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AZ ACTIÓK A MAGYAR NYELVTANÍTÁS 
SZEMPONTJÁBÓL*

Társaságunk folyóiratának áprilisi számában jelent meg 
«Retrográd irányzat» czimű felszólalásom. Jól tudtam és tudta 
folyóiratunk szerkesztője ií, hogy e czikk közzétételével a «Si vis 
pacem, para bellum» elvét követjük. Mert tagadhatatlan, hogy az 
igetan tekintetében nagyon gyenge lábon áll nyelvtanaink nagy 
része, az idevágó terminológia pedig oly nagy eltéréseket mutat, 
hogy immár elérkezett az ideje, hogy ennek a bábeli zűrzavarnak 
valahára — még küzdelem árán is — véget vessünk.

Örvendek, hogy az actió-ellenesek táborából oly szellemes és 
tudós férfhi állt ki a grammatikusok kategóriáinak védelmére, mint 
Bodies Jusztin.**

Épenséggel nem bánt az a körülmény, hogy Bódiss mind a 
Philologiai (841.1.), mind a Tanáregy. Közlönyben (61. 1.) kinyilat
koztatja, hogy nem jó szolgálatot tettem az actiók ügyének, mikor 
retrográdoknak mondtam azokat, a kik nem érvényesítik nyelv
tanaikban az actiókat.

Mert világos, hogy ez a «nem jó szolgálat» csak látszólagos. 
Ha ugyanis a kérdést érzelmi szempontból tekintjük s a politikai 
pártok mintája szerint alakúló két táborra, az actió-pártolók és 
actió-ellenesek pártjára irányítjuk figyelmünket, akkor ideig-óráig 
csakugyan úgy tetszik, hogy az ügynek nem jó szolgálatot tettem ;

* Fölolvasta szerző a Magyar Pædagogiai Társaságnak 1900 decz. 15-iki
ülésén.

** Az actiók tana elméletben és gyakorlatban. Or.xz. Küzépisk. 
Tanáregy. Közi. 1900 okt. 14-én 39. 1. és Az actió a latin tanításban, Egy. 
Philol. Közi. 1900 nov. 837. 1. — A czikkelyem további folyamában egy
szerűen lapszámmal jelölt idézetek Bódissnak Tanáregy. Közi.-beli czikkére 
vonatkoznak.

Magyar Paedagogia. .X. I. 1



2 KÖRÖSI SÁNDOR.

mert jól tudom, hogy sokan vannak, a kik akár megszokásból, 
akár azért, mivel eddigelé nem voltak olyan helyzetben, mint pél
dául én (hogy ugyanis idegen ajkú környezetben élő idegen ajkúa- 
kat tényleg meg kellett tanítanom a magyar igeformák helyes 
alkalmazására), még mindig ragaszkodnak az igeidők hagyomá
nyos elnevezéséhez és így felszólalásom csak erősebb actióra, nyilt 
fellépésre bírta az actió-ellenesek táborát.

De ha a tudományos igazság és didaktikai czélszerüség 
szempontjából tekintjük az ügyet, akkor el kell ismernünk, hogy 
nagyon isjó szolgálat az ügynek élére való állítása, mert ez a vita, 
melyet «Retrográd irányzat» czímű tanulmányom keltett, nagyon 
alkalmas arra, hogy a kérdést véglegesen tisztázzuk, a tudomá
nyos igazságot és a helyesebb didaktikai eljárás módját kiderítsük, 
hogy nyelvtanításunkban a terminológia végre-valahára egyöntetű
ségre jusson.

Bódiss Jusztin bizonyításában német tekintélyekre támasz
kodik. Ezekkel szemben hivatkoznom lehetne Friedrich Aug. 
Wolfra, Brugmannra, Curtiusra, sőt még Böckhre is, ki actió nél
kül szintén nem tudná az ő Subjective és Objective Zeit-ját meg
értetni, de én ezen az úton nem szándékozom Bódisst követni, 
mert 1) a tekintélyek kora lejárt már (hisz maga B. sem hisz, még 
Fr. Aug. Wolfnak sem), 2) mert engem nem tekintélyek, hanem 
a gyakorlati élet, a tanítás terén szerzett tapasztalat, hosezas meg
fontolás juttattak meggyőződésemhez.

Elmondom miként:
Midőn a fiumei olasz tannyelvű gymnasiumban a magyar 

nyelv tanítását 1884-ben átvettem, a hagyományos magyar gram
matika emlőjén nevelkedett tanítványaim írásbeli dolgozatai
ban — egyéb hibákról nem szólva — mindúntalan ilyes italianis- 
musokra bukkantam :

Azt kérdezi, ha eljöjjenek (helyesen : hogy eljönnek-e ; ol. vengano).
Azt hittem, hogy még tegnap megérkeznék (hely. : megérkezik ; ol. 

arrivasse).
. Azt hallottam, hogy tegnap megérkezett volna (hely. : megérkezett ; 

ol. fosse arrivato).
Beméltem, hogy im a  (hely.: majd ír, v. írni fog; ol. serivesse).
Beméltem, hogy itt volna (hely. : van ; ol. fosse).
Azt tanácsoltam neki, hogy tenné meg (hely. : tegye meg ; ol. facesse) 

kötelességét.
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Attila elindúlt, hogy az egész világot meghódítaná (hely. : meg
hódítsa; ol. conquistassej.

Ez nem kis oka volt, hogy Manzoni meghalna (hely. : Ez nem kis 
mértékben siettette M. halálát ; ol. fu non piccola cagione ehe M. morisse).

Nem gondolod, hogy a régiek hosszabb életűek volnának, mint mi ? 
(hely. : voltak ; ol. vives::erő, eh. abbiano vissuto).

Megjegyzendő, bogy a ki a VII—VIII.-ban így írt, az már a 
kiválóbb növendékek közül való volt, mert jól megtanúlta az olasz 

‘grammatikából, hogy scrivesseú. n. cong. impf., a magyar gramma
tikából meg azt, hogy scrivesseú. n.cond. præs.Én persze eleinte óva
kodtam attól, hogy az igealakok alkalmazásának magyarázgatásába 
bocsátkozzam, mert actiók nélkül ilyet megmagyarázni lehetetlen ; 
megelégedtem azzal, hogy a hibákat kijavítottam. Maga Bódiss is 
azt mondja, hogy a tempuszos tanításnál az appercipiáltatásra 
(Tanáregy. Közi. 40), a megszokásra (Phil. Közi. 845) kell bízni az 
igealakok alkalmazásának elsajátítását. Egynémelyik szorgalmas 
fiú azonban gondosan egybeállította a hibák javításából tanúlság- 
ként levonható adatokat, a következőképen :

arrivasse
fosse
serivesse
facesse

Olasz ú. n. congiuntivo imperfetto : serivesse.
a magyarban 

1. ind. præs.megérkezik
van
írni fog 
tegye meg

conquistasse meghódítsa 
morisse meghaljon
vivessero piü hosszabb életűek 

voltak
Seiosapessi... Ha tudnám

Vagyis :
az olasz congiunt. impf.

Ü. ind. fut.

3. conj. præs.

4. ind. perf.

5. cond. præs.

Legközelebbi dolgozatában aztán a szegény fiú úgy össze
zavarta az igealakokat, hogy még a feltételes mondatban is az 
írjak alakot használta.

Ugyanabban az időben egy olaszajkú, érdemes collegám, a 
class, philologia tanára, ki szürkülő haja ellenére dicséretes buz
galommal törte magát a magyar nyelv megtanulásában, azzal a 
kérdéssel fordúlt hozzám, hogy miért használ a magyar mindenütt 
ind. præsenst, a hol a latin, olasz, német szerint vagy ind. vagy 
præs. meg nem állhat.

Jókait olvasgatta már akkoriban és philologue lelkiismeretes
1*
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sége sehogy sem tudott következetességet találni a magyar ige
alakok ilyetén használatában :

«Aztán mondja meg neki, hogy köszöntetem (ol. lo facetet 
salutare, ném. dass ich ihn schön grüssen lasse), szívesen látom 
holnap délre egy kanál levesre (ném. er luolle mir morgen mittags 
die Ehre schenken). ■—• Kab Eáby I. 113.

«Az egyik már neki mérte a dárdáját a kis porontynak, hogy 
feltűzi rá (ol. ehe lo trafiggesse). Kab Káby II. 183.

«Különben lánczra verve viszik el magukkal (ol. altrimenti 
lo condurrebbero seco; nem. sonst würde man ihn ab führen müs
sen). Kab Káby II. 55.

Érdemes collegám kérdésére nagy kedvem lett volna így 
felelni :

Dobja félre a magyar könyveket, kedves barátom ! Ennek a 
m i. «anyátlan, testvér nélküli» nyelvünknek (una lingua senza 
madre e sorella) titkaiba idegen be nem hatolhat. Mi nem azért 
tanítunk magyar grammatikát, hogy abból valaki a magyar nyelv 
természetét, törvényeit megismerje, hanem csak azért, hogy tes
sék, lássék. A magyar fiú úgy is tud magyarúl; reá nézve mind
egy, ha jelen, múlt, jövő időnek, vagy a, b, c vagy x , y, z alaknak 
nevezzük is a fellűzi alakot. 0 úgyis megtanúlja a magyar ige
alakok helyes használatát, különösen ha a Hortobágyon nő fel és 
latinnal, némettel nem sokat zaklatják. De idegen ember, köny
vekből, nem hatolhat be nyelvünk titkaiba. Nekünk rendkívül 
tetszik az a magunkválasztotta szerep, hogy mi minden idegennek 
nyelvét megtanúljuk, de a mienkkel senki sem tud megbirkózni. 
Hagyományos magyar nyelvtanításifnkat a régi latin iskola alapján 
oly fortélyosan rendeztük be, hogy az idegennek, ha magyar 
grammatikát vesz kezébe, hosszas fáradozás után végtére is el 
kell ismernie, hogy erre a stúdiumra hiába vesztegette idejét. Meg 
lehet tanúlni németül, francziáúl, olaszúl, spanyolúl, meg lehet 
tanúlni latinúl, görögül, perzsáúl, sőt a szanszkrit és ó-egyptomi 
nyelv titkaiba is be lehet hatolni, de a mi nyelvünk kapujának 
titkos zárát idegen nem tudja felpattantani.

Ezt válaszolhattam volna jámbor olasz kollegámnak, ha 
valami, talán a kötelesség érzete, szüntelen nem sarkalná az ide
gen kultúra körében élő tanítót, hogy az emberi észjárás egyforma 
voltának bizonyítékait állandó kutatása tárgyává tegye és így saját 
műveltségünk és az idegen közt az összekötő kapcsot meglelje.
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Az igealakok használatára nézve az emberi észjárás egy
forma volta csakis a cselekvés milyenségének keretében tüntethető 
fel. A Jókaiból vett föntebbi idézetekben nem ind. præs.-szel van 
dolgunk, mint hagyományos grammatikáink ez alakot nevezik, 
hanem egyszerűen imperfedum-mai, vagyis non perfedum -mai, 
a res infecta alakjával, ép úgy, mint az olasz és német s a többi 
nyugati nyelvek megfelelő alakjaiban.

A mi nyelvünkre nézve tehát a cselekvés milyenségének 
theoriája nem pusztán jó vagy rossz elmélet, hanem egyszersmind 
igealakjaink használatának kulcsa az idegen ajkúakra nézve s a 
nyugateurópai nyelvek igeidői alkalmazásának megfejtője a m a
gyar nyelv szempontjából. Ez az összekötő híd nyelvünk és bár
mely idegen nyelv között, mert az emberi észjárás általános, közös 
törvényeit igealakjaink használatára nézve csakis ebben a keret
ben lelhetjük fel.

Bódiss azt mondja ugyan, hogy az «actió elmélete nem való 
iskolába, m ert. . .  érvényesítése közben lépten-nyomon nehézségre 
bukkanunk, . . . mert se nem könnyíti tanításunkat, sem világo
sabbá nem teszi a gyermekészbe átültetni való fogalmakat» (40. 1.) 
és mert «oly tanítást erőszakol az ifjak elméjére, melyet sem elmé
letben, sem gyakorlatban nem lehet elégséges okokkal támogatni» 
{63. 1.), de ez a vélemény magában véve ép úgy nem tántoríthat 
el bennünket tudományos és tapasztalati úton szerzett szilárd 
meggyőződésünktől, mint a német tekintélyek egy részének urnába 
gyűjtött szavazata, hanem igen is, azt a feladatot rója ránk, hogy 
bebizonyítsuk, hogy akár az elmélet, akár a gyakorlat szempontjá
ból nekünk nyelvet, magyar, latin, görög, franczia, német, olasz, 
vagy bármely idegen nyelvet, csakis az actiók tanának keretében 
lehet sikeresen tanítanunk.

Szólni fogunk tehát a kérdésnek először elméleti, másodszor 
gyakorlati oldaláról.

I.

A magyar nyelvben mai napság használatos igealakokon az 
idő megjelölésének egyáltalán semmi nyoma sincs.

Az ugorság modus- és tempus-tövei, Budenz szerint (Ug. 
Alakt. 352) vagy névszótó'-szernek, azaz nőmén agentis-félék (pl. 
tv dunk e h. tudó — műk =  tudó +  mi =  tudó(k) +  mi), vagy
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pedig fogalomhatározó (frequentativ-continuativ, momentán-per- 
fectiv) képzővel ellátott újabb igetők.

Ha futó pillantást vetünk a mai napság használatos ír, írt> 
írni fog, írjon, írna, írt volna és a székelységben dívó ira igeala
kokra, azt tapasztaljuk, hogy :

1. Az ír alakon semmiféle képzőnek nyomát sem látjuk. De 
már az al. ragozás egyes második személye : ír-sz, vársz, elárúlja, 
hogy a magyar ez alakokkal eredetileg a cselekvés continuitását, 
folyamatosságát igyekezett kifejezni. Budenz ugyanis kimutatja 
(Ug. Alakt. 28. és 32. 1.), hogy ez az sz, mely annyira elüt második 
szem. névmásunktól s a többi magyar igealakok egyes számü má
sodik személyében látható d, l ragoktól, eredetileg nem szolgál
hatott a személy exponenséül, hanem voltaképen ép oly frequen- 
tativ képző, m int a lesz, tesz, vesz, hisz, visz, eszik, iszik igék 
sz-sze. Ha még tekintetbe vesszük, hogy a magy. esz-nek meg
felelő votják ék rendes impf.-tő képzésére szolgál, pl. kur kér: 
impf, kúriák kér ; tód tud : impf, todisk tud, — beláthatjuk, hogy 
a magy. Írok, írsz, leszek, leszel alakokon csakis freq. képző mu
tatható ki, a mi itt a folyamatos cselekvés értékén kívül semmi 
egyébnek nem felelhet meg. (У. ö. még Sim. Tűz. M. Nyelvt. 
259—273., 408. és 597.1.)

2. Az írt alak f-je (-tt, -ott, -étt, -ött) a participium perfecti 
képzője. Budenz szerint ehhez a perfectiv jelentésű névszói alak
hoz a van ige impf, tövének eredeti személyragos alakjai (* valóm, 
valói) járúltak (Ug. Alakt. 225. és 357. 1.), Szinnyei szerint pedig 
a part. perfectihez egyszerűen liozzácsatolódtak a személyragok, 
vagyis hogy mondottam — «mondott +  én» (L. még Sim. Tűz. 
M. Nyelvt. 624). Bármelyik nézetet is fogadjuk el azonban e kettő 
közűi, az az egy kétségtelen, hogy ezeken az igealakokon sincs a 
személyen kívül egyéb megjelölve, csak a cselekvés, még pedig a 
cselekvés befejezett volta.

3. Az írni fog alak, mely mint Szarvas Gábor kimutatta, 
eleinte az írni kezd alakkal váltakozott, nem egyéb, mint a beálló 
cselekvés körülírásos kifejezése. Az elavult irand  meg frequ. vagy 
inchoativ képzésű igető (Sim. Tűz. M. Ny. 626.). Idő tehát ere
detileg ezekben az alakjainkban sincs kifejezve.

4. Az írjon alak /-je teljesen megfelel az ugor g, к impera
tivus módképzőnek.

5. Az írna alak n-es alaprésze Búd. szerint fogalomhatá-
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rozólag képzett igetö. Az -n (-m ) nem egyéb, mint momentán 
képző, mely a potentiális módérték jelzésére ezélszerüen alkal
mazható volt. (Ug. Alakt. 357.) Ehhez járult aztán hozzá a /. i-féle 
nom. agentis képző, ép úgy, mint

6. az írék alakban, mely tulajdonképen annyi, mint: író 
vagyok; ilyen a finnben az anta «ad» tőből antoi, az éld «él» 
tőből éli (Búd. Ug. Alakt. 354 ; Sim. Tűz. M. Nyelvt. 627). Erede
tileg tehát itt is általános cselekvést jelölő nom. agentis-szel van 
dolgunk.

7. Az írt volna, írt legyen stb. összetett alakokban ugyan
ezen processusnak a van, lesz igéken való ismétlődését látjuk.

Mindezekből kitűnik, hogy a magyar igealakokon az időbeli 
functiónak semmiféle nyoma sem észlelhető ; hogy a magyarban, 
az igealakok keletkezését tekintve, tulajdonképen nem is létezik 
idő. A magyar igealakon megvan az állítás módja, a cselekvés 
milyensége, a cselekvő személy és esetleg a cselekvés tárgya is 
jelölve, de igeidőnek semmi nyoma.

Való igaz, hogy valamint a nyugateurópai nyelvek, úgy a 
magyar is, korán kifejleszthette egyes igealakoknak időre való 
vonatkoztatását is. Nyelvemlékeinkben a præsens, præteritum és 
futurum mind az impfban, mind a perfectumban teljesen ki van 
fejlődve s az ivek alaknak is teljesen kifejlődött præteritum jelen
tése. De azt is tudjuk, hogy a vala szóval összetett formákat s az 
elbeszélő alakot a közmagyarság nemsokára ismét elejtette, rész
ben a nyelvek egyszerűsítő hajlamánál fogva, részben azért, mert 
a fődolog, a mit nyelvünk az igealakon kifejezni kíván, a cselek
vés milyensége, ezen alakok nélkül is kifejezhető a többi ige- 
alakokkal.

Megtörtént továbbá az is, hogy a præt. és fut. impf, alakjai 
elhomályosodván, az írt és írni fog alakok léptek helyökbe.

Ez apró módosúlások és változások azonban mitsem változ
tatnak igealakjaink eredeti és tulajdonképeni értékén. Más nyel
vekben is megtörténik egyes alakok elveszése, vagy jelentésük 
eltolódása. így pl. a latin scripsi-bői fejlődött scrissi, scrívesti, 
serisse-féle elbeszélő alakot a fiumei dialektus teljesen elejtette ; 
egyáltalában nem ismeri ; a római dialektus viszont szertelenül él 
vele s ép úgy mint nálunk a székely irék, irai, ira (Simonyi Tűz. 
M. Ny. 626) nem annyira elbeszélő múlt értelmében, mint inkább 
a jelenben való befejezettség kifejezésére szolgál; és ez az olasz-



8 KÖRÖSI SÁNDOR.

ságban sokkal feltűnőbb, mint a magyarban, mert az olasz ép 
úgy, mint a franczia, nagyon kényes az úgynevezett passato ri- 
moto és passato prossimo különböző alakjai használatának tekin
tetében.

Az alak tudatának ily elhalaványodását vagy félremagyará
zását egyébként az irodalmi nyelvben, különösen költőknél is 
észlelhetjük néha-néha; pl. Alfieri egy darabjában: Udisti?
Haliád? Nb. azt, a mit épen most mondtak a szinpadon.) Udii 
Haliám. (Vedesti? Látád? Io vidi Látám. — Vagy ugyancsak 
Alfieri írja egy helyt: Öve uascesti? Hol születel? (e h. sei nata 
születtél).

Az ilyet a grammatikus jegyzékbe veszi, konstatálja, hogy a 
költőnek ez is megvan engedve (Fornaciari, Sintassi, 180), de azért 
ez a nyelv állandó törvényein mitsem változtat.

Ilyen esetekről mondja Fr. Aug. Wolf: «Man muss beim 
Gebrauche der Schriftsteller die Piegel festhalten, dass gegen die 
höchste Correktheit im Ausdrucke der beste Autor irrt und — in 
seltenen Fällen — vom accuraten Gebrauch der temporum ab
weicht. Sie entstehen mit der Vorstellungsart. Es liegt zuweilen 
in der Idee, dass ich mich mit dem einen oder dem andern tem
pore ausdrücken kann . . . Allein die sorgfältigste Auswahl ist 
nicht jedes Schriftstellers Sache. Tritt der Fall ein, dass die Idee 
zweierlei zulässt, so ist die Kecherche mühselig und der Schrift
steller kann sich hier irren. In diesem Falle ist die Grammatik 
über dem Schriftsteller». (Fr. Aug. Wolfis Vorlesungen über die 
Alterthumswissenschaft. Leipzig 1831. — I. 104).

Hogy azonban igealakjainknak mi a voltakepeni értéke és 
hogy nekünk magyaroknak nem is lehet, igealakjainkat máskép, 
mint a cselekvés milyenségének szempontjából megmagyaráznunk, 
az legjobban kitűnik a viszonyított mellékmondatokból. Ha ugyanis 
megfigyeljük, hogy ezekben a mondatokban :

Audio, quid aga,s Hallom, mit mívelsz
Audivi, quid ageres Hallottam, mit mívelsz 
Quid agis ? Mit mívelsz ?

ágas
ageres
agis

egyaránt annyi mint =  mívelsz.
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Ha megfigyeljük, hogy ezekben a mondatokban :

Audio, quid eg éris 
Audivi, quid egisses 
Quid eg isti? 
egeris

Hallom, mit míveltél 
Hallottam, mit míveltél 
Mit míveltél?

cg шея 
egisti

egyaránt annyi mint =  míveltél,

nemde önkénytelenül is az a kérdés merül fel, miféle közös elem 
rejlik az ágas, agerex és agis alakokban, bogy oly világos, logikus 
nyelv, mint a magyar, egyaránt ugyanazzal az alakkal, a mívelsz 
alakkal fejezi ki. Az állítás módja nem közös: a magyarban ind.-t, 
a latinban ind.-t és conj.-t látunk ; az igeidő nem közös : a magyar
ban, régi stílusban beszélve, præsens, a latinban præs. és impf, 
van. Nem találunk tehát a latin és magyar igealak között egyéb 
közös elemet, csak azt, bogy a mellékmondat cselekvése a főmon
datéhoz képest még nincs befejezve; vagyis ágas, ágeres, agis és 
mívelsz egyaránt imperfectumok : azaz be nem fejezett cselekvést 
fejeznek ki?

Hasonlóképen áll a dolog az egeris, egisses és égisti alakok 
és a magyar míveltél alak között. Sem az állítás módja, sem a 
régies módon vett igeidők nem egyeznek meg egymással. Mi tehát 
az a közös elem bennük, a mit a magyar egy alakkal, a míveltél 
alakkal képes kifejezni? Nemde, a cselekvés befejezettsége, vagyis 
egeris, egisses, égisti és míveltél egyaránt perfectumok : azaz befe
jezett cselekvést fejeznek ki.

Ha látjuk, hogy ezt az olasz mondatot :

Non eredő ehe egli arrivi 
a magyar így fejezi ki :

ezt meg:

Non credevo ehe egli ar
rivasse így fordítjuk :

Nem hiszem, hogy megérkezik ;
» » » megérkezzék ;
» •> * » megérkeznék;

Nem hittem, hogy megérkezik;
» » » megérkezzék ;
» » » megérkeznék ;

lehetetlen el nem ismernünk, hogy ha az arrivi (lat. adveniat) és 
arrivasse (lat. adveníret) alakok ugyanazokkal a szókkal fordítan
dók magyarra, kell, hogy az időbeli különbség mellett valami 
közös is legyen a két alakban. Mert elvégre a mi nyelvünket se a
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lóagy költötte, a magyar nyelv is emberi észjárás szülötte, ép úgy, 
mint a latin vagy olasz s ha lehet nyelvek tekintetében logikáról 
beszélnünk, a magyarban egyszerűbb ugyan, de többnyire tisz
tább, világosabb logika nyilatkozik meg, mint a többi nyelvekben.

Ez elvitázhatatlan tényekkel szemben Bódiss Jusztin, Kovács 
Menyhértnek czikkei alapján — megjelentek a M. Nyelvőr 1881—82. 
évi folyamaiban — az actiók tanát s az egész schémát képtelenségnek 
mondja (44. 1.). Úgy látszik, megfeledkezett róla, hogy pár lappal 
előbb, a 42. lapon, Herbig nyomán elismerte már, hogy «az actio 
az ősibb állapot a nyelvekben.»

Hogy lehet képtelenség az, a mi minden nyelvben tényleg 
megvan, még pedig a primitiv, mesterkéletlen, egyetemes emberi 
észjárás természetes productumaként ?

Ily magamegczáfolás különben Bódissnál fordul még elő :
Az 51. lapon kinyilvánítja, hogy még egyetlen deákja sem 

akadt, ki tisztában volt volna az actiós elnevezések mivoltával, 
vagy pedig hasznukat látta volna, akár a magyar igeidők fel
fogásában, akár a latin vagy görög idők alkalmazásában és meg- 
okolásában. Tíz, mondd tíz sorral alább meg már így beszél: «En 
nem tudok képzelni magamnak felsőbb osztályú ifjút, pláne 
kathedráig jutott egyént, a ki egy hallásra vagy olvasásra meg ne 
értené amaz actiós elnevezéseket.»

Tehát az ifjak egy hallásra megértik, de azért nincsenek 
tisztában az actiókkal ! Valóban csodálkozom, hogy Bódiss Jusztin 
ezt a két, egymással homlokegyenest ellenkező Ítéletet leírhatta.

Legerősebb és legfontosabb ellenvetése azonban Bódissnak 
az actiók tana ellenében az, hogy «szemelszúró eltérések» vannak 
benne, «a melyek lépten-nyomon ellene szólnak az elméletben 
kifejtett tételeknek» (40. 1.) és hogy ez «oly elmélet, mely szünös- 
szüntelen eltérő adatokba ütközik» (41. 1.).

Erre nézve nagyon könnyen válaszolhatnánk Wolfnak imént 
idézett szavaival, hogy ugyanis nem minden író tökéletes. Hogy a 
különbségeket sokszor a felfogás különböző volta okozza. És hogy 
eltérő esetek nem dönthetik meg a világos nyelvtényeken nyugvó 
szabályt.

Minthogy azonban Bódiss latin és görög auctorokból vett 
határozott példákkal támogatja állítását, meg kell vizsgálnunk 
idézeteinek értékét. Ezt a munkát nálamnál hivatottabb emberek 
már is elvégezték. A budapesti tanári körben folyó hó 5-dikén
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Gyomlay dr. nagy alapossággal és nagy tudományos készültséggel 
taglalta Bodies példáit. Megértettük Gyomlay előadásából, hogy 
Bódiss általában görög és latin irodalomban mutatkozó eltérések
ről szól és így egy kalap alá vonja Homerost, Xenophont, Plátót s 
az összes latin írókat, pedig mindegyikük más-más korában élt a 
nyelvfejlettségnek és így különböző elbírálás alá kellene esniök. 
Azt is megértettük Gyomlay előadásából, hogy Bódiss fejtegetésé
ben, mivel a felhozott példák többnyire mások idézeteiből kerül
tek tanulmányába, az aoristus össze van zavarva a præteritum- 
mal. így aztán természetes, hogy az actiók elmélete «szünös-szün- 
telen eltérő adatokba ütközik.»

Látjuk tehát, hogy Bódiss ellenvetései nem nagy rést ütöttek 
az actiók tanának várán.

Láttuk, hogy nyelvünkben az igealakokon időbeli functio 
egyáltalában nem észlelhető ; a cselekvő személyen és a cselekvés 
tárgyán kívül csak az állítás módját és a cselekvés milyenségét 
jelölik meg igealakjaink. És láttuk, hogy a viszonyított mellék- 
mondatokban a nyugateurópai nyelveknek következetesen meg
felelő magyar alakok nem az állítás módja s még kevésbé az ige
idők, hanem csakis a cselekvés milyenségének azonosságánál fogva 
fejezhetik ki ugyanazokat a gondolatokat.

Ezek után könnyen végezhetünk a kérdés didaktikai részével.

II.

Ha a múlt század elején élt nagy német philologusok nem 
fejtették volna ki és nem mutattak volna rá, hogy az igealakoknak 
a sztoikusoktól és grammatikusoktól hagyományképen átvett elne
vezése nem elégséges az igealakok megértésére, hanem okvetetle- 
nül szükséges, hogy ez alakokat a cselekvés milyenségének szem
pontjából is vizsgáljuk ; ha, mondom, eddigelé ezzel a kérdéssel 
még soha senki nem foglalkozott volna : nekünk, magyar pæda- 
gogusoknak okvetetlen terminust kellene keresnünk, hogy valami
képen kifejezzük azt. a mit mostanában actiónak, a cselekvés folya
matosságának, befejezettségének és beállásának nevezünk.

Mert látva föntebbi példáinkban, hogy a latin 
ágas
аде,гея • egyaránt annyi mint mívelsz, 
agis
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nekünk a saját nyelvünk megértetésének s az idegen alakok meg
magyarázásának érdekében oly közös terminust kell ez alakokra 
alkalmaznunk, mely megjelöli azt, hogy a módbeli és időbeli 
különbségek mellett valami közös is van ez alakokban.

Hasonlóképen az
égeris
ëgisses
égisti

— míveltél

alakokat szintén külön közös műszóval kell megneveznünk, hogy 
megjelöljük, miért fordíthatja a magyar ugyanazzal az egy alakkal 
a három különböző latin alakot.

Ha az ol. arrivi (lat. adveniat) és arrivasse (lat. adveniret) 
egyaránt megérkezik, megérkezzék, megérkeznék jelentésűek lehet
nek a magyarban, szükséges, hogy tanításom olyan legyen, hogy 
ez öt alak közös tulajdonságát növendékeim megérthessék. Ez 
nagyon könnyen megtörténhetik, ha az igazsághoz híven, azt taní
tom, hogy ez mind impf., vagyis be nem fejezett cselekvés.

Hisz nevezlietnők a különböző cselekvéseket máskép is. 
Mondhatnék a régiek kedvelt műszavai szerint masculinum, fe- 
mininum  és neutrum  vagy fehér, fekete és piros alakoknak, de 
mindenesetre meg kellene jelölnünk, hogy az ägere ige egy. számú
2. személyének alakjai között vannak olyanok, a melyeket a ma
gyarban, ha indicatuvist kell alkalmaznom, a mívelsz alakkal for
dítok és vannak olyanok, a melyeket a míveltél alakkal kell kife
jeznem. Mondom, lehetne az igealakok ebbeli értékét más szóval 
is jeleznünk, de azt hiszem, mégis csak jobb, ha megmaradunk a 
tudományos igazságnak megfelelő terminusok használatában.

Az én meggyőződésem szerint egynémely grammatikánknak 
az az állítása, hogy a várjak alak felszólító mód jelen idő, való
ságos vétség a gyermekész ellen. Először, mivel ellenkezik a tudo
mányos igazsággal, másodszor, mivel a gyermek a latinból, német
ből, francziából, olaszból úgy tudja, hogy a conj. impf.-ában præ- 
sens és præteritum is van és így a magy. várjak alakot tudatában 
a lat. amem, ames, a ném. dass ich liebe, dass du liebest stb. ala
kokkal azonosítja és így a gyermek nemcsak hogy hibásan tanúit 
meg valamit, hanem az, a mit tanúit, megakadályozza még abban 
is, hogy saját erejéből világos tudatára jusson a különböző nyelvek 
igeidői V. alakjai értékének.
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Bóciiss czikkeinek iránya és hangja arra a téves véleményre 
vezethetné az olvasót, mintha Bódiss azt tartaná, hogy a régi tem- 
puszos terminusok segítségével könnyebben lehetne a tanulókat 
az igealakok helyes alkalmazására megtanítani, mint az actiós 
elmélet segítségével. Voltaképen azonban úgy áll a dolog, hogy 
Bódiss ismételten bevallja, hogy a régies eszközökkel boldogúlni 
nem lehet. Kijelenti ugyanis (40. 1.), hogy ő is óhajtja az igeidők 
sikeresebb tanítását, de csakis gyakorlatias, természetes úton ; ez 
az út az appercipiáltatás. Hivatkozik Pirchalára, a ki Latin Nyelv
tanának Előszavában a következőket mondja: «Ama régóta hasz
nálatos egyszerű neveket a tanuló úgy használja, mint tulajdon
neveket, melyeknek eredeti értelmére nem is gondol és ez az ala
kok értelmének változatossága miatt a legjobb. #

Vagyis a ki a régi sablón szerint tanúlja az igeidőket, leg
jobb, ha rá se gondol arra, a mit tanúi, mert tényleg, mihelyt 
gondolkozni kezd a tanúltak felett, annyira belezavarodik, hogy — 
mint felolvasásom elején példával is rámutattam — még a fel
tételes mondatban is az írjak alakot használja. Megjegyzendő 
azonban, hogy Pirchala nem idegenkedik az actiós tantól, mert a 
viszonyított mellékmondatokat az egyidejűség és előidejtíség, tehát 
az actiók szempontjából tárgyalja.

Egyébként nem is lehet* megértetni semmiképen sem a 
consecutiót. Bódiss, mivel a tisztán tempuszos tanítás alapján 
lehetetlen elfogadható elméletet nyújtani, a gyakorlatias, termé
szetes úthoz, az appercipiáltatáshoz folyamodik. Helyes ! Ha jó 
tanár kezében van a tárgy, ez úton legjobban, legalaposabban 
és legkönnyebben megtanúlják a növendékek az igealakok alkal
mazását.

Igen, de némi csekély elmélet nélkül ez utón se boldogulha
tunk. Megmondom, hogy miért nem.

Gyakorlati, természetes úton elmélet nélkül — meg 
lehet tanítani valakit valamely nyelvre, ha az illető még semmi
féle nyelven nem ért, ha tabula rasa áll előttünk. így tanúlja a 
gyermek csecsemőkorától kezdve az anyanyelvét.

Meg lehet tanítani gyakorlati, természetes úton valamely 
nyelvre a serdültebb ifjút vagy erett férfit is, de ez esetben — ha 
utólag is — okvetetlen kell némi elméletet adnunk, tudatossá 
kell benne tennünk a két nyelv törvényeit, mert különben össze
zavarja a két nyelvet, különösen a syntaxisát. Érdekes bizonyítékát
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láttam e didaktikai elv igazságának Fiúméban, a saját házamban. 
Egy somogyi lánykát fogadtam gyermekeim mellé pesztonkának. 
A leányka tősgyökeres magyar leány volt és anyanyelvén kívül 
más nyelven nem értett. Fiúméban azonban rövid idő alatt meg
tanult olaszul, németül és kissé horvátul is. Es ekkor, körülbelül 
két évvel Fiúméba érkezte után elkezdte a tárgyas ragozást elha
nyagolni, később meg teljesen el is ejtette, úgy, hogy gyermekeim, 
nem csekély boszankodásomra, ily beszédet hallottak ajkairól : 
«Duduka azt akar, hogy mönjúnk lë a kêrbe.»

A mi esetünkben, a középiskolai oktatás körében, azonban 
még ez a gyakorlati, természetes tanítás is egészen máskép alakúi, 
mint a teljesen tanulatlanoknál. Ne feledjük, hogy az iskolában kész 
ismeretekkel állunk szemben. A gyermek megtanúlja a latin gram
matikából, hogy amem, âmes, omet (ú. n.) conj. præs. ; a magyar 
grammatikában viszont azt tanúlja, hogy várjak (ú. n.) felszól. mód 
jelen idő. Biztathatja már aztán Pirchala meg Bódiss, hogy «ne gon
doljon semmire», «ne törődjék az alak nevével», «csak tanúlja 
meg természetes úton az igealakok használatát» : ő biz úgy össze
forrasztotta tudatában a két alak megfelelő voltát, hogy vala
hányszor a várjak kerül szeme elé, latinra akarva fordítani, min
dig az amem jut eszébe.

Látjuk tehát, hogy a tempuszos tanítás egyáltalában nem 
alkalmas arra, hogy segítségével a növendékeket az igeidők helyes 
alkalmazására rávezethessük. Gyakorlati úton nem boldogúlhatni 
vele, mert a tudományos igazsággal ellenkező alapból indúlván 
ki, inkább akadályául mint segítő eszközéül szolgál a helyes meg
ismerésnek ; az elméleti útmutatáshoz való felhasználásra pedig 
semmiféle buzgó híve nem meri ajánlani.

Bódiss utólag, a Phil. Közl.-ben még egy módját ajánlja, 
mikép lehet a hagyományos igeidők szerint való tanításban kike
rülni azt, hogy a tanárnak ebből a rendszertelen valamiből meg
emészthetetlen szabályokat kelljen alkotnia. Azt mondja (845. 1.): 
«Többet ér, ha a sok formát nyelvünknek ódon alakjaival jelöljük 
meg addig is, míglen az illető időknek latinos íaü használatát 
valamennyire meg nem szokják tanulóink.»

Nem tudom, hogy érti ezt a szerző. Hisz ezt a mondatot: 
Audio, quid ágas, régente se fordították úgy, hogy: Hallom, mit 
művelj. Vagy úgy érti a szerző, hogy úgy fordítsák le a növen
dékek a latint, mint a hogy XVIII. száz.-beli íróink javarésze írt?
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pl. Dugonics: « Itt Juliánát, főképpen az Uralkodó Uerczegné, úgy 
annyira szerette; hogy Amiga szeretettnek semmit sem engedne, 
sőt azt, egynéhány öreg lépcsőkkel, meg is előzné.» (Ar. Per. 5. 1.)

Ezt az eljárást egyáltalában nem tartom sem helyesnek, 
sem didaktikaiig megokoltnak. Mert azzal a fáradsággal, a mely- 
lyel növendékeit a helytelen magyarságra oktatja, sőt még sokkal 
kisebb fáradsággal, a helyes magyarságra és ezzel a consecutio 
temporum megértésére is megtaníthatná.

Mert tökéletesen téves az a vélemény, mintha valami külö
nösen nehéz dolog volna a consecutio temporum és ennek alapján 
a magyar igealakok helyes alkalmazásának tanítása. Az actiók 
alapján a tanítás legkisebb nehézségbe sem ütközik.

Én a mült években abban a kedvező helyzetben voltam, 
hogy ugyanabban az osztályban olasz és magyar nyelvet kellett 
előadnom. Az osztály egyharmadrészt magyar fiúkból, kétharmad
részt olaszajkuakból állott. Az volt a feladatom, hogy növendékei
met egyaránt helyes olaszságra és magyar szóra oktassam. Mond
hatom, hogy az igetan az actiós tanítás alapján legkisebb nehéz
séget sem okozott.

Az általános szabály, melyet Grammaticámban,* továbbá a 
Nyr. XXVIII. évf. 303—305. lapján és folyóiratunk f. évi áprilisi 
számában (252. 1.) bővebben is kifejtettem, a következő pár szóból 
állott: «A viszonyított mellékmondatokban az olasz, valamint a 
latin is, tekintetbe veszi az állítás módját, a cselekvés milyenségét 
és a főmondat igéjének idejét ; a magyarban ellenben csak az 
állítás módjára és cselekvés milyenségére kell ügyelnünk, meri 
igeidő a mellékmondatban nincs. »

E szabály alkalmazásához természetesen tudniok kell a 
növendékeknek, hogy az illető nyelvekben mityen mód következik 
egy-egy ige után. Tudniok kell, hogy a magyarban a felszólítást, 
kérést jelentő igék után s a czélbatározó mondatokban felszólító 
mód áll ; a bizonytalanságot kifejező feltételes mondatokban fel
tételes mód áll ; tagadó főmondat után a három mód bármelyike 
állhat, stb. Tudniok kell továbbá, hogy az olaszban a dubitativ 
igék után, továbbá a függő beszédben coniunctivus áll ; ellenben 
a magyar ez esetekben indicativusi használ. Tudniok kell ezen
kívül még azt is, hogy az olaszban a viszonyított mondatokban

Grammatica teorico-pratica delta I.ir.gua Uugherese. II. köt. 71. 1.
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præsens után præsens, præteritum után præteritum következik. 
És ha mindezt tudja, a mit gondosan, fokról-fokra vezetett1 indu- 
ctiv tanítással elérni nem nehéz dolog, akkor a növendéknek"min
den egyes esetben csak arra kell ügyelnie, hogy a mellékmondat 
cselekvése a tőmondatéhoz viszonyítva befejezetlen vagy befeje
zett-e; mert a mi az olaszban be nem fejezett cselekvés, az a ma
gyarban is az, a mi az olaszban befejezett cselekvés, az a magyar
ban is az ; pl. : Fejezzük ki ezt a mondatot: A szegény asszony a 
király segítségét kérte, összetett mondatban :

La povera donna ha pregato il re,
.4 szegény asszony aira kérte a királyt,
1. A főmondat igéje kérést jelent, tehát a mellékm. igéje 

coniunct. (felszól. mód)-ba jő ;
2. ha pregato (petïvit) præs. perf., tehát a mellékm. igéje 

(az olaszban) praes. lesz ;
3. Mikor a szegény asszony kérte a királyt, akkor a segí

tés még be nem fejezett cselekvés volt, tehát a mellékm. igéje 
impf.-ba jő.

Vagyis a mellékmondat így fog hangzani: ehe l’aiuti (lat. 
adiuvet) hogy segítsen rajta.

Évek hosszú során át tanítottam ilyen módon magyar szóra 
a fiumei gymnasium felső osztályainak növendékeit és mond
hatom, hogy ez az actiókra alapított szabály sohasem hagyott 
cserben.

Azt hiszem, az itt előadottakból világosan kitűnik, hogy 
Bódiss Jusztinnak az az állítása, hogy az actiók tanát sem elmé
letileg, sem gyakorlatilag nem lehet kellőkép megokolni, hatá
rozottan tévedésnek mondható. A dolog épen ellenkezőleg áll ; 
vagyis elmélet szempontjából a magyarban egyáltalában nem is 
létezik igeidő, csak cselekvés; gyakorlat szemjiontjából pedig lát
tuk, hogy a hagyományos igeidők tanával egyáltalában nem lehet 
boldogulni, mert nem segítő eszköze, hanem, mint minden valót
lanság, inkább akadálya a tanításnak ; az actiós tanítás útján 
ellenben, és csakis ez úton, a tudományos igazság és didaktikai 
józan belátás útján nagyon könnyen, nagyon világosan megértet
hetjük a gyermekekkel az igeidők tanát a consecutio temporum- 
mal együtt.

Végezetül rá kell mutatnom arra a feltűnő, de az itt elő
adottak alapján nagyon is érthető jelenségre, hogy míg német
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szakkörökben nagyon sok az ellensége az actiós tanításnak, ola
szok, francziák meg jóformán nem is törődnek vele, addig nálunk 
oly logikus fő, mint Szarvas Gábor, oly kiváló classicus philologu- 
sok, mint Bartal-Malmosi és követőik hosszií sora, továbbá a ma
gyar nyelvészek java része Simonyival és Szinnyeivel élükön, a 
franczia nyelv gyakorlati tanításának oly jeles úttörője, mint 
Theiss Gyula és végül oly kiváló tanférfiú, mint Heinrich Gusztáv 
(Német Olvasókönyv nyelvtannal és szótárral. Középiskolák szá
mára. I. r. Hatodik javított kiadás. 1901.) a nyelvtanítás minden 
ágában az actiós tant tették tanításuk rendszerének alapjává. És 
ez természetes is. Az olasz, a franczia és német nagyon jól megvan 
a hagyományos, ósdi igetannal; a mi a latinban ú. n. conj. plu- 
squamperfectumban van, azt ők is ú. n. conj. plusquamperfe- 
ctumba teszik és többnyire helyesen, mert az alakok fedik egymást. 
Az olasz, franczia és német ép ezért egyáltalában nem érzi szük
ségét annak, hogy az igetan hagyományos rendszerét megváltoz
tassa. I)e a mi nyelvünk, ha nem is «anyátlan és testvér nél
küli», de minden esetre sok részben elütő a nyugateurópai nyel
vektől ; a mi igealakjaink idők szerint sehogy se szoríthatók oly 
szisztémába, mely szerint a magyar formák a latin és nyugat
európai nyelvek formáit fedjék. Nekünk tehát, ha lelketlen, ered
ménytelen munkát végezni nem kívánunk, csakis a cselekvés tana 
segítségével lehet nyelvet tanítanunk, mert csakis ebből a szem
pontból fedik a mi igealakjaink a latin és nyugateurópai nyelvek 
alakjait.

Ugor eredetű nyelvünknél fogva a többi, nyugateurópai nyel
vekkel szemben mi kétségkívül egészen sajátságos helyzetben 
vagyunk. Ez a sajátságos helyzet eszközölte, hogy ebben a kér
désben egész Európával szemben a mienk a vezérszerep. A múlt 
század nagy német philologusai által elhintett mag magyar földön 
hajtott ki és magyar földön kalászosodik meg. A többi nyugat
európai népeknél még csak elméletben van meg az actiók tana, de 
idővel ott is megizmosodik és előbb-utóbb — most már mint a 
magyar pædagogiai tudomány vívmánya — a gyakorlat terén is 
utat tör magának. Mert mint minden igazságnak, úgy a tudomá
nyos igazságnak is előbb-utóbb diadalmaskodnia kell.

K örösi Sándor.

Magyar Paedagogia. X. 1.
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A TESTI FENYÍTÉK KÉRDÉSE.*

Tisztelt Hallgatóim !
Egy mindnyájunk előtt ismeretes, kínos ügy, mely az ország 

tanítóságát hetek óta izgalomban tartja, felzaklatva a kedélyeket az 
iskolán kívül is, időszerűvé tette a testi fenyíték kérdésével való 
foglalkozást ; a felzaklatott kedélyek megnyugtatására szükséges, 
hogy e kérdésben e társaság mondjon véleményt, mely azt teljes 
tárgyilagossággal, minden személyi vonatkozástól menten, maga
sabb szempontból : a nemzet erkölcsi fejlődése szempontjából, van 
hivatva tárgyalni.

A kezdetleges társadalmak, természetszerűleg, mind az erő
szakra voltak alapítva. Az erősebb jogánál fogva volt ura a férj nejé
nek, az atya gyermekének, az úr jobbágyának ; s a gyengék ellen
szegülését erőszakos módon, testi fenyítékkel, torolták meg. A bot 
s a vessző járta az igazságszolgáltatásban, a katonaságnál, a családi 
életben : máig is fenmaradt a szállóige, hogy «az asszony verve jó». 
E barbár felfogás érvényesült a nevelésben is.

A biblia vagy ötvenezer említi a vesszőt, mondván : «Meg- 
vesszőzi az atya gyermekét, a kit szeret.» Ellenben a hindu Manu 
könyvében verés helyett a szeretetet ajánlja a szülőknek nevelői 
eszközül. A khinai apa gyermeke megfenyítését a nevelőre bízta, 
nehogy a fenyíték tőle magától idegenítse el a gyermeket. Járta a 
verés a klasszikus ó-korban is. Egyik pompéii falképen meztelen 
gyermeket vesszőznek. De járta az «Üsd vissza!» is, s az apák már 
akkor is pártjokat fogták fiuknak : ha a kis cívis romanus nem 
tűrte, hogy hitvány rabszolga nyúljon hozzá, az apa büszke volt 
fia önérzetére. A vessző ellen legelsőbbet Quintilianus kelt ki ; ám 
intésének nem lett nagy foganatja.

A középkori felfogás — bogy a test ösztöneiben az eredendő 
bűn nyilvánul s az emberrel az ördög incselkedik — kedvezett 
a testi fenyítéknek : a jámbor szerzetesek versenyt sanyargatták 
testüket ; Szűz Szent Margitról írva vagyon, hogy gyenge testét na
ponta véresre vésszőzte az Isten dicsőségére. De ki kellett irtani a

* Felolvasta szerző a M. Pæd. Társ. 1900 nov. 17-iki ülésén.
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népből a pogány erkölcsöt s a pogány hagyományt is erre való 
volt a vessző s a hóhér. Egyik hesseni faluban egészen a XVII. 
század közepéig fenmaradt az a szokás, hogy az iskolába lépő gyer
mek a vesszőt megcsókolta, mondván :

«О, du liebe Ruth,
Mach du mich gut ;
Mach du mich fromm,
Dass ich nicht zum Henker komm.»

Az eredmény, úgy látszik, akkor is az volt, a mi ma; legalább 
erre következtethetünk egyik tisztes apátúr leveléből, a ki Szent 
Anzelmusnak ekkép panaszkodik :

«A gyermekek napról-napra rosszabbak, pedig éjjel-nappal 
verjük őket. S mi lesz belőlük, mire felnőnek? — buta marha» 
ismeri be a jámbor férfiú. Az a verés pedig nem tartozott a leg
enyhébbek közé, mert eleinte ugyan csak egy ingre vetköztették 
a delinquenst ; később azonban azon meztelenen vesszőzték vagy 
botozták végig s csakis az oly tanítót állították törvény elé, ki a 
gyermeknek «kezét vagy lábát törte el vagy máskép nyomorította 
meg». Ebből sejthetjük, milyen visszaélések történhettek akkor.— 
S ez így maradt a reformáezió után is. A sváb Háuberle а XVIII. 
század első felében azzal dicsekedett (ha ugyan statisztikájának 
hinni lehet), hogy életében 2,227,302-szer ütött meg gyermeket, 
czifrábbnál czifrább módon.

Francziaországban az iskolai kegyetlenséget liabelais osto
rozta először, maró gúnynyal sorolván fel a jó tanító kellékeit : a 
botot, pálczát, vesszőt, durvaságot ; s ott azontúl a pedellus és a 
bot tényleg csekélyebb szerepet kezdett játszani az oktatásban. 
А XVIII. században a büntetés már enyhül maguk a tanítótestü
letek tartják szükségesnek szabályozását. Végre a nagy forradalom 
az emberi jogok nyilvánításával eltörülte a testi fenyítéket is. 
A nevelésben Európaszerte Eousseau, Pestalozzi, Proebel elvei érvé
nyesültek : a mit Piousseau hirdetett, hogy az ember jónak szüle
tik, Pestalozzi rendületlen hite a gyermeki lélek javithatóságában, 
Froebel elve, hogy a gyermeket szeretettel kell a jóra szoktatni — 
mindez átalakította a nevelői felfogást ; a lélektani alapon álló pæ- 
dagogusok a fegyelmezés eszközét a helyes módszerben s az előre
látó nevelői eljárásban találták. Ez a humánus felfogás útat tört 
magának nálunk is. Míg Szemere a halálbüntetés eltörlését köve
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telte, Eötvös a testi fenyítéket tiltotta ki az iskolából. A humánus 
nevelés lehetővé tette a humánus törvényt is : az iskolai vesszővel 
együtt eltűnt a botbüntetés s a vessző az igazságszolgáltatásból s a 
hadseregből.

Íme a testi fenyíték a múltban.
Most lássuk a dolgok állását ma a müveit nyugat államaiban :
Francziaországban. Az 1834-ki, 1851-ki s 1882-ki szabályzatok 

egyaránt ezt mondják: «A gyermeket sohasem szabad verni.» Bünteté
sek : 1. a rossz osztályzat; 2. a dorgálás; 3. a tanítás közti szünetekben a 
játéktól (récréation) való eltiltás ; 4. az iskolában való marasztás ; 5. az 
ideiglenes (3 napra terjedhető) kizárás ; 6. a kicsapás.

Megjegyzendő azonban, hogy pár év óta törvény intézkedik a ki
csapott tanulóknak javító intézetekbe való elhelyezése iránt.

Ausztriában. 1870 óta tiltva van.
Belgiumban. Minden testi büntetés tilos: « Nemcsak a testi fenyí

ték tilos, hanem minden oly büntetés is, mely a gyermeket megfélemlíti, 
vagy azt társai megvetésének vagy gúnyjának tenné ki.» A büntetések 
hasonlók, mint Francziaországban ; az igazgatónak azonban joga van 
súlyos vétség esetén a tanulót 3 napra azonnal kizárni ; további, 2—3 
hónapi, kizárásra az iskolaszék illetékes.

Spanyol-, Görög-, Olaszországban. A testi fenyíték tiltva van. Az 
iskolai rendtartás a franczia mintára készült. Az olasz rendtartás a tér- 
depeltetést, a szégyenjelvényeket s a büntetésből való feladvány Íratást 
is tiltja.

Svájczban. Országos törvény nincs. Minden kanton tanhatósága 
önállóan intézkedik. Azonban a testi fenyíték egyik kantonban sincs 
megengodve. A bánásmód a gyermekekkel a leghumánusabb. Ajavithat- 
lan gyermeket szeretetliázba küldik.

Németországban. Végső esetben meg van engedve, de nagy meg
szorítással.

A porosz rendtartás a dolgot nem részletezi.
Badenban : Rendszerint nincs megengedve ; gyönge egészségű 

gyermekkel szemben soha sincs. Csak megátalkodott makacsság és nyil
vánvaló gonoszság esetén alkalmazható «mérsékelten, a gyermek kezét 
verve vesszővel». Az ily büntetést a tanítónak az iskolaszolgával kell 
végrehajtatnia. A pálcza szekrényben elzárva tartandó (nyilván azért, 
hogy a gyermekek szégyenérzetét annak folytonos látása el ne tompítsa).

Bajorországban : «A gonoszságból, makacs restségből eredő hibák, 
különösen az iskolatársaknak rosszra csábítása, ha más büntetés nem 
használ, vesszővel vagy pálczával fenyítendó'k. De az ily testi fenyítéket 
csak a tanfelügyelő rendelheti eV, végrehajtója az iskolaszolga; csak an
nak hiányában maga a tanító.»
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A gyakorlatban a tanítók élnek a testi fenyítékkel a tanfelügyelő 
megkérdezése nélkül is «s e jogot némely újabb rendelet jóvá is hagyta». 
Az egyes kerületekre nézve pontosabban körül van Írva a dolog : Un
terfranken  kerületben pl. az 1870-ki szabályzat szerint a testi büntetés 
legfeljebb 6 vesszősubintásból állhat (gyenge nyirágkötéssel) a kéz fe
jé re  ; súlyos hibák esetén a test hátsó részére. Ez a szabályzat az ilyen 
testi fenyítéket bizonyos megszorítással még leányokkal szemben is 
megengedi.

Szászországban: Az 1874-ki szabályzat szerint, «ha a többi bün
tetésnem nem használ, de felháborító erkölcstelenség esetén a nélkül is, 
alkalmazható a testi büntetés, azonban csak az elemi iskolában s ott is 
mérséklettel s higgadtan».

Szász-Wcimárban : Az 1875-ki, szabályzat értelmében ritkán al
kalmazható a fentebbiekhez hasonló esetekben ; továbbá kisebb gyer
mekkel vagy állattal tanúsított kegyetlenkedés esetén. A büntetés ren
desen az óra végén hajtandó végre, vékony, liajlós nádpálczával ; a gyer
meknek sem fejét, sem kezét, sem hátát nem szabad megütni ; leány 
gyermeket s II. osztályú kis fiút is egyáltalán nem.

Dániában : Úgy az 1814-ki mint az 1860-ki rendtartás megengedi 
a vékony pálczával való fenyítéket; ellenben a pofot, a kézzel való verést, 
a durva szidást s a szégyen-padra ültetést tiltja.

Angliában : Az iskolaszékek belátásuk szerint intézkednek. Sok isko
lában a verés ma is járja ; de azt nem tekintik szégyennek. Újabban álta
lános a törekvés, hogy a testi büntetést az iskolából kiszorítsák, főkép a 
a leány-gyermekekkel szemben.

A londoni iskolaszék 1883-ki szabályzata így intézkedik : «Min
den testi büntetés az erre rendelt rovatba jegyzendő be. Az igazgató 
ügyeljen, nehogy a tanító a gyereknek fejét akár kezével, akár másként 
megüsse. - A megfenyítendő tanulókon a büntetést nem a tanítási idő 
alatt, hanem az arra kitűzött órában kell végrehajtani. Az igazgatók 
ugyan, indokolt esetben, a testi büntetést rögtön is alkalmazhatják ; 
azonban a megokolással együtt tartoznak az illető rovatba bejegyezni. — 
A segédtanítónak s a diáktanítónak (pupil teacher) testi fenyítéket al
kalmaznia feltétlenül tilos, e tilalom megszegéséért az igazgatót vonják 
felelősségre.

Az Északamerikai Egyesült Államokban : Szintén nincs egységes 
szabályzat ; mindenik állam önállóan intézkedik. A testi büntetés csök
kenés (diámban tilos.

Saint-Louis-ban minden tanító felelős azért, hogy osztályában 
rend és fegyelem legyen ; ha osztályát hanyagul fegyelmezi, elbocsátható. 
A fegyelem megteremtésére joga van minden alkalmas eszközzel élni ; 
az iskolaszék e törekvésében támogatja. — Ha szigorúsága miatt bepa
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naszolják, az iskolaszék azonnal elrendeli a vizsgálatot s annak alapján 
határoz.» — Az alkalmazott testi büntetésekről évharmadonkint minden 
tanító beszámol, bejelentve a büntetés napját, a tanuló nevét s az esetet. 
A melyik tanító testi fenyíték nélkül is boldogul, az az előléptetésnél 
előnyben részesül.

New- Yorkban a testi fenyíték meg van szorítva ; kiküszöbölésére 
törekszenek.

Magyarországon. A törvény a testi fenyítéket kifejezetten nem tiltja 
el, azonban a megengedett és alkalmazható büntetések közt sem em
líti;1 általános utasítás, bogy «a büntetés a tanuló erkölcsi érzését ne 
sértse s egészségét ne veszélyeztesse. »1 2 3 * A gondnoksági utasítás a tanító 
által végrehajtható büntetésen túl az intézkedést az iskolaszékre, illetve 
a gondnokságra bízza, de ezen intézkedések közt a testi fenyíték megem
lítve nincs, a fennálló törvény a tanítót a testi fenyíték alkalmazására 
nem jogosítja fel.

Eötvös a testi fenyítéket kereken tiltotta. Egyik későbbi 
egyetemes tanítógyülés annak ultima ratio gyanánt való visszaállí
tását kívánta s ily értelemben járult hozzá Trefort is. Azóta nálunk 
a testi fenyítéket széliében alkalmazzák s az iskolaszékek ezt hall
gatagon elnézik ; csak a legsúlyosabb visszaélések bírják ezen ellen
őrzésre hivatott testületeket ellenőrző joguk és kötelességük gya
korlására; teszik ezt többnyire a kellő erély nélkül, több jóhiszemű
séggel, mint tisztánlátással, majd túllőve a czélon, majd innen ma
radva rajta/ de ritkán elég szívóssággal arra, hogy határozatuknak 
következetesen érvényt bírnának szerezni. A mi — laikusokból 
álló testületről lévén szó— nem is csoda; annál kevésbbé, mivel e 
kérdésben a közvélemény mind máig teljesen tájékozatlan, a szülők 
maguk is többnyire szükségesnek tartják a verést,8 s míg ma Ma
gyarországon nincs müveit ember, a ki ne tudná, hogy a betegségek 
kifejlődését okszerű prophilaktikus eljárással s okos hygiénével kell 
megelőzni, addig arról, hogy a prophilaxis elve a nevelés terén is 
érvényes, valamint a hibák kifejlődését megelőző, a lélektani ala

1 Eötvöst alighanem a tapintat vezette ebben. Mit is mondott Kál
mán király a boszorkányokról? «A boszorkányokról pedig, a kik nem lé
teznek, ne legyen szó.» Ilyen nem létezőnek óhajtotta ő a testi fenyítéket is.

2 Ezt nem kell okvetlen a verésre vonatkoztatni ; mert az egészséget 
veszélyezteti az éheztetés s a hosszas térdepeltetés is, erkölcsi érzését pedig 
sértheti, a mint hogy sokszor nagyon is sérti, a tanító durva szidása is.

3 Erre nézve elég legyen Ugrón Gábornak a képviselőház közokta
tásügyi bizottságában tett felszólalására utalnom.
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pon álló nevelői eljárásokról fogalmuk sincs ; a mi viszont arra 
vezethető vissza, hogy nálunk a lélektan s a neveléstan népsze
rűsítését mindmáig elmulasztották ; e tudományok vívmányai a 
köztudatba be nem hatoltak s igy a társadalomban eleven erőként 
nem működnek. így boszulja meg magát minden mulasztás előbb- 
utóbb.

De kedvez a testi fenyítékről való e középkorias, barbár fel
fogásnak a mai általános eldurvulás is — a parlamenti élet elfaju
lása, a hol maguk a törvényhozók is tettlegességekre vetemednek ; 
az ijesztőleg elharapódzott párbajmánia; a felekezeti s osztálygyü- 
lölség, mely a felekezetek üldözésében s az anarchista merényle
tekben jut kifejezésre ; a culturnépek vérlázító kegyetlenkedése 
Délafrikában s Khinában ; s a mi tünetnek szinte érdekes, hogy 
Németországban csak minap indult meg a mozgalom a testi bün
tetés helyreállítása iránt, nem az iskolában, hanem az igazságszol
gáltatásban. Oroszországban ? Nos, ott most is virágzik a kancsuka.

Mégis, lehet-e hinni, hogy mindez egyéb lenne múló vissza
esésnél s hogy az emberiség megállna az erkölcsi nemesedés útjá
ban ? Hajdan a tudományt bottal verték a gyermek fejébe : ma 
ezen minden mesterségét értő tanító mosolyog. így fogják meg
mosolyogni idővel, kétségkívül, a fegyelmezés barbár módját is.

*

Vizsgáljuk most már a nevelő szemével : szükséges-e az is
kolában a testi fenyíték, vagy sem ?

Mellette azt hozzák fel, hogy :
a) A tanító az apa helyettese, tehát jogában áll mindenféle 

fenyítékhez folyamodnia, melylyel maga az apa élhet.
b) A melyik gyermek a verést otthon megszokta, azzal a tanító 

sem boldogúlhat máskép.
c) Az iskolai fegyelem megkívánja ; sőt maguk a szülök sem 

igen bánják.
(I) A biblia is javallja.
Végezzünk először ez utóbbi állítással: d) «A biblia is ja

vallja. » Erre főkép a bibliaolvasó angolok és amerikaiak szoktak 
támaszkodni. Javallja, igaz —de mikor? Az egyiptomi és babyloni 
fogság után, mikor nagyon gonosz, erkölcsében nagyon megromlott 
volt a nép s a pogányok életmódját követte. Akkor a nép erkölcsi 
gyógyítására volt szükség, tehát nem lehetett visszariadni az ul
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tima ratiótól sem. Minden népnél, minden nagyobb elvadulás után 
szükséges a törvények szigorítása ; de az erkölcsök szelídültével 
szelídül a törvény is : Drako után Solon. így volt ez Német
országban a harminczéves háború után ; így nálunk Szent László 
idejében, ki a testcsonkításhoz sem átallott folyamodni, hogy a 
népet gonosz vétkeiről leszoktassa ; bezzeg Kálmán már megeny
híthetett minden büntetést. S bezzeg nem javallottá a kegyetlen 
büntetéseket a Mesterek Mestere, a ki a bűnöshöz így szólt : «Menj, 
és többet ne vétkezzél», s példát adott minden idők pædagogusai- 
nak, midőn a gyermekeket maga köré gyűjtötte, mondván :« Ha 
nem lesztek ilyenek, mint ezek, bizony nem mentek be a mennyek
nek országába.» A gyermeki ártatlanságba vetett hit s a szeretet -— 
ime, először kijelentve ; kétezer évvel később liousseau és Pesta
lozzi nem mondott újat, csak ezt ismételték az ő nyelvükön.

Most térjünk vissza az első állításra.
a) «A tanító az apa helyettese» -  ez részben igaz, részben 

nem. Mert, ha a szülő veri meg gyermekét, a veréssel szemben ott 
van a szülői szeretet, a szülői ápolás, a gondoskodás minden szük
ségletről. A tanító csak tanítja a gyermeket, a jó nevelő neveli is ; 
de betegágya mellett virraszt-e ? megóvja-e a veszedelemtől? védi-e 
minden bántalomtól? dolgozik-e, nélkülöz-e érte? keres-e rá? s ha 
szégyen éri, erkölcsileg felelős-e érte ? szégyenében — nevét vi
selve — osztozik-e?

íme, látjuk, hogy a különbség óriási. Igazságérzetünk úgy 
kívánja, hogy a jog mindig a felelősséghez legyen szabva. A ki sú
lyosabb felelősséget hordoz, azt több jog illeti meg ; az apának, a ki 
erkölcsileg mindenben felelős gyermekéért, a ki minden szük
ségletéről gondoskodik s a ki szereti : joga van azt minden eszköz
zel, még a legerősebb fenyítékkel is, a jóra szorítani s a rössztól 
visszatartani. A tanítót, ki sem ennyi szeretetet, sem ennyi gondos
kodást, sem ennyi felelősséget mérlegbe nem vethet : ennyi jog nem 
is illeti meg.* 0  a maga hatáskörében, a maga eszközével igyekezzék 
czélt érni. Kivételt csak a javító intézeti tanító tesz, ki igazán apja 
helyett apja az elhanyagolt gyermeknek, ha igazán az ; de még ott

* Egyik felszólaló a múlt ülésen azt vetette ez ellen, hogy nem az 
a kérdés : van-e joga, nines-e, hanem, hogy paedagogiailag helyes-e, a mit 
tesz? Nos nekem az a meggyőződésem, hogy minden pædagogia helytelen, 
a mely a gyermek jog- és igazságérzetét sérti. Ez a kâplâr-pædagogia, 
melynek neve nem nevelés, hanem drill.
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is többet ér a szeretet. Általában, azt hiszem, minél jobban szereti 
a tanító növendékét, annál több joga van, ha kell, a szigorú fenyítö 
eszközök alkalmazására ; csakhogy akkor boldogúl azok nélkül is. 
Minél ridegebb a viszony a tanító és gyermek közt, annál kevésbbé 
van helye a testi fenyítéknek, mely ekkor könnyen fajulhat az erő
szak fegyverévé a gyöngével szemben s a hatalommal való vissza
élésre csábít.

b) Az se ok, hogy a gyermek otthon a verést megszokta. 
Tudja azt minden psychologue, hogy a megszokás eltompít s a ha
tás iránt közönbössé tesz. Valami új, valami szokatlan — az ot- 
honi durvasággal szemben a tanító részéről a jóság, becsületérzés 
felköltése, stb. — sokkal inkább képes a fásult, durva természetre 
hatni. S ha a szülő durva, szelídségre a tanító adjon példát. Higy- 
jék el nekem — mert nagyon sok esetet tudok rá hogy idővel 
megszelídül maga a szülő is. De van még egy körülmény : a test a 
fájdalomhoz hozz edződik, mint kovács tenyere a tüzes vashoz s 
aztán fel sem veszi; a fizikai fájdalmat tehát egyre fokozni kell, 
az eredmény mégis csekély ; s a mi fő, lassankint kivész a gyer
mekből a szégyenérzet és eltompúl az többi társaiban is. A bo- 
xoló, edzett testű angol diák nyilván ezért nem bánja a verést, 
melynek megszégyenítő volta iránt a megszokás közönbössé tette, 
így volt Spártában is, hol a fiút nem is veréssel büntették, hanem 
azzal, hogy rokkát adtak kezébe.

c) «Az iskolai fegyelem kívánja meg?» Hát igazi fegyelem 
az, a melyet csak a félelem tart fenn ? Láttam én olyan iskolát, a 
hol a tanuló rettegett a tanítójától s moczanni sem mert. De bez
zeg, alighogy a tanító a lábát kihúzta, lett pokoli zsivaj, fektelenke- 
dés, kigúnyolása a rettegett zsarnoknak ; s ha a gyermek egyszer 
keze alól kikerült, még az utczán is elkerülte, nem is köszönt neki ; 
s későbbi életében tanításait sem követte, mert csak a gyülölség 
élt szívében iránta, nem a szeretet; * s megutáltatta vele még a ta
nulást is. Ellenben a szelíd lelkű tanító szelídséggel vagy okos szi
gorával meg tudta szelídíteni, a jóra tudja szoktatni a legvásottabb

* Érdekes bizonyítékot szolgáltatott erre a minapi ülésen egyik tisz
teletben megőszült collegáuk vallomása arról a nagytudomnnyú professzor
ról, ki őt egyszer igazságtalanul lehúzta s kit ő «Iston nyugasztalja szegényt, 
holta napjáig csak gyűlölni tudott». Es melyikünk az, a ki, bár akaratla
nul, igazságtalanságot el nem követ? Hisz emberek vagyunk tévedhe
tünk. De a gyülölség tövise már akkor bent van a gyermeki lélekben.
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gyermeket is ; növendékei szeretettel, tisztelettel gondolnak rá ké
sőbb is és oktatásait megfogadják. — Tessék nekem elhinni: a 
pálcza visszaüt. De mint büntető eszköz sem jó : nem gyógyítja 
meg sem a makacsságot, sem az engedetlenséget, sem a hazugsá
got. A hazug képmutató lesz tőle ; az engedetlen meghunyász
kodik, de csak azért is nekiesik a tiltott gyümölcsnek, mikor nem 
látjuk ; a makacs még jobban megátalkodik s meggyülöli a fe- 
nyítőjét. A makacsságnak tudjuk — egyetlen biztos ellenszere 
van : a türelem ; nincs az a makacs gyerek, a kit tanítójának szelid 
türelme le ne fegyverezne ; megszégyenli magát és megjavul. Hisz 
ott van még az állat is ; a ki valaha állatot nevelt, tudja, hogy 
szelídséggel többre lehet vele menni, mint korbácscsal.

S mi a czélja a verésnek ? az elijesztés ? Szülő kezében lehet, 
ha arra akarja megtanítani, hogy «ne bántsd a másét.» De a tanító, 
a ki a gyermeket csak egy-két évig ha tanítja, azalatt sincs mindig 
vele : legfeljebb ideig-óráig ijeszti el vele a rossztól; jobban elszok
tatja attól oktatásával ; kivált ha a szeretet mindenható segítségére 
támaszkodik. — Vagy a bűnhődés? Nagyobb bűnhődés a megszé- 
gyenülés s a szeretet időleges megvonása. Javítni pedig veréssel 
idegen ember gyermeket aligha fog ; mert attól csak a dacz s az 
elkeseredés fejlődik ki benne.

Tehát egyáltalában nem kell a gyermeket megverni? De 
bizony meg kell, ha rossz. A kis gyermeket, a míg esze nincs, verés
sel is rá kell a jóra szoktatni. De azután, ha egyszer esze megjött, 
maradjon a verés ultima ratió — csakhogy a szülő kezében; a 
tanító ne éljen vele. Mert szülőtől hiba az oktalan kényeztetés. Sok 
elzüllött embert ismertem, a ki nem züllött volna el erkölcsileg és 
anyagilag, ha annak idején jól megrakták volna.

Mert, igenis, van olyan hiba és van olyan gyermek, a kinek 
csak a verés használ,* vannak olyan veszedelmes hajlamok, a miket 
tűzzel-vassal ki kell irtani a gyermekből ; mint a hogy van olyan 
seb, a melyiken nem segít más, mint az égetés vagy az amputálás; 
s a fiatal orvos kész is az égetésre, amputálásra ; ám a tapasztalt, 
öreg okos orvos előbb minden egyebet megpróbál s csak utolsó ld- 
sérletkép folyamodik a tüzes vashoz s fűrészhez.

* Bár kérdés, vájjon az ily hibákkal szemben is nem foganatósabb-e 
a verésnél az okos gyógyító eljárás s a szeretet ? Csakhogy ehhez több 
lélektani ismeret szükséges, mint a mennyivel legtöbb szülő, s több önmeg
tagadás, mint a mennyivel a legtöbb tanító rendelkezik.
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Mily hibák ellen szükséges a testi fenyíték? Gonoszság ellen 
igen ; ha kis gyereket, öreget, nyomorékot csúfol, bántalmaz, ha 
állatot kinoz, ha szemérmet sért, ha fajtalan, ha trágárságot beszél ; 
ha gonoszságból lop s mást akar bajba keverni ilyenkor verjék 
meg, még ha leány is. De otthon, ne az iskolában ; vagy ha már 
apja-anyja meg nem teszi, akkor ám fenyítse meg a tanítója — de 
ne a többi gyermek előtt ; ne mint tanitó, hanem mint a szülők 
helyettese, felettes hatósága megbízásából, hajtsa végre a büntetést ; 
de jaj ! vigyázzon, nehogy a szégyenérzetet, a szemérmet kiverje 
belőle ; érezze a gyermek, hogy ő elkövetett bűnéért bűnhődik ; de 
érezze azt is, hogy nem indulatból bántják, hanem igazságosan ; s 
főkép érezze, hogy megjavulhat s hogy ha megjavul, újra fogják 
szeretni. Az okos, jó tanító erre ráveheti. De ehhez az iskolai fenyí
tékhez a tanító csak akkor folyamodjék s akkor is felettes hatósága 
előzetes tudtával, ha a szülök vagy gyámok részéről —  azoknak 
erkölcsileg való beszámíthatatlansága vagy elzüllöttsége esetén, 
minek megállapítása azonban az iskolai hatóság dolga — semmi 
erkölcsi támogatás nem várható.

Mert a tanító nincs is a fegyelemtartás végett a testi fenyí
tékre utalva. A szülő, kivált a műveletlen szülő, a a ki lélek fejlődé
sének törvényeit nem ismeri, mit csináljon ellenkező gyermekével ? 
Dünteti, veri, ha a szép szó nem használ ; a verés a meggyőzésnek 
legrövidebb módja ; s erre itt szükség van, mert a kenyérkereset 
után járó szülő sokszor nem is ér rá gyermekét hosszasan oktatni ; 
a mit parancsol, meg kell lennie, punctum. S a mai fájdalmat a 
holnapi beczézés el fogja felejtetni.

A tanító helyzete más. Az egész iskolai élet arra van beren
dezve, hogy a rendszeres foglalkozás, a közös munka, az egyenlő 
bánásmód által s főkép a példa és a szeretet mindenható erejével, 
a fegyelmet megteremtse. A jól fölszerelt, jól vezetett iskolában a 
fegyelmezetlenség szinte lehetetlen.

Nem ok nélkül említem a fölszerelést; mert az a rendes, nyu
godt iskolai munkásság egyik feltétele : s a rend az iskolában ép oly 
tényezője a fegyelemnek, a mily tényezője a családi életben a 
házi békének.

Készletezzük kissé az iskolai fegyelmezés eszközeit :
a) Ott van mindjárt a felvétel: a gyermek érzi, hogy itt ő 

felelni, szót fogadni köteles: kivétel nincs ; érzi, hogy számadással
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tartozik ; bármily szabadságban nőtt légyen fel otthon, itt szemben 
áll a törvénynyel, mely előtt meg kell hajolnia neki is.

b) Ott van az órarend, a pontos időbeosztás. A gyermek tudja, 
minek mikor van az ideje ; tudja, mihez tartsa magát; általános 
tapasztalat, bogy sok gyermek pontos az iskolában, a ki otthon 
hanyag, rendetlen.

c) Ott van az együttes munkálkodás s a tömeges tanítás, mely 
egyenlő kötelezettséget szab mindenkire s egyenlő munkát követel 
mindenkitől, s mely mellett hanyag gyermekkel is meg lehet ked- 
veltetni a munkát. De ott van fegyelmező eszközül maga az okta
tás, nemcsak a valláserkölcsi, hanem a történelmi s irodalmi; ott 
vannak az olvasmányok is. Okos tanító mindezt fel tudja hasz
nálni a gyermek erkölcsi nevelésére s ezzel fegyelmezésére. S fel
használja a mindennapi élet eseményeit is, levonatva azokból az 
erkölcsi tanulságot. Mert nem az az igazi fegyelem, a melyik az 
erőszak nyomásával kívülről hat, hanem az, a mely belülről hatva, 
a gyermek akaratát mindig a jóra ösztönzi.

d) Ott van az egyéni becsvágy felébredése mellett a közös 
becsvágy, az egy osztályban kifejlődő kózszellem ; de a becsület
érzés, az önérzet s érzékenység felköltése is.

e) Ott van az egyenletes bánásmód s fökóp a következetesség, 
a mindenkire érvényes jutalom és büntetés; valamint az osztályo
zás, mely, ha részrehajlatlan és igazságos, a fegyelmezésnek legha
talmasabb eszköze.

f) Ebből kifolyólag ott van a bizalom s szeretet a tanító iránt, 
melyet annak részrehajlatlansága, a gyermekekkel bánni tudása s 
jóindulata ébreszt. A gyermeki lelket s növendékei egyéniségét 
ismerő tanító mindig eltalálja a kellő hangot, s okos szigorral, ha 
kell, türelemmel s szívós következetességgel előbb-utóbb a legellen- 
szegülőbb gyermeket is megpuhítja. De mindig többre megy, ha 
a gyermek jó érzésére hivatkozik; a jóindulatú felbuzdulás ragadja 
magával a többit is. Hiba esetén olykor magát a gyermeket vagy 
annak társait hívja fel bírákul; s a gyermeki ítélet ilyenkor több
nyire igazságos.

Fontos az egyéniség megfigyelése is ; e végre ne sajnálja a 
gyermeket otthon családja körében isjölkeresni. Sok dolog válik 
érthetővé a családi viszonyokból, az öröklött hajlamokból. S a ki a 
gyermeket megérti, az játszva neveli.

g) Legfőbb fegyelmező eszköz azonban magának a tanítónak
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pontossága és buzgósága. A melyik tanító komolyan veszi az isko
lai élet minden mozzanatát, a ki maga pontos, lelkiismeretes : annak 
a gyermek önként engedelmeskedik, annak fegyelmezett az osz
tálya is. Ellenben tönkreteszi a fegyelmet a tanító pontatlansága, 
léhasága, következetlensége. A melyik tanító hivatását szereti és 
komolyan veszi, az fog tudni fegyelmezni is; a ki csak muszájból 
tanít, annak a keze alatt minduntalan megbomlik a fegyelem s kény
telen a pálczához folyamodni. Ám a hiba nem növendékeiben, 
hanem magában van.

h) Tanítás közben pedig két csalhatatlan fegyelmező eszköz 
van : egyik a tárgy ismerete, másik a helyes módszer. A ki tárgyá
ban biztos s azt helyes fokozattal, jól adja elő, annak, a míg tanít, 
a fegyelemmel nincs baja; mert le tudja kötni a figyelmet s a tanu
lók lépést bírnak vele tartani. A kezdő tanítónak ép azért gyűlik 
meg a baja a fegyelemmel, mert a módszerben nem biztos, tárgyá
nak sem ura s így maga-magával sokszor ellentmondásba keveredik 
a mit a gyermek azonnal észrevesz s a tekintélynek vége.

i) Pontos tényezője a fegyelemnek a tanítótestület harmó
niája s a jó viszony a tanító s a szülök közt. Olyan ez, mint a há
zasfelek közt levő egyetértés a gyermekre nézve. Ennek megterem
tésére ne sajnáljon a tanító semmi fáradságot — az érintkezésre 
akad alkalom elég : egy-egy betegség, egy-egy családi ünnep, 
vagy egyéb, semmi önmegtagadást ; tapintatának ez a próba
köve épen. A bol a meggyőzés nem sikerül, ott inkább engedjen 
ha kis dologról van szó. De a gyermek ne érezze az elentétet neve
lése vezetői közt, mert ha észreveszi : a mit az egyik épít, a másik 
lerontja. Ezért ne szólja meg a tanító soha a gyermek előtt volt 
tanítóit sem : ezért legyen óvatos és kíméletes, ha a szülők véle
ményével ellentétbe ju t; vigyázzon, nehogy a gyermek kegyeletét 
egy szóval is megsértse maga alatt vágná ezzel a fát.

k) S végre igen fontos a tanítói tekintélyre s ezzel a fegye
lemre nézve a tanító modora és illemtudása is; jól tudjuk, bogy a 
tanító modorának legélesebb bírája a gyermek. [Mint mindenki, a 
ki a nyilvánosság előtt működik, éles bírálatnak van kitéve a kö
zönség részéről is s legkönnyebben külsőségeibe kötnek bele, ezek 
révén válbatik könnyen gúny és nevetség tárgyává. A Pestalozzi- 
lelkü tanító túlteheti magát az ilyeneken ; de helyzetét mindegyik
nek megnehezíti s a fegyelemtartást is.

De még ennél is fontosabb

4í>
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I) A  tanító viselkedése a társadalomban s magánélete. Kor
hely tanító hiába igyekszik az iskolában fegyelmet tartani. S a ki 
a közbecsülést a szülők részéről ki nem tudja vívni, az hiába akar 
tekintélyt tartani a gyermekek előtt.

Bocsássanak meg, hogy a fegyelem eszközeiről ily részletesen 
szóltam ; de a testi fenyíték barátai többnyire a fegyelemmel érvel
nek ; azért volt szükséges a præventiv teendőket bővebben kifej
tenem.

A büntetésre térve :
Azzal tisztában vagyunk itt mindnyájan, hogy annak czélja a 

javítás is, a baj gyógyítása; ne legyen tehát egyszerű megtorlás, 
vagy indulatos elégtételvevés, hanem bünhődés is. Ennek feltétele 
azonban :

a) hogy a büntetést ne szenvedélyesen, haragos korában szabja 
ki a tanító, hanem higgadtan, igazságosan mérlegelve a körülménye
ket, mint a biró, hogy a gyermek büntetést érezzen benne, ne 
bosszút. A «véletlen legyintés» s az « általános pofozkodás » kizárt 
legyen. Kiki, külön-külön, érdeme szerint, részrehajlatlanul kapja 
büntetését; üt tévedésnek történnie nem szabad; a részrehajlás 
pedig megölöje a tanítói tekintélynek, de a bizalomnak is. Az ítéletet 
vizsgálatnak kell megelőznie, melyben helyt kell adni a védelem
nek is, nehogy ártatlant sújtson a büntetés. Az így kiszabott bün
tetésben a gyermek igazságérzete megnyugszik ; s a következetes, 
pártatlan eljárás után később természetesnek találja a hibája által 
magára vont büntetést s annak önként aláveti magát. De csak 
úgy, ha részrehajlást sohasem tapasztal s kivételt senkivel sem 
tesznek. S a mi fő, éreztesse a gyermekkel, hogy szeretetből bün
teti, hogy a büntetés neki magának is fáj s a megbüntetett gyer
meket világért se giínyolja, se kárörvendést ne mutasson, hanem 
gyöngéd jóakaratot tanúsítson iránta.

b) A büntetés kiszabása után rendes medrébe kell terelni a 
tanítást ; nyugodtan higgadtan folytatni, tovább ; miközben a 
tanító a jó gyermekekkel éreztesse jóságát, becsülesét. Mert a tanító 
haragja, tartós ingerültsége átragad a gyermekekre is s legjobban 
megbontja a fegyelmet.

c) A büntetést lehetőleg óra végén kell végrehajtani'*' s lehe-

* Ezt egyik felszólaló kegyetlenségnek nevezte, pedig nem az. Sőt 
időt nyer a gyermek így a magábaszállásra és a büntetés végrehajtása sok-
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töleg nem nyilvánosan ; a nyilvános megszégyenítést, a meddig 
lehet, kerülni kell: mert maga alatt vágja a fát az a tanító, ki a gyer
mekből a szégyenérzetet örökös szidással, megszégyenitéssel kiöli. 
Viszont azt meg kell követelni, hogy a gyermek a büntetés kiállása 
után nyilvánosan kérjen bocsánatot, ne csak tanítójától, de mind
azoktól, a kiket esetleg megbántott. Hanem a bocsánatot meg is 
kell adni ; a bűnbánó gyermekre haragot tartani nem szabad. Es 
elkövetett, megbocsájtott hibáját többet ne hánytorgassák, hacsak 
újra el nem követi.

d) Arra is kell vigyázni, hogy a többi gyermekben a büntetés 
kárörvendést ne ébreszszen. A mennyire lehet, bele kell őket is 
vonni a nevelői munkába ; meg kell velők értetni, hogy társuk, még 
ha nagyot vétett is, megjavulhat ; ám ehhez mindnyájuk közre
működése szükséges.

ej A mi a büntetés nemét illeti, azt a gyermek egyéniségéhez 
kell szabni ; néha elég a dorgálás is, még pedig az négyszem közt 
foganatosabb, mint nyilvánosan. Súlyosabb esetekben, kivált ha 
nagyobbfokú megszégyenítésre, az elkövetett cselekedet megbélyeg
zésére van szükség, a kiállítás, esetleg az ott marasztalás, külön- 
ültetés, még inkább a többiektől való elkülönítés a szünetek alatt, 
többnyire használ. Csakhogy az ottmarasztalás esetén a tanítónak 
is végig ott kell maradnia s ha látja, hogy a gyermek magába szált, 
a lelkére beszélnie ; azután engedheti foglalkozni is ; a gyermek 
ilyenkor belátja hibáját, megszégyenül és megjavul.

f) Csak egyre vigyázzon : soha olyan büntetéssel ne fenyege- 
tődzék, a mit szükség esetén végre nem hajthat ; vessen számot a 
körülményekkel és soha olyan büntetést ki ne szabjon, a mi alól 
egy-egy gyermeket, kinek szülője befolyásosabb, kénytelen lenne 
fölmenteni.

A nagyon romlott gyermeket végre, ki a többire métely, fel
tétlenül ki kell zárni, mint a hogy kizárjuk a ragadós beteget. 
A belga rendszer okosan, úgy intézkedik, hogy két napra az igaz
gató azonnal kizárhatja a súlyos erkölcsi vétségen ért gyermeket. 
Némely esetben az ideiglenes kizárás is használ ; a gyermeknek az 
jobban fáj a verésnél s a szégyen többnyire megjavítja De az alatt 
a tanító ne vegye le róla a kezét; úgy tekintse, mint orvos a bete-

8zor feleslegessé válik, vagy legalább enyhíthető, mert a gyermek a megszégye- 
nülés s beismerés által eléggé megbünhőclött.
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gét; folyton szemmel kell tartania s javulásában segítségére len
nie. Végre a teljesen kizártakat hiba volna családi körükben, vagy 
felügyelet nélkül hagyni; azokat javító intézetekben kell elhelyezni. 
Ilyen intézetekről gondoskodni az állam kötelezettsége, mert az 
közérdek, még jobban, mint a kolerás barak, vagy az őrültek elzá
rása; azért arra kell lennie pénznek.‘Angliában e javító intézeteket 
a társadalom szervezte ; F r an c z i а о r s z ág b a n, Svájczban, Belgium
ban az állam vagy a község.

*
Világos, hogy a fegyelemtartást a most elsoroltak ellenkezője 

nehezíti.
Ezek belső okok.
De nehezíti egyéb is, némely külső körülmény :
a) Legkivált a túlnépes, zsúfolt osztályok. Az emberi erőnek 

határa van. 50 gyermeket minden gyakorlott tanító szemmel bír 
tartani, 100 gyermeket nem bír; hanggal és türelemmel se győzi őket. 
De még a térbeli elhelyezés is befolyásolja a fegyelmet : az egymás 
hegyin-hátán ülő, nyüzsgő gyerekhad csürhe, még ha egyenkint jó 
gyerekekből áll* is ; a vezetést ily viszonyok közt a rakonczátlan 
elem ragadja magához — a jámbor gyerek többnyire passiv visel
kedik ; s a rossz ösztönök is könnyebben érvényesülnek így. Úgy 
tudom, abban az esetben is, mely ezt a mostani egész sajnálatos 
dolgot előidézte, két osztály volt összecsapva egy fiatal tanító keze 
alatt.

b) Pedig a fegyelmet mi sem koczkáztatja inkább, mint a 
tapasztalatlan tanító. Ezért nem okos eljárás az, hogy iskolában a 
legtöbb dolgot a legifjabb tanerők vállára rakják, kik még a tárgy 
nehézségével is küzdenek. Tanító-képzőinkkel kapcsolatos gyakorló 
iskoláink berendezésénél fogva pedig (a rendszer hiánya itt abból 
áll, hogy képzésük egész ideje alatt csak egyetlen iskolát van alkal
muk megfigyelni, melynek viszonyai többnyire abnormisak s így 
az nem adhat fogalmat a normális iskolai életről ; Párisban a kép
zők növendékeit már kezdik hospitáltatni más iskolákban is) ; 
továbbá a népes osztályok s az elméleti tárgyakkal való túlterhelt
ség mellett, a fegyelmezés gyakorlati elsajátítására idejük sem 
marad ; a fegyelmezésről fogalmuk alig van.

* A leleszi leányiskolában 117 gyermek van egyetlen, szűk tan
terembe zsrifolva. Hol van itt a helyes fegyelmezés lehetősége ? !
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<) Francziaországban és Svájczban megkönnyíti a fegyelmet 
az ingyen iskoláztatás s az ingyen tanszer. Nálunk a tandíj s az 
iskolai költség azért okoz bajt, mert a fizetni nem tudó vagy nem 
akaró szülőt ingerli, a szegényebb gyermeket rendetlenségre 
kényszeríti — majd könyve nincs rendben, majd irkája, majd kézi
munkához valója ; s a mi fő : bizonyos vagyonszerinti ca.tegoriákat 
hoz létre a gyermekek között — a jómódú gyermek lehet rendes, 
pontos, a szegényt a nyomorúság viszi bele a rendetlenségbe, pon
tatlanságba. Ezen itt sem segítne más, mint az ingyen iskoláztatás 
a progressiv iskolaadó alapján.

d) Ott, t. i. Francziaországban és Svájczban, a fegyelem a 
tanítóra is kiterjed, ki köteles a gyermekeket reggel fogadni, az 
összes szüneteket köztük tölteni s az ott étkezőkkel együtt ebédelni 
a cantine scolaireben. De mindezt a frauczia s a svájczi tanító 
nagyobb ainbitióval is végzi, mert ott a derekabb tanítót soron kívül 
is előléptetik s a tanfelügyelőket — az illető vizsga letétele után — 
a kiváló tanítók közül választják.

ej Nálunk, Magyarországon azonban van még egy körülmény, a 
mely a mellett szól, hogy mindenféle brutalitás, akár szóbeli, akár 
tettleges, kiirtassék az iskolából : az a szomorú tapasztalat, hogy a 
mi fiatalságunk az iskolát nem szereti és nem szereti azután sem a 
könyvet, sem a tudományt s a durva bánásmód a más nemzetiségű 
gyermekkel meggyülölteti sokszor magát a magyarságot is. Ezt a 
kényes pontot itt nem bolygatom tovább ; bár tudok rá példát ele
get. Hanem az már szinte közmondássá vált, hogy a magyar ember 
irtózik a betűtől. Ezt sínyli az egész magyar közélet, ez lassítja a 
nemzet szellemi fejlődését : mert nem csupán az önálló, eredeti 
tudományos búvárkodástól tartja vissza — hisz tudjuk, hogy tu
domány dolgában kölcsönkenyéren elünk, mert a magyar faj min
den természetes genialitása mellett sem produkál elegendő, ön
álló kutatáson alapuló eredeti munkát hanem még más nem
zetek szellemi munkássága eredményeinek megismerésétől s kellő ki
használásától is a gyakorlati[életben. Jobbjaink s a gondolkozók e 
bajtól a nemzet jövőjét féltik. Egy nagy társadalmi sebet érintünk 
ezzel, mely gyógyítását várja ; de azt nem gyógyíthatja meg egyéb, 
mint az iskola, ha humánus bánásmóddal megtudja a tanulókkal 
szerettetni magát az iskolát és a könyvet s a tanulást. Ifjúságunk ma 
alig várja, hogy az iskolából kikerüljön ; s ha egyszer hátat fordít 
neki, elcsapja magától a könyvet és a tudományt csak annyiban
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becsüli, a mennyiben kenyérhez ju t általa ; de kevesebbre becsüli a 
protekcziónál, mely a boldogulás szempontjából többet ér. E körül
mény létrejöttében súlyos mulasztás terheli tanítói és tanári karun
kat is ; a mai tanár növendékének csak prelegál, azontúl vele nem 
törődik, magára hagyja, jóformán alig ismeri *, az egyéniség meg
figyelése eszébe sem jut. Tanítványait szerető, velük törődő, s őket 
minden jóravaló törekvésükben istápoló tanár akad ma is nem egy ; 
de, sajnos, ez a kisebbség. A leányiskolák e részben szerencsésebbek : 
a tanítónők közt, hála Istennek sok van olyan, ki anyailag őrködik 
növendékei felett, s szívvel-lélekkel igyekszik mindegyiket nem 
csupán tanítani, hanem nevelni is. Meg is látszik az eredmény : a 
leánytanulók többnyire szeretik az iskolát s örömmel tanulnak 
azután is. S minél szelidebben bánik a tanítónő növendékeivel, 
minél jobban érzik szeretetét, az eredmény annál jobb. A durvaság 
itt is gyűlöletet vagy elkeseredést terem.

Végre még egy tényt kell megemlítenem : a tanítói pálya — 
sajnos — csak kivételesen vonzza a tehetségeket; tanítónak 
nemcsak nálunk, de még külföldön is, ma még jobbadán az megy, 
a ki egyéb téren nem boldogul. Ezt nem én mondom, hanem 
constatálja a társadalmi viszonyok minden komoly megfigyelője ; 
e szomorú tény beismeréséta «NéptanítókLapja» 1900. nov. 10-iki 
számában ép egyik tanítótársunk czikkében olvasom. Mihelyt a 
viszonyok e részben megváltoznak, a humánusabb fegyelem kér
dése magától fog megoldódni. Erre mutat az a tapasztalat is, hogy 
a tanítónők általában szelidebb eszközökkel jobban képesek fegyel
mezni ; ** minek természetes oka abban rejlik, hogy a leánytanu
lóknak élitje megy a tanítónői pályára nálunk is, külföldön is ; innen 
némely országban az a törekvés, hogy az egész elemi oktatást, leg
alább az alsóbb osztályokban, a hol anyai, gyöngéd bánásmód 
szükséges, női kézre akarják bízni. Ezt a törekvést én is teljesen 
igazoltnak tartom : arra az aprólékos, gyöngéd gondoskodásra, arra 
a türelemre, melyet a kicsiny, 6— 8 éves gyermekekkel való foglal
kozás megkíván, a nő, anyai ösztönénél fogva, jobban hivatott. 
Kivételesen férfi is képes erre, de csak kivételesen.

* Legnagyobb a baj az egyetemen, hol a tanár hallgatóit többnyire 
egyáltalán nem is ismeri.

** Ezt magának Gréardnak szájából hallottam, ki mint közoktatás- 
ügyi államtitkár 30 éve figyeli a franczia iskolák életét ; de így nyilatkoz
tak előttem mások is.



A TESTI FENYÍTÉK KÉRDÉSE.

íme, t. Társaság, ezekben volt szerencsém a dolgok állását s 
» magam nézetét előadni.

Hogy voltak és vannak nálunk visszaélések, azt tagadni nem 
lehet, de nem is volna helyes; a baj nyilt, őszinte beismerése töb
bet ér. Hanem ezzel szemben törekedni kell mindnyájunknak a 
létező bajon segíteni s a testi fenyítéket iskoláinkból okos paedago- 
giai eljárással, a bajok kifejlődését megelőzve, kiküszöbölni, hogy 
hívek maradjunk nagy Eötvösünk szelleméhez, ki azt a feladatot 
hagyta reánk, tanítókra, hogy ezt az országot a tudomány s a sze- 
lidebb erkölcs fegyverével újra meghódítsuk.

Az tagadhatatlan, hogy a tanítóság tekintélyén csorba esett ; 
csorba esett pedig azért, mivel az általánosságban odadobott vád 
igaznak bizonyult : 30 évvel a népoktatási törvény megalkotása 
után iskoláinkban a verés országszerte dívik. Mélyen fájlalom, hogy 
ezt tagadnunk nem lehet. Az Eötvös nevét hordjuk ajkunkon ; az 
ő nevét írjuk czégünkre, mikor saját árváinkról akarunk gondos
kodni : de az ö szelleme még nem hatott át bennünket. Ha a taní
tóság a felhozott vád alól tisztázni akarja magát, annak egyetlen 
feltétele van. Hogy ne verjen ? Nem ; az nem elég. Hanem szeretnie 
kell a kezere bízott tanulókat úgy, hogy verés nélkül is boldoguljon. 
Ezzel tartozik a saját hivatása iránt való kegyeletnek is : ne fejős 
tehén legyen szemében az iskola, a mely után él, hanem oltár, a 
melyen szíve legnemesebb érzéseivel, testi-lelki ereje javával áldo- 
zik. Akkor magától jön meg az a tekintély, melyet ma erőszakkal 
kicsikarnia nem sikerül.

Higyjék el nekem, azon a napon lesz az a tekintély legnagyobb, 
mikor nyugodt lélekkel fogjuk elmondhatni, hogy a durvaság vádja 
közülünk senkit sem érhet s a mikor el fogják rólunk ismerhetni, 
hogy bár szegénységgel küzdve, mindennapi kenyerünkért becsü
letesen megdolgozva : a nemes, szelíd erkölcsben mi adunk példát 
a társadalomnak.
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MATHEMATIKA
A KÖZÉPISKOLÁK III. OSZTÁLYÁBAN.*

Felolvasásom egyfelől actuális, másfelől szükséges.
Actuális azért, mert az új tanterv a középiskolák III. osztályában 

a folyó iskolai évben lépett életbe, tehát most van első Ízben gyakorlati 
próba alá vetve.

Szükséges azért, mert a módosított új tanterv is olyan szűkszavú, 
mint a régi volt és az Utasításokban sincs sem a keretről, sem annak 
betöltése módjáról avagy tárgyáról semmi útbaigazítás. A tantervbe föl
vett új elemek tanítására vonatkozó Utasítás pedig még kiadásra vár.

A mindkét fajta középiskolára egyformán érvényes tanterv a tan
anyagot e nehány szóval jelöli meg:

«A százalékszámítás további alkalmazásai. Az összetett hármas
szabály ilánczszabály) ; kamatszámítás; éremszámítás.»

Ezen kívül, mintegy utasításképen, közölve van a feladatok tár
gyi köre is, a miből azt látjuk, hogy az új tanterv a gyakorlati számo
lásra nagyobb súlyt helyez, mint a régi és egyebek között a váltó-discon- 
tálás és az értékpapirszámítás tanítását kifejezetten követeli.

Ezt a valószínűleg hosszú időre megállapított tantervet ne bírál
juk, hanem próbáljuk értelmezni először abból a tekintetből, a mi nincs 
benne határozottan kifejezve és másodszor abból a szempontból, a mit 
kifejezetten előír.

Nézetem szerint az arányon részekre osztás és az elegyítés felada
tait ezentúl is tárgyalni kell, habár a tanterv nem is említi. Kihagyá
sukat nem tartom szándékosnak. Inkább hiszem, hogÿ a terv készítője 
az ezen czímek alatt tanítani szokott feladatokat a hármasszabály min
dent magában foglaló számításai körébe utalta. Az elegyítést kiterjeszte
ném a nemes fémekre is a fémjelzés bevonásával. Ez a betoldás az érem
számítás miatt is szükséges s tanítása leginkább ebben a tárgyi körben 
van helyén.

, Már a határidő- és a kamatos kawoí-számítás kihagyását szándé
kosnak óhajtanám tekinteni, mert ezeket a VIII. osztály algebrai tudá
sával sikeresebben és érthetőbben meg lehet tanítani. A III. osztályban 
heti 3 órával különben sem jut ezek számára idő.

Az új tanterv lényeges alkotó része a kamatszámítás és ennek

* Fölolvastatott a kolozsvári k. i. tanári körben.



gyakorlati alkalmazása : a váltódiscontálás, értékpapirszámítás stb. Végül 
az éremszámítás.

A régi tanterv nem követelte sem a váltó-, sem az értékpapír-, 
sem az éremszámítás tanítását. A tankönyvírók azonban igen holye- 
seu — szükségesnek látták már csak általános műveltségi szempontból 
is eme gyakorlati számításokkal foglalkozni s tankönyveikben ezek szá
mára minden külső kényszer nélkül, önként tért nyitottak. De nem volt 
köszönet benne. Átnéztem az approbált tankönyvek legnagyobb részét 
és az egyetlen fiefce-féle kivételével valamennyiben azt láttam, bogy a 
szerzők a gyakorlati számolás körében nem bírnak a kellő jártassággal. 
Különösen az értékpapirszámítás a középiskolai tankönyvirodalomnak 
kirívóan gyönge oldala. Nagyon messzire vezetne, ha a hibákat és hiá
nyokat tankönyvenként akarnám kitüntetni. De ez nem is szükséges, 
mert a hibák és hiányok csaknem mindenikben azonos természetűek. 
Azonban állításom igazolására mégis szükségesnek tartom, hogy egy 
legújabb kiadású, 1900. évben megjelent tankönyv (a szerzők neveit fö
lösleges említenem) ide vonatkozó számítását bemutassam. Czíme : Az 
állam- és értékpapírok. Mintha azt mondaná : A búza és a gabona. Mert 
a mint a búza is gabona, azonképpen az állampapír is értékpapír. De 
hát a czím nem lényeges. Hagyjuk.

Az állampapírokra vonatkozó számítást társszerzők két példán 
mutatják be. Egyikben földtehermentesítósi kötvények értékét számít
ják ki azzal a föltevéssel, hogy ezek a kötvények «pengő pénzre szálá
nak.» Társszerzők tehát nem tudják, hogy a pengő pénzről szóló köt
vényeket 1888. évben osztr. ért. forintról szóló kötvényekkel cserélték ki 
s az új kötvényeket 4°, о os adómentes szelvényekkel látták el. Pedig 
könyvük Előszavában szórul-szóra így nyilatkoznak: « A példatárt telje
sen átdolgoztuk ; az elavult adatokat újakkal egészítettük ki.» A máso
dik példában úrbéri kötvény értékét keresik. Ilyen kötvényt a mai for
galom nem ismer. A Pallas-lexicon sem ad arról fölvilágosítást. A szá
mítás adataiból azonban megtudjuk, hogy szerzők a már megszűnt 
szőlő dézsnnnáltsági kötvényt tárgyalják úrbéri kötvény név alatt. Több 
példa nincs. Hanem van tíz feladat, melyek közül kottő a forgalom
ból már rég eltűnt papírra, három pedig nem állami papírra vonat
kozik. Egyik feladatban azt kell kiszámítani, mennyit ér 18 darab regale- 
kötvény ? milyen névértékű darabokat értsünk, mert tudvalévőleg 50, 
100. 500, 1000,5000 és 10,000 frt névért, darabok vannak ? Másik fel
adatban az 5° и szelvény-kamat (1870. keleti vasúti áll. kötv.) szerzők 
szerint adómentes, holott tényleg 10°, a adó alá esik.

Értékpapírok czíme alatt szerzők a zálogleveleket, elsőbbségi köt
vényeket, részvényeket stb. tárgyalják. A kidolgozást három példán 
mutatják be. Az első példában a szelvény beváltásának'határidejét hibá-
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san számítják. A második példában a névleges érték is, a kamatláb is 
hibásan van fölvéve. Kidolgozásra tíz feladat van szánva. Ezek közül öt 
külföldi tőzsdére vonatkozik, tehát minket nem érdekel, a többi — egy
nek kivételével — elavult.

A régi tanterv szerint az éremszámítás tanítása sem volt kötelező. 
Nem is tárgyalja valamennyi tankönyvíró. Ez a számítás is sok gyakor
lati ismeretet tételez föl. A valutában és pénzlábban történő változásokat 
figyelemmel kell kisérni s a régi adatokat az újakkal kell fölváltani.

Mai napság hát nem volna szabad lenyomtatni, a mi egyik tan
könyvben szószerint így áll: «Ha a fém beváltó hivatalba aranyat vagy 
ezüstöt pénzverés'*, szempontból nyújtunk be, akkor azért a következő 
díjak fizetendők :

a) aranynál V2°/o pénzverési költség, 1 korona próbadíj és ha az 
ötvény ezüstöt is tartalmaz, 4 korona elválasztási költség minden kg 
ötvény után.

b) ezüstnél: 1% pénzverési költség és 60 fillér próbadíj.
Ezüstöt «pénzverés] szempontból» a fémbevá.ltó hivatal 1878 óta

nem fogad el. Erről szerző a lefolyt két évtíz alatt tudomást vehetett 
volna. Manapság ezüstöt magánfelektől egyáltalán nem váltanak be ; az 
arany beváltására pedig egészen más tarifa érvényes.

Egy másik tankönyvben meg ezt olvasom : «Az 1892. XVII. t.-cz. 
által életbe léptetett koronaérték szerint 1000 grm szinezüst 239'5 ko
ronát ér.» Ezt látva az ember azt hinné, hogy valuta-törvényünk az 
ezüst értékének a megállapításával is foglalkozik, a mi nagy tévedés. 
A társszerzők azt akarják mondani, hogy 239-5 darab egy koronás ezüst 
váltópénzben 1000 gram szinezüst van. He ebből nem lehet az ezüst 
értékére következtetni, hiszen a váltópénznek, a mint tudjuk, a forgalmi 
értéke mindig és mindenütt nagyobb a férni (belső) értékénél. Az ezüst
nek árfolyam szerint változó értéke van в ez idő szerint kilogrammként 
100 és egynéhány koronát ér.

Hogy a tankönyvírók a gyakorlati számolás körében ennyi hibát 
ejtettek, bocsássuk meg nekiek ; hiszen ők nem tudták mit cselekesznek. 
Mert a mint azt Веке Manó «А középiskolai tanárképzésről» czímen 
megírt czikkelyében részletesen kifejtette, a mai tanárképzés nem gon
doskodik arról, hogy a tanárjelöltek kereskedelmi és politikai számtani 
eursust hallgassanak, minél fogva a gyakorlati számolásból az okleveles 
tanár is csak annyit tud, a mennyit a középiskola első 3 osztályában 
tanult. Még a tankönyvírók sem vettek maguknak annyi fáradságot, 
hogy helyes statisztikai, nemzetgazdasági, kereskedelmi és politikai 
számtani ismereteket szerezzenek.

Tiszta dolog, hogy ez az állapot tovább így nem tarthat. Az új 
tan terv kényszerítő ereje bizonyára megtanítja a középiskolát a gyakor
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lati számviszonyok ismeretére és figyelembe vételére. A tanárképzés ez 
irányú hiányosságán ma már a fővárosban könnyű segíteni, mert ott, 
akár a már két év óta fennálló keresk. iskolai tanárképzőben, akár a 
jelen tanévben megnyílt kereskodelmi akadémiai tanfolyamon megsze
rezhetik a tanárjelöltek a szükséges gyakorlati ismereteket, csak rá kell 
őket szorítani. A jövő tanévben valószínűleg Kolozsvárt is megnyílik a 
két évfolyamra terjedő valódi kereskedelmi akadémiai tanfolyam és 
így a kolozsvári egyetem tanárjelöltjeinek is módjában leend a 'gya
korlati számolással közelről megismerkedni ; a minek ma nagy hiá
nyát érzik.

Annyi bizonyos, hogy a gyakorlati számtan tanításának hiányos
ságát csakis a tanárképzés reformja fogja véglegesen megszüntetni. De 
a míg ez a «jobb kor» bekövetkeznék, addig is tenni kell valamit, 
mert nyakunkon az új tanterv. Nézetem szerint első teendő az, hogy a 
középiskolai számtani tankönyveket sürgősen revízió alá kell venni, az 
új tantervhez kell alkalmazni és a hibás és elavult adatokat a helyes és 
új adatokkal kell kicserélni.

Hogy a középiskolaiak munkáját némileg megkönnyítsem, a tan
anyag gyakorlati részéről az alábbiakban egyetmást elmondok.

A sorrend a tanításban : a közönséges kamatszámítást követi ennek 
a gyakorlati életben való alkalmazása a Váltódiscontálás és az Ertékpapir- 
számitás. Utolsó fejezetképen következik az Erernszámítás.

Azonban a határt is szükséges kijelölni, a meddig a tárgyalást a 
viszonyok figyelembe vételével kiterjeszteni lehet, mert a középiskola 
nem szakiskola, tehát nem foglalkozhatik ezekkel a gyakorlati számítá
sokkal olyan részletesen és behatóan, mint teszem : a kereskedelmi 
iskolák.

A váltó-, értékpapír- és éremszámítást a középiskolák részére ilyen 
keretben állapítanám meg :

A) Váltú-discontálás (váltók leszámolása). Eddig elé úgy van a 
dolog, hogy némelyik tankönyvíró a váltószámításról merőben hallgat, 
hanem a helyett «Lerovat» czímen tanít némileg hasonló feladatokat 
(Mocnik). Miisik túlságba viszi a váltószámítást, a mennyiben az idegen 
váltókat (devizek) is tanítja nemcsak bel-, hanem külföldi (Páns, Lon
don stb.) árfolyamjegyzékek alapján is (Császár). Természetesen jövő
ben egyik eljárás sem lesz helyes. A középiskola maradjon tisztán a 
helyi váltók leszámolásánál. Foglalkozzék csupán a mi, koronaértékíí 
hazai váltóink discontálásával és pedig azzal a két esettel, midőn a) egyes 
váltókat külön, l>) több váltót együttesen kell leszámolni. A fordított 
feladatok is tárgyalandók. Hanem a felmerülő költségek (alkuszdíj, pro- 
visió, bélyeg stb.) figyelembe vételét nem kívánnám meg. Szükséges 
azonban a váltó értelmezése, a váltó szerepének méltatása, a névleges
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érték, leszámolt érték, discont és a discont-idő megmagyarázása. A hó
napokat naptári napjaik szerint kell számítani.

B) Értékpapirszámitás. 1900. január 1-én a börze átment a korona- 
értékben való jegyzésre. Ez a körülmény az értékpapirszámítást egészen 
átalakította és megnehezítette. A tankönyvek ezt a változást még nem 
vehették figyelembe és így ez idő szerint ez a számítás egyetlen tan
könyvben sem helyes, tehát a tankönyv szerint való tanítás sem lesz 
helyes. Némelyik tankönyvíró előre gondolt ugyan erre a változásra s 
azt jegyzi meg, hogy most még osztrák-értékben számít, «de ha a szük
ség kívánja : mi sem könnyebb, mint az osztrák értéket korona értékre 
átszámítani. » Úgy de csalódott, mert a börze — s ezt előre nem lehetett 
tudni — az új jegyzésre nem olyan egyszerűen tért át, a mint szerző 
gondolta, hogy t. i. az eddigi 1 forint a jegyzékben ezentúl két koroná
nak felel meg, hanem sok esetben a jegyzés alapját is megváltoztatta.

Ezek miatt szükségesnek és egyúttal alkalomszerűnek tartom, 
hogy az értékpapirszámítással részletesebben foglalkozzam.

Felosztás. A budapesti börze hivatalos árjegyző lapjában I—XIV. 
pontok alatt fölsorolt értékes papirosokat egy közös névvel valamennyit 
Értékpapíroknak nevezzük, a rájok Vonatkozó számítást pedig Érték- 
papirszámításnak. Az értékpapírokat főképpen a jegyzésbeli különbség 
miatt két fő csoportra osztjuk, ú. m. :

I. Kötvények (obligatiók).
II. Eószvények (actiák).
Ezt a felosztást a középiskola is elfogadhatja az eddigi zavaros és 

érthetetlen csoportosítása helyett.
1. Kötvémjek. A kötvényeket természetük szerint következő alczí- 

mekj[alá foglaljuk: 1. Állami kötvények, még pedig a) Járadékkötvé
nyek. bj Törlesztendő kötvények. 2. Záloglevelek és községi kötvények 
(közkölcsön-kötvények). 3. Elsőbbségi kötvények (Prioritások). 4. Sors
jegyek.

Névleges érték. A kötvényeknél lényeges tudni, hogy miféle pénz
nemben vannak kiállítva. A budapesti börzén (más börze nem jő szóba ) 
osztr. ért. forint, pengő forint, arany forint, korona, ném. bir. márk. 
frank, lira és font sterling (pound), tehát nyolcz különböző pénzegy
ségről szóló kötvények fordulnak elő. A középiskolának nem szükséges 
valamennyivel foglalkoznia. Véleményem szerint elégséges, ha az osztr. 
ért. forint, arany forint és a korona névértékű kötvényeket tárgyalja. 
A nem koronáról szóló kötvények névértékét részint a kamat, részint az 
árfolyami érték kiszámítása miatt koronára kell átszámítani. Az átszá
mításnál 1 o. é. frt =  2 К és 1 arany frt =  2'4 К. E szerint 4000 írt n. é. 
Regíile-kötvény 8000 К névleges értéknek és 4000 frt n. é. Aranyjáradék 
9600 К névleges értéknek felel meg.
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Tárgyalás. Nem lehetséges, de nem is szükséges, hogy a közép- 
skola a börzén jegyzett valamennyi kötvénynyel foglalkozzék. Elég, ha 
mindenik csoportból kiszemel nehány fontosabbat s a tankönyvben csak 
azokat közli és a számítást is azokon gyakoroltatja. Hogy minő alakban 
képzelem én ezt a szemelvényes tárgyalást, ime be is mutatom.

I. Kötvények. Az egyes csoportok a vonatkozó számításokkal így 
nézhetnének ki :
1. Államadósságról szóló kötvények.
a ) Névértékűk aranyforint 1. ar. frt 

2-40 K:
Aranyjáradék, 100, 500, 1000,

10,000 frtos darabokban 
Keleti vasúti állam Uölcsön-köt-

vény 1876. évi ..................... ..
Allamvasúti aranykölcsön-kötvény 

1889. évi
h) Névértékűk o. é. frt. 1 frt o. é .=  2 К 

A llam vasúti ezüstkölcsön-kötvény 
1889. évi

iiegale-kártalanítási kötvény 
Földtehermentesítési « __
Tiszai és szegedi nyeremény-köl- 

csönkötvény __
1870. évi nyeremény-kölcsöny- 

kötvény 100 frtos 
1870. évi nyeremény-kölcsönköl- 

vény 50 frtos _
Egyesített járadék, papírban ka

matozó .............. .. _  _  ....
Egyesített járadék, ezüstben ka

matozó _ _  _  _
c) Névértékök korona :

Korona értékű járadék 
« « «

Kamatláb Szelváuyváltáa Árfolyam ha t aride j o

4 ",'o jan. —jól. 1. 117-50

4V‘jo/0 « « « 120-—

47s o/o febr.—aug. 1. 120-—

41/s",ii jan. júl. 1. 100-10
4l ‘2 0/0 (( « « 99-
4 O/o máj.-—nov. 1. 91 •—

4 o/o ápr.—okt. 1. 143-50

— — 163-75

— 163-75

4-2 o/o máj.-—nov. 1. 97-85

4-2 o/0 ápr. okt. 1. 97-70

4 o/o jún.-—decz. 1. 92-20
3 7 2  0/0 jan.- júl. I. 84-40

Az árfolyam (az aranyforintról szóló kötvények kivételével) per- 
czentes, azaz : a koronára átszámított névleges értékből száz [korona 
annyi koronát ér, a mennyi az árfolyam. Az aranyforintról szóló kötvé
nyekből 50 aranyforint n. é. árát jegyzik koronákban.

A költségeket, mint alkuszdíj, börzeadó stb. itt is mellőzhetőnek 
tartom.

A kötvények értékét a szelvénynyel együtt számítjuk. A szelvény 
ritkán, inkább magán forgalomnál hiányozliatik a kötvény mellől. 
A szelvény-kamatot kivétel nélkül a névleges értéktől számítjuk a meg
előző szelvény-váltástól az ügylet megkötése napjáig. A hónapokat a 
szokásnak megfelelőleg átlagosan 30 napnak veszszük. Példák : október 
28-án hány koronába kerül :

1. 1500 frt n. é. Magy. Aranyjáradék sí. 118*— ?
2. 3000 frt n. é. Regalekártal. kötv. à 99-15 ?
3. 10000 K n. é. Magy. Koronajáradék, 4-o/o-os à 91-35?



Megfejtés :
1. 1500 írt Arany jár. à 118.— =  354000 К

4o/o каш. (jiil. 1.—okt. 28.) 117 napra 3600 K-tól =  46'80 «
összesen 3586'80 K.

2. 3000 írt Kegale-kötv. à 2 =  6000 K n. é. à 99'15 =  5949-— К
4V2o/0 kamat 117 napra 6000 K-tól =  87'75 <i

összesen 6036'75 K.
3. 10000 К n. é. Koronajáradék à 9 1'35 == 9135"— К

4o/o kamat (jún. 1—okt. 28.) 147 napra =  163'33 «
összesen 9298'33 K.

«

felad atok  : Hány A-ba kerül a) április 27-én b) szeptember 9-én :

1. 5000 frt n. é. Állam vas. ezüstkötv. à .........  _  ..........  99'70 ?
2. 4000 frt n. é. Allamvas. aranykötv. à  .......  .................  120"— ?
3. 6000 frt n. é. Földteherm. kötv. à ._. .... .... .........  ._. 91" 15 ?
4. 7000 K n. é. 3 V20/0 -OS koronajáradék à ........................ 84'50?'

2. Záloglevelek és közkölcsön-kötvények. KamatlÄb Szdvényyáitás дгМуатhatárideje J
a) Névértékűk o. é. frt, 1 frt =  2 К :

Kisbirtokosok országos földhitel-
intézete 5 0/0 máj.—nov. 1. 102'50

Kisbirtokosok országos földhitel
intézete 5 OV2  évre.......  ..... ... 4 V2 0 /0  « « 99'—

Magyar földhitelintézet .... .... 41/го/о ápr.—okt. 1. 100'50
« « 41 évre   4 o/„ máj.—nov. 1. 92-—
« országos központi takarék-

pénztár 40 évre 4 V2 0 /0  márcz.—szept. 1. 99'—
Osztrák-magyar bank, 4 OV2 évre 4 o/0 ápr.—okt. 1. 98'75

« « 50 évre _ 4 o/0 « « « 98'75
Pesti hazai első takarékpénztár, köz

ségi kötvény . ._. ._. ... .... 4 o/0 « « « 93'75
Pesti magyar kereskedelmi bank,

záloglevél „  .... __ _  .... ._ 4V20/o febr.—aug. 1. 99'25
Pesti magyar kereskedelmi bank,

köze. kötvény .._ „. .... _  .... 41/2°/o ápr.—okt. 1. 103'-
Aradmegyei takarékpénztár __ 41/2 0fr márcz.—szept. 1. 99'50
Debreczeni első takarékpénztár .... V-fao/0 máj.—nov. 1. 98'—
Erdélyi magyar jelzáloghitelbank 5 0/0 febr.—aug. 1. 100'—
Nagyszebeni általános takarékpénz

tár, 40 évre _  ........ . „  .... 5 o/0 máj.—nov. 1. 102*25
Temesvári első takarékpénztár.,. 5 o/0 « « « 101'

b) Névértékök korona :
Magyar agrár- és járadékbank rész

vény-társaság z. 1  ............. . 4 V2 0 /0  febr.-—aug. 1. 99'-
Magyar földhitelintézet, 63 évre .... 31/го/0 ápr.—okt. 1. 81'50

« jelzálogbank, 50 évre ._. 41/20/0 jan.—júl. 1. 99'—-
« и nyeremény-

kötvények 3 0/0 máj.—nov. 1. 104'-

Árfolyam : perczentes. Példák közlését fölöslegesnek tartom, m ert 
a számítás az állami kötvényekre vonatkozó és fennebb bemutatott szá
mítással mindenben egyezik. Feladatok: H ány К-t ér a) márczius 12-én, 
b) augusztus 18-án :

4 2  VEHESS VILMOS.



1. 5000 frt n. é. Kisbirtok 5«/o-os záloglev. á 102'50?
2. 12500 frt n. é. Magyar földh. 4l/ao/0 záloglev. á 100'50?
3. 8000 K n. é. Magyar agrár- és jár. bank záloglev. á 99- ?
4. 3000 frt n. é. Pesti hazai községi kötvény a _  93'75 ?

3. Elsőbbségi kötvények. Kamatláb SZhlfírid™" Árfolyam
Névértékűk o. é. frt 1 frt =  2 К
Adria m. kir. tengeri hajózási részv.

társ. — _  41/го/о jan.—júl. 1. 98'—
Budapesti közúti vaspálya tá r s ._ 4 o/0 « « « 93.50

« villamos városi vasút
részv. társ.....        4 o/0 « « « 96'—

Kassa-oderbergi vasút 1889. évből 4 o/0 « « « 94'—
Magyar folyam- és tengerhajózási

részv. társ. 41/го/о « « « 9940
Magyar-gácsországi vasút, ezüst 4 0 /0 « « « 93'

« nyugoti vasút, 1874. kibo
csátás — — — 5 0/0 ápr.—okt. 1. 103"50

Árfolyam : perczentes. Feladatok : Hány ft’-ba kerül aj május 8-án, 
bj október 27-én :

1. 3000 frt n. é. Adria m. kir. teng. els. à .......... .... _  97'50?
2. 2000 frt n. é. Budapesti közúti els. à ._ 94.50 ?
3. 1000 frt n. é. Magyar folyam- és teng. els. à „  ... _  99-50 ?

4. Sorsjegyek Névérték Árfolyam per drbkoronában
Bazilika sorsjegy .......... _  5 frt - - 10 К 12\50 К
Budavárosi sorsjegy _  40 frt =  80 К 125-— К
«Jô-sziv» egyes, sorsjegy 2 frt =  4 К 6-50 К
Magyar vörös kereszt sorsjegy 5 frt =  10 К 20'— К
Osztr. hit intézeti sorsjegy 100 frt =  200 К 394-— К

A részvényeket börzénk hivatalos árjegyző lapja kilencz csoportba 
osztja. Kivétel nélkül darab  szerint jegyzi koronában vagy kamatostul, 
vagy úgynevezett börzei kamat nélkül.

A részvényeknél is megfelel a középiskolai tanítás czéljának egy 
ilyen szemelvényes tárgyalás :

A részvény neve Névleges érték Ka“  tárfdX^ Árfolyam
Bpesti bankegyes. r. t. 100 frt r= 200 К 5 január 1. 180-—
Első magyar Xparbank ..  150 « =  300 « 5 « 325'—
Hazai bank r. t............. 200 К 5 « 221.
Osztrák-magyar bank 1400 К 5 jan.—júl. 1. 1715'
Pesti magy. keresk. bank _  500frt=1000K  5 január 1. 2630'

« hazai első takarókp. 1000 « =2000«  16090-
Első magy. ált. bizt. társ. 1000 « =  2000 « — 5200-—
Pesti hengermalom társ. 400 « =  800« — 980'
Salgótarj. kőszénbánya r. t. 100 « =  200« 5 január 1. 660- —
Franklin-társulat.. . ------  150 « =  300 « — 530'—
Szegedi kenderfonógyár r. t. 200 « =  400 « — — 575'—
Adria m. kir. teng.-haj. r. t. 100 « 200« 5 január 1. 500'
Bpesti vili. városi vasút r. t. 100 « 200 « 5 « 292'
Kassa-oderbergi vasút .... 200 « =  400« 4 jan.—jul. 1. 355'—
Magy.-gácsországi « 200 « =  400 « 5 « « 410'

« -nyugoti « 200 « =  400 « 5 « « 425'—
Pécs-baresi « „  . . 200 « =r 400« 5 « « 415'
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Példák : 1. Szeptember 27-én hány К-t ér 25 drb budapesti bank
egyes. részvény à  185 ?

25 drb Bpesti b. e. r. à 185 =  4625'- - К 
5°/o kamat januártól 5000 K-tól 184-72 « 

összesen 4809-72 K.

2. Janár 26-án hány К-t ér 5 drb osztrák-magyar bankrészvény 
à 1720?

5 drb osztrák-magyar b. r. à 1720 =  8600-— К
5"/o kamat 7000 K-tól egy félév és 25 napra 199-31 «

összesen 8799-31 K.

Megjegyzés. Ennél a részvénynél a kamatot hol jan. 1-től, hol 
júl. 1-től számítjuk. Január 26-án a múlt félévi szelvény még nem volt 
beváltva, azért annak értékét figyelembe kellett venni. Hasonló eset az 
egy éves osztalék-szelvénynyel biró részvényeknél is előfordul.

Feladatok : 1. Hány К-t ér a) május 12-én, b) deczember 5-én :
25 drb Első magy. iparbank részvény à _  „  ....... _   315 ?

5 drb Pesti magy. keresk. bankrészv. á _  .... __ .........  2570 ?
2 drb Pesti hazai első takarékp. részv. à _. .... 16225?

50 drb Budapesti vili. városi vasúti részv. à .. ._ 291 ?
30 drb Kassa-oderbergi vasúti részv. à .............. . _  348?

2. Január 7-én hány К-t ér a megelőző szelvénynyel együtt :
25 drb Hazai bankrészvény à ................ .„ _  225 ?

‘ 50 drb Adria magy. kir. teng. k. részv. à .......  .... 495 ?
20 drb Magyar nyugoti vasúti rész. à 415?

C) Eremszámitás. Czél az egyes országok pénzegységeinek, arany 
és ezüst érmeinek a pénzverési törvények alapján való megismertetése. 
Itt szóba kerül a törvényes értékegység (valuta), mely lehet egyes vagy 
kettős ; az érmek anyaga, finomsága, árfolyamértéke, az érmek értékei
nek egymás közt való összehasonlítása stb.

Az európai államok pénzrendszerén kívül csupán az Eszakameri- 
kai Egyesült-Államok pénzrendszerét vélném tárgyalandónak. Az érmek 
árfolyami értékének számítását csakis a budapesti börzére szorítanám. 
A börzei szokásokból elegendőnek tartanám a vertarany (Miinzducat) és 
a körarany (Randducat) értelmezését.

A számításnak tisztán a jelen állapotra kell szorítkozni. Haszná
latból kiment pénzegységek és érmek fölsorolása — kivéve némely fon
tosabb hazai egységet, mint o. é. frt, pengő frt stb. — nem tankönyv, 
hanem a lexiconok dolga. Az a sok régi lim-lom tehát, a mi egyik másik 
tankönyvben most látható, mint fölösleges töltelék jövőben elhagyandó.

Felolvasásom végére jutván, a mondottak lényegét röviden a 
következőkben foglalom össze :

Az új tanterv a gyakorlati számtan tanítását a középiskolák
III. osztályában határozottan előírja.
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A középiskolai tankönyvek eddig is kiterjeszkedtek ugyan a gya
korlati számolásra, de azt szakértelem nélkül többnyire hibásan és hiá
nyosan tanították.

A hiba a középiskolai tanárképzésben van, mert a tanárképzés 
eddig nem volt tekintettel arra, hogy a tanárjelöltek kereskedelmi és 
politikai számtani cursust is végezzenek.

Ezekből eredőleg szükséges, hogy
1. a középiskolai számtani tankönyveket az új tan terv követel

ményéhez képest a gyakorlati számolás tekintetéből sürgősen revisió alá 
vegyék ;

2. a math, és phys. tanárjelöltek jövőben kereskedelmi és politi
kai számtani cursus elvégzésére köteleztessenek.

(Kolozsvár.) V e r e s s  V il m o s .
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Ballagd Géza, A  m agyar alkotm ány ; népiskolák számára, kiadja a 
«Sárospataki irodalmi kör.» 1900. Ára kötve 46 fillér.

E folyóirat, mint magasabb szinvonalon álló elméleti és gyakor
lati tudományos közlöny, terének szűk volta miatt nem mindig foglal- 
kozhatik népiskolai tankönyvek behatóbb bírálatával, azért mintegy ki
tüntetésnek akarjuk tekinteni azon körülményt, hogy a fenti népiskolai 
műre e helyen is fel akarjuk hívni a tanférfiaknak, szülőknek, tanügy 
barátoknak a figyelmét és érdeklődését. Külföldön, különösen Franczia 
és Angolországban nem ritkaság az, hogy a legjelesebb és a legkiválóbb 
szakemberek írnak tankönyveket a nép fiai számára, hogy eszméikkel, 
nézeteikkel áthassák és megtermékenyítsék a néposztálynak legalsóbb 
rétegét is, nálunk azonban, hol a népoktatásra még mindig nem fordí
tanak elég gondot és figyelmet, pedig az anyagi áldozat ma már nem 
hiányzik a kormány részéről — igen nagy ritkaság számba megy az, 
hogy az Akadémiának lev. tagja, a politikai tudományoknak olyan kiváló 
művelője, a főiskolai tanügynek olyan jeles képviselője, mint dr. Bal- 
lagi Géza. leereszkedjék a népiskolához s egy olyan pedagógiai feladat
nak megoldásán töije az eszét és fejtse ki írói művészetét, minő egy 
népiskolai tankönyvnek a megírása. Azonban e könyvecske még egy 
más tekintetben is meglepi az ahhoz értő szakembert. Az ugyanis magától 
értetődik, hogy egy főiskolai tanár bőven rendelkezik a szükséges tárgyi 
ismeretekkel, de hogy egy nem szakpædagogus, a ki a tanköny virás terén 
nem jártas és eddig még nem próbálkozott, oly művészettel ki tudja
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választani a közlendő tananyagot, oly módszeresen tudja azt feldolgozni 
s úgy hozzá tudjon férkőzni előadásával az egyszerű gyermeki lélekhez, 
ahhoz az illetőnek istentől adott veleszületett pædagogiai érzékének és 
előadási népszerűsítő képességének kell lennie. S hogy Ballagi ezen felül 
mily öntudatosan s mennyi ambitióval végezte és oldotta meg feladatát, 
arról nemcsak a kitűnő előszó, hanem könyvének minden lapja tanús
kodik. Azt mondja az előszóban : komoly becsvágygyal vállalkoztam 
ennek a kis könyvnek a megírására, melyből a népiskolai növendék 
megszerezheti magának a legszükségesebb magyar közjogi és általános 
jogi ismereteket. Minden sor leírásánál éreznem kellett, hogy a nép
iskolai tantervben alkotmánytannak nevezett, s az iskolai könyvgyártók 
által agyonnyomorgatott tantárgy értékének helyreállításához járulok 
hozzá, ha feladatomat sikerül tisztességesen megoldanom. Épen ezért, 
míg egyrészről az anyag megválasztása és annak beosztása tekintetében 
egészen új, az eddigiektől eltérő úton haladtam, az előadásra is különös 
gondot fordítottam.

Ballagi azonban még egy más követésreméltó reformot is 
valósított meg. Előadás módja eltér a népiskolai tankönyvek eddigi elő
adás módjától. Eddig igen sok népiskolai könyvet, az alkotmánytant is, 
kérdések és feleletekben, vagy rövid kátészerű mondatokban, tantételek
ben írták, a mi a gyermeket hozzászoktatja a szajkó módra való értel
metlen tanuláshoz. Ballagi az elbeszélő modort választotta, «hogy a kis 
tanuló a helyett, hogy szóról-szóra mondaná el, a mit olvasott, esetleg a 
jól átértett tárgyat saját szavaival is képes legyen előadni. »

A mi a könyv tartalmát illeti, az valóban mindazt röviden magá
ban foglalja, a mire az iskolából az életbe kilépő növendéknek szüksége 
van. A családból (I. rész) mint az állam egyik leglényegesebb alkotó ele
méből indul ki s innen halad aztán a tágabb körű társaságoknak, a köz
ségnek (III. rész), a járásnak (IV. rész), a vármegyének (V. rósz) elemező 
leírásához, közbe kifejtve a honpolgárnak jogait és kötelességeit (II. rész), 
hogy aztán megalkothassa az országnak, az államnak épületét. így 
híven követi és megvalósítja azt a pædagogiai szabályt, hogy mindig a 
közelebbfekvőről, az ismeretesebbről kell haladni a távolabbfekvőhöz, az 
ismeretlenebbhez. A Vl-ik részben beszél az országról, a különböző alkot
mányokról és kormányformákról, azután részletesen elemezi a magyar 
alkotmányt. A VII. részben a királyról, a trónörökösödésről, a koronázás
ról stb., a VlII-ikban az országgyűlésről, képviselőválasztásról, a válasz
tói jogról, a pártokról ; a IX-ik részben a kormányról, annak felelőssé
géről, az állami számvevőszékről, a X. részben Magyarország és Ausztria 
közös ügyeiről, a delegácziókról stb. beszél, míg az utolsó Xl-ik fejezet
ben a magánjognak az elemeit tárgyalja. Ismerteti a magánjogi vagy
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polgári pereket, a váltót, csődöt, a bűnvádi pereket, a közigazgatási pa
naszokat, az örökösödési és telekkönyvi ügyeket.

Az egész könyvön bizonyos eleven üdeség vonul át, a mi azt mu
tatja, hogy írója nem száraz szobatudós, hanem egyúttal magával a 
néppel, a polgársággal is érintkező gyakorlati férfiú. Ez utóbbit ha nem 
tudnók is fel, kellene tételeznünk, mert egy olyan ember, ki a népet, a 
polgárságot és a magyar alkotmánynak intézményeit, a községet, a vár
megyét nem közvetlen szemlélet útján ismeri, nem tudná magát bele 
képzelni amannak lelki állapotába, szükségleteibe s nem Írhatna eme
zekről oly üdén és elevenen, mint Ballagi. Hozzájárul ehhez az előadás
nak ritka művészete, mely rövidsége mellett is világos és szabatos, egy
szerűsége mellett is rendkívül kedves. Hogy milyen legyen egy népisko
lai tankönyvnek előadása, nyelve, arra nézve Ballagi szinte mintát 
teremtett.

Aztán milyen egészséges szellem, józan, mérsékelt, objectiv felfogás 
hatja át a kis könyvecskét. Szerzőnk itt-ott nemcsak ismertet, hanem 
oktatja is a népet. S hogy oktatása milyen bölcs, kedves, okos, olvassuk 
el csak a pártokról szóló elmélkedését. Elmélkedésének egyik részét 
aktuális voltára tekintettel ide iktatom. «Az nem baj, hogy különböző 
pártok vannak. Nem is lehet kívánni, hogy mindenki egyformán gon
dolkozzék. Csak az a fő, hogy minden párt a haza üdvét tartsa szem előtt. 
Különösen óvakodnia kell minden pártnak attól, hogy a vallás ügyeit 
összezavarja az ország ügyeivel. Ebből nagy veszedelem származhat az 
országra. Mert ha az egyik párt a vallás ügyeivel hozakodik elő, a másik 
is ezt fogja tenni s akkor a pártok a helyett, hogy a haza üdvét moz
dítanák elő, háborúságot és ellenségeskedést támasztanak a vallás fele
kezetek között. A valláshoz a pártoknak semmi közük sincsen. Arra 
valók a felekezetek, hogy a vallásos életet ápolják s a vallás érdekeit 
megvédjék. Alkotmányunk értelmében a felekezeteknek ez nemcsak 
joguk, de kötelességük is.» A szoczialista izgatókról is említést tesz Bal
lagi mindjárt könyvének első részében : « A törvény arról is gondoskodik, 
hogy a gonosz tanácsadók, a szocziálisták, az egyszerű munkást félre ne 
vezessék és el ne csábítsák. Ezek a rossz emberek mindig csak a maguk 
hasznát nézik, épen ezért üldözik őket a hatóságok és igyekeznek megsza
badítani tőlük a munkásnépet (1898 : II.) Valóban, rám a Ballagi könyve 
olyan hatást tett, hogy azt szinte hathatós fegyvernek képzelem a nálunk 
is szórványosan feltűnt szoczialismus ellen. A könyv hivatva van arra, 
hogy a magyar népet igazán felvilágosítsa honpolgári kötelességei felől, 
hogy azt felvilágosítva, egyszersmind megnyugtassa s a magyar tanító
ság pedig alig tehet jobb szolgálatot a magyar államnak, mintha lelke
sen hintegeti a Ballagi-féle felfogásnak, eszméknek magvait a nép gyerme
keinek szívébe. Ballagi nemcsak egy kitűnő népiskolai könyvet írt,
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hanem e könyvecske megírásával hazafias cselekedetet miveit. Könyvét 
nemcsak a népiskolákban, hanem ismétlő iskolásoknál, polgári fiú és 
leányiskolákban is használhatónak tartom, mert ennél jobb magyar alkot
mánytant nem ismerek. S z é k e l y  G yö rg y .

F ra iu  z ia -k ö n y v tá r , szerkesztik Theisz Gyula dr. és Matskásxy József.
Budapest, Wodianer F. és Fiai, i, 2. és 4. füzet.

A budapesti Wodianer-féle könyvkiadó-czég a Magyar könyvtár 
kiegészítéséül vállalkozott egy Német és egy Franczia-könyvtár kiadására 
s a szerkesztésre Theisz és Matskássy tanárokat nyerte meg. A vállalat 
azt az üdvös ezélt tűzte ki, hogy kiadja mindazokat a német és franczia 
irodalmi műveket, melyeket az Utasítások, s az új Tanítási terv közép- 
és kereskedelmi iskolák, valamint felsőbb leányiskolák számára olvas
mányokul kijelölt. Ezzel egyszersmind megfelel ama régóta hangozta
tott kívánságnak is, hogy a hasonló tárgyú külföldi s nálunk — sajnos — 
meglehetősen elterjedt szövegmagyarázatokat kiszorítsa köny vpiaczaink- 
ról. Úgy a német, mint a franczia könyvtárban eddig már megjelent 
néhány füzet, s már ezekből is azt a meggyőződést szerezhettük, hogy a 
vállalkozás bevált, mert szakférfiak gondos figyelemmel s avatottsággal 
írták meg a bevezetéseket s készítették el magyarázatos jegyzeteiket. S ez 
a körülmény biztató az ezután megjelenő füzetekre nézve is. Ezeket szin
tén figyelemmel fogjuk kisérni. Az egyes füzetek jegyzetei szorosan 
alkalmazkodnak a közölt szövegekhez, úgy hogy a növendék azonnal 
tájékozódhatik. E jegyzetek nagy részében megvan mindaz, a mi a növen
dék munkáját elősegíti, sőt kiegészítésül még fordításra szánt magyar 
szövegek is vannak írásbeli tételek gyanánt csatolva. Szótár ugyan nincs 
az egyes füzetekben, de ez úgyszólván fölösleges is, mert mindama ki
fejezés, mit a növendék talán nehezebben érthetne meg, megvan a jegy
zetekben s ezenkívül előreláthatólag egy év alatt meg fog jelenni a fran
czia iskolai szótár, ugyancsak a szerkesztők műve gyanánt.

A Franczia könyvtár első füzete Jean Racine Britannicusa Hofer 
Károly bevezetésével s magyarázataival ; a második Voltaire Le siècle de 
Louis XIV-a Chovancsáktól ; a negyedik Rodolphe ТорЦ'ег Nouvelles 
Genevoises-я Balleneggertől. Magukról a művekről talán nem is kellene 
azólanom, hiszen épen az új Tanítási terv ajánlja őket, még pedig Racine 
és Voltaire megfelelő műveit a reáliskolák VII. és ÁrIII., Töpffert pedig 
a leányiskolák V—VI. osztálya számára.

Racine a XVII., Voltaire a XVIII. század kitűnősége. Amaz drá
máinak egész sorozatával, mint Phédre-vel, Athalie-val, Britannicusszal 
stb., emez pedig számos kötetre terjedő munkái közül különösen törté
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neti műveivel s kiterjedt levelezésével gazdagította a franezia irodalmat. 
Bajos eldönteni, hogy Bacinenek melyik drámája kiválóbb ; némelyik 
ezt, másik azt tartja legjobbnak. Az az egy bizonyos, hogy a Britannicus 
úgy alkotásra, mint cselekvényre, jellemrajzra, s írásmódra nézve egyike 
a franezia drámák remekeinek. A költő a jó és rossz között ingadozó 
fiatal Nérót mutatja be benne, kiben végre a rossz indulatok diadalmas
kodnak.

A Siècle de Louis XIV Voltaire történeti munkái között is az elsők 
közül való. Évtizedek fárasztó munkásságának gyümölcse e mű s szer
zőjük megbízható források és megfigyelések nyomán alkotta meg. Füze
tünk a műből 10 fejezetet közöl, még pedig XIV. Lajos kiskorúságától 
kezdve Villars denaini győzelméig ; a nagy király koráról kellő áttekin
tést nyerünk benne.

Töpffer, kit a leányiskolák számára készült új Tanítási-terv ajánl, 
nem az első rangú írók közül való, de humoros elbeszéléseivel s bájos 
leírásaival figyelemre méltó. A Nouvelles Genevoises 3 közölt elbeszé
lése közül különösen a Lac de Gers hat élénkségével, a Col d’Anterne 
pedig az egyes alakok lelki állapotának nyújtja érdekes rajzát.

E 3 füzet az új Tanítási-terv értelmében is alkalmas az ifjúságnak 
magánolvasmányra s így mind a hármat ajánlom az ifjúsági könyv
tárakba való beszerzésre. O lá h  B é l a .

K abanus M aurus «1er præ ceptor G erm ania;. Ein Beitrag zur Ge
schichte der Pädagogik des Mittelalters, von Dr. Dietrich Türnau, 
München, Lindauersche Buchhandlung, Schöpping, 1900.

Babanus Maurus (némely középkori krónikában Hrabanus) életé
vel és pædagogiai főbb elveivel foglalkozik a fent említett mű.

Babanus, kit a «præceptor Germanise» epitheton ornanssal ékesí
tettek fel, a VIII. század vége felé a fuldai iskolát alapította és azt a 
virágzás nagy fokára emelte ; életének főbb phasisaival ismerkedünk meg 
a könyv első fejezetében. Babanus Mainzban született 784 ben és annyit 
tudunk meg Türnau művéből, hogy 801-dik évben már a fuldai iskolában 
van, hol azonban nem maradt sokáig. Szive őt Toursba vonzza, itt ma
rad egy évig, hol megszerzi amaz ismereteket, melyek neki a fuldai ko
lostoriskola reformálására szükségesek voltak. Babanus most már meg
kezdhette tanítói működését Fuldában s itt oly eredményt vívott ki, 
hogy a fuldai iskola fénykora Babanus nevével szoros összefüggésben van.

A fuldai iskolába, mely Németország első iskolájává lett, a kor leg
kiválóbb férfiai küldik gyermekeiket kiképeztetés czéljából. Itt találjuk 
a kor legkiválóbb fejedelmeinek gyermekeit, itt Einhardus, Nagy Károly
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életrajzírójának Vussinus nevű gyermekét, sőt Nagy Károly unokája is 
itt nyeri kiképeztetését.

E kiváló tanítónak, emez «eximius præceptor»-nak főbb paedago- 
giai elveit vázolja Türnau művének második fejezete.

Rabanus szerint a nevelés fő feladata : hogy a gyermekeket töké
letes erényes keresztényekké nevelje, hogy végső czélját — Istenhez való 
jutását — ut perveniamus ad Deum — elérje.

A mi a tanítás módját illeti, Rabanus azt követeli, hogy a tanító 
tanítványainak individiualitására, korára, tehetségére és felfogási képes
ségére ügyeljen. «Pro qualitate ergo audientium formari debet sermo 
doctorum, ut per singula singulis congrnat ut a communis ædificationis 
arte nunquam recedat».

Rabanus határozottan megköveteli, hogy a tanító hallgatóinak 
felfogási képességéhez leszálljon «non sic dicatur út a doctis séd potius 
ut ab indoctis dici sólet».

A fuldai iskolában használt tanítási módszer tehát leginkább ma
gyarázás és előadásból állott. A Rabanus vezetése alatt álló tanítók már 
e korban oda törekedtek, hogy a tanulók önállóságot és mindinkább 
fokozódó értelmiséget tanúsítsanak.

Rabanus még az ekkor tanított minden egyes tantárgyra (trivium 
és quadrivium) nézve kidolgozta előadási módszerét, melyekkel Türnau 
könyve részletesen be is számol.

Tagadhatatlan nagy befolyást gyakorolt Rabanus nemcsak a né
met közoktatásügyre, hanem nemzeti irodalmára is. Ezt bizonyítják 
Türnau könyvének további jegyzetei. Szerzőnek különösen irodalmi 
működését teszi beható ismertetés tárgyává. Rabanus ugyanis 832-ben 
az apáti méltóságról leköszönt és a Fulda melletti Petersbergre vonult 
vissza, hol kizárólag irodalmi tevékenységnek szentelte magát.

Ismeretes, hogy Rabanus a 837. év junius 26-án mainzi érsekké 
választatott meg, mely méltóságot a 856. év február 4-én bekövetkezett 
haláláig viselte. Rabanus után a tanítványok nagy sora követte ай ő elveit 
és a fuldai kolostor-iskola mintájára később számos iskola alapíttatott.

Türnau művében Rabanusnak már félig-meddig elfelejtett alakját 
a legszebben jellemezve találjuk és így a mű azt a czélját, hogy Rabanust 
a feledés homályából kiragadja, — teljesen elérte.

60
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l ' l i i t z  B o n ifiiez  <ir. Utazás a természetben. Budapest, 1900. Lampel K.
(Wodianer F. és Fiai). 179 lap, 76 képpel.

Nagy és változatos út az, a mire szerző az olvasót magával viszi. 
A természetismeretek nagy birodalmának minden tartományában talál 
egy-egy érdekeB területet, a melyet megjárjon velünk. Általában az érde
kes iránti kiváló érzék jellemzi a. szerzőt, nemcsak a themák megválasz
tásában, banem tárgyalásmódjában is. Nagy segítségére van ebben szé
leskörű tudása és rendkívüli olvasottsága. Hogy ezen órjási területnek 
nem épen minden részletében kifogástalan az a tudás, azt könnyen meg
bocsátja az olvasó, a mikor végig ment a gazdag tartalmú könyvön.

Kezdjük a végén, a mely zavartalan élvezetet nyújt. Szerző egyip
tomi útját írja ott le az autopsia meleg közvetlenségével, miközben bő 
alkalma nyílik az érdekes útleirásba beleszőni nagy olvasottságából me
rített reflexióit. Tele van érdekes ethnographiai és biológiai apróságok
kal a megelőző két fejezet : «A vad és félkultur-népek kedélye» és «Az 
állatok szellemi világából». «Vázlatoka földrajz és természetrajz köré
ből» czimen nyolez czikkből álló sorozat főképen a fizikai földrajzból 
meríti tárgyát. Ezek a részek nem polemisálnak, de azért érdekesek. 
Ellenben a könyv első részét tevő, «Természettudományi kérdések» 
czíme alá foglalt öt czikk polemikus s azért még érdekesebb.

Három ezek közűi a fajok származásának Darwin-féle elmélete 
ellen irányul. Nem a könnyebb végén fogja a dolgot, mert bár irány
zatánál fogva több tért juttat a ezrifoló érveknek, de az elmélet mellett 
fölhozhatókat is előre bocsátja kellő összefoglalásban és logikai rendben. 
Főképen a leszármazási sorozat hézagaival foglalkozik s ezek között a 
legnagyobbal, mely az embert elválasztja az állatoktól, — melynek ki
töltését a darwinisták remélik, de szerző kizártnak tartja, mert szerinte 
az ember mindig lényegesen ember volt. Nem tartozik ez ismertetés 
körébe azt fejtegetni, hogy kinek a meggyőződése indokoltabb : azé-e, a 
kit az evolutio tanának sok dolgot fölvilágositó ereje az elmélet hivévó 
tesz, vagy pedig azé, a ki a tagadhatatlanul meglevő sok hézag miatt el
veti azt. Itt a könyvről mint ifjúsági iratról beszélünk s ebből a szem
pontból bizonyos az, hogy az ilyen polemikus tárgyalásmód kiválóan 
alkalmas arra, hogy az olvasóban a tárgyalt kérdés iránt erős érdeklődést 
keltsen, arról gondolkozni kényszerítse.

Ugyanezen szempont ajánlja olvasásra «A világ eredése» czímű 
fejezetet, melyben miután világosan leírta a naprendszer keletkezésének

4 *



52 KOVÁCS JÁNOS.

Kant-Laplace-féle elméletét, szintén megkísérti bizonyos ellenvetéseket- 
érvényesíteni azzal szemben. Igaz, hogy ezek nem igen erős ellenvetések* 
de itt nem is akarja olvasóját ellenkező meggyőződésre bírni, mert előző
leg kijelenti, hogy az elméletet jobbnak hiányában maga is elfogadja.

A mi a meggyőző hatást illeti általában, arról nehéz véleményt 
mondani annak, a kinek az itt tárgyalt kérdésekről már vannak meg
győződései. De nem is ez a főkérdés, hanem az, hogy megismerteti-é a 
kérdést, annak állását, a megítéléséhez szükséges szempontokat, tud-e 
irántuk tartós érdeklődést kelteni, gondolatokat ébreszteni ? Mindezt igen 
nagy mértékben megteszi a könyv s ezzel megfelel annak, a mit egy 
ifjúsági olvasmánytól várni lehet. Óhajtván, hogy a könyv mint a ser- 
dültebb ifjúság olvasmánya elterjedjen és új kiadásokat is megérjen* 
erre való tekintettel nem hallgathatjuk el kifogásainkat sem.

Az első fejezet, mely «Az anyag és erő»-ről szól, nem emeli a könyv 
értékét, el is maradhatott volna. Hogy mi az anyag és mi az erő, ezek 
mostani tudásunk szerint metafizikai és nem természettudományi kér
dések. A természettudósnak ahhoz, hogy a világon létező dolgokon tett 
észleleteit leírja, szüksége van bizonyos fogalmakra s így elnevezi azt, a 
miből a dolgok vannak, anyagnak, s a dolgokon észlelt hatások okát erő
nek. Ezen alapfogalmakat az önmaga által nekik adott definitiók szerint 
azután használja a jelenségek leírásában, a míg boldogul velük. Ez fizika ; 
a mi azon túl, visszafelé esik, az már metafizika. Ebben a fejezetben némi 
ellenmondásba is jön szerző a bevezetésében maga elé tűzött czéllal. Ott 
azt mondja : «Mindig szoros különbséget kell tenni a tudományosan be
igazolt igazságok s a tudós vélemények között. Ez utóbbiak csak annyi
ban bírnak értékkel, a mennyiben bebizonyíthatok ». Nem az ezen két 
mondatban szemben álló ellenmondást értem (a bebizonyítható «véle
mény» t. i. már igazság), hanem azt, hogy miután a hypothesisfaragás 
ellen óv, az első fejezetben kategorice kimondja, hogy «az erő nem tulaj
donsága az anyagnak, hanem tőle független hatalom, mely az anyag fölött 
uralkodik és változhatatlan törvényszerűséggel kényszeríti az engedel
mességre». Itt az erőt substantiálja, miután többszörösen állította róla, 
hogy nem lehet megállapítani a substantielle mivoltát. Ez az állítás épen 
afféle «vélemény», a milyen ellen óvást emelt. Ezzel szemben jogosítva 
lehetünk szerző kételkedő módszerét alkalmazni s megkérdezni, hogy 
vájjon a dolgok azon kölcsönhatását, a mit erőnek nevezünk, észlelte-ó 
valaha valaki ezen dolgok nélkül, a melyeket anyagból levőknek mon
dunk ? -— Az anyag atomistikus szerkezetében megoldatlan nehézségnek 
mondja szerző, hogy az atomok közötti üres térben, hogy közvetítődhet- 
nek a hatások ? Pedig ezt a fizikusok egyáltalában nem tartják nehéz
ségnek, mert ők az atomokat mozgásban levőknek föltételezik a minek 
folytán a hatást egyik elviszi a másikhoz ; hiszen épen ez a mozgás tartja
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fenn közöttük a hézagokat. Valószínűleg a nyugvónak föltételezett atomok 
mondatják szerzővel azt is, hogy «a fizikusok a testek atomjainak vonzó 
és eltaszitó erőket tulajdonítanak». Nem, ilyen két ellentétes tulajdon
ságot ugyanazon dolognak nem tulajdonítanak a fizikusok ; vonzást igen, 
de a taszító hatást az atomok vagy molekulák mozgásából magyarázzák.

Ott is ellenmondásba akarja a fizikusokat hozni önmagukkal, a hol 
a Kant-Laplace elmélettel szemben támadt kételyeit fejezi ki. Szerinte a 
naprendszer anyagát alkotó kiterjedt ősgáz nem tömörülhetett, mert 
hiszen ez ellenmondásban volna a gázok azon alaptulajdonságával, hogy 
«minden rendelkezésükre álló térséget betölteni törekednek». Ez olyan 
tankönyvkifejezés, a mit olyankor használnak a tankönyvek, a mikor a 
gáznemű állapot jellemzésére valamely külső, szemléleti jellemvonással 
megelégszenek. De a mikor az anyag szerkezete körül forog a vita, akkor 
arra kell gondolni, hogy milyennek gondolják a fizikusok a gázok belső 
szerkezetét. A kinetikus gázelmélet pedig, mely a fizikának egyik legtöbb 
erősséggel biró hypothesise, a gázok ezen terjedékenységét a molekulák 
mozgásával magyarázza ; az tehát nem valami határtalan mértékben 
meglevő «törekvés», hanem a molekulák sebessége által numerikusán 
meghatározható tulajdonság, a mennyiben a gázmolekulák sebessége a 
hőmérsékletből, attól függőleg meghatározható. Csak addig viszi a mole
kulát sebessége, a míg valamely ellenkező irányú erő ezt a sebességet el 
nem fogyasztja. Az ősgáztömeg minden molekulája alája volt vetve az 
egész tömeg vonzásának, a súlypont felé gravitált. Ezen gravitatiónak a 
tömeg és távolság által meghatározott nagysága és a gázmolekulának 
a hőmérséklete által meghatározott sebessége együtt megszabják, hogy 
vájjon a molekula eldobatik-é a tömegből, vagy pedig kötve marad hozzá ? 
Hiszen, ha csakugyan határtalan törekvés volna a gázokban a terjedé- 
kenységre, akkor a föld légköre mái1 rég elszökött volna a földtől, mint 
a hogy elszökött a holdtól az övé.

Az is tankönyvreminiscentia lehet, a midőn a passátszelekről szól
ván azt mondja, hogy «a sarkvidékeknek levegője szakadatlan folyam
ként áramlik azon légtömegek helyébe, melyek az egyenlítőnél a magasba 
szállnak». A tankönyvek stereotyp kifejezése t. i. hogy a passât a sar
koktól az egyenlítő felé, az antipassát az egyenlítőtől a sarkok felé fuj. 
A mi irányjelzőnek (a sarkok irányából) még elég helyes volna, teljesen 
helytelenné lesz, ha mint kiinduláspont (a sarkoktól jeleztetik. Saját
ságos az a csökönyösség, a melylyel egy-egy ilyen tankönyvkifejezés tar
tani tudja magát. Mindenki tudja, hogy a légtengernek az a nagy áram
lása, a melyet passât és antipassát néven ismerünk, tökéletesen határo
lódik a 40-dik szélességi fokkal ; mindenki tudja, hogy nálunk nem fuj 
örökös északi szél, a mi pedig következménye lenne annak a szakadatlan 
sarkvidéki áramlatnak, mégis úgy beszélünk, hogy — a sarkoktól az
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egyenlítőig. Szerző egészen helyesen kezdi a magyarázatot, hogy az 
egyenlítői fölszálló áram megindítja maga felé a szomszéd légtömegeket, 
de azután úrrá lesz fölötte a hagyomány ereje s elviszi a sarkokig.

Tovább haladva a könyv olvasásában, mind ritkábban zavarja 
meg még a kritikus olvasót is egy-egy ilyen kifogásolható passu s; mint 
pl. az a merész hypothesis, hogy a vulkáni meleget a calcium, kalium 
natrium vízzel való érintkezése okozhatja ; hogy a főn nevű meleg szél a 
rohanása folytán származó súrlódástól melegszik föl, holott az eséséből 
magyarázzák a fölmelegedését. — A mindvégig élénk, kifejező stilusban 
is csak nagy ritkán akaszt meg egy-egy olyan kifejezés, hogy «ennek oka 
abban fekszik», vagy «négyszögű kilométer» a négyszögkilométer helyett.

S ha végére jutva visszatekintünk a könyv első részének irány
zatára s fölvetjük a kérdést, hogy sikerült-e szerzőnek meggyőzni az 
olvasót az erőnek az anyagtól elkülönített, független meglétéről? sikerült-e 
kételkedést támasztani benne a Kant-Laplace-féle theoriával, vagya le
származási elmélettel szemben ? ismételten arra az eredményre jutunk, 
hogy ez mellékes kérdés. Ezt mondja a szerző is a 32 lapon : «Egyébként 
pedig kijelentjük, hogy ha a tudomány a növény- és állatország fajaira 
nézve bebizonyítaná, hogy ezek átváltozások útján származtak egymás
ból, ez a keresztény világnézettel nem képezne ellentétet ; mert az át
változásoknak czélirányos vezetésében ugyanazon mindenható szellemet 
ismernők fel, kit egyáltalán az élet adójának és fentartójának imádunk». 
Bizonyára nem ingathatja meg a keresztyén világnézetet semmiféle 
metafizikai vagy kosmologiai theoria, még kevésbbé a természeti igaz
ságok megismerése, mert a Jézus tanításában nincs semmi metafizika és 
semmi kosmologia ; ő azon erkölcsi viszonynyal ismertetett meg ben
nünket, a mely az embert az istennel «a mennyei atyával» összeköti; ez 
az ő isteni tudománya ; az emberi tudomány megszerzését ráhagyta az 
emberre, a ki, ha a Jézus szelleme tölti el, jól tudja, hogy a természeti 
igazságok után kutatva, az isten alkotását igyekszik megismerni. Példát 
szolgáltat erre minden igazán nagy természettudós.

Szerző könyve alkalmas arra, hogy az igazság iránti vágyat föl- 
ébreszsze az olvasóban. Ezért és érdekes, tanulságos voltáért ajánlatos 
olvasmány a felnőtteknek és a serdültebb ifjúságnak.

K ovács J á n o s .
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— A tanító közhivatalnok. Egy fölmerült eset alkalmából a 
vallás- és közoktatásügyi minisztertől hozzá intézett kérdésre az igaz
ságügyi miniszter a következő választ adta.

« A vallás és közoktatásügyi miniszter úrnak.
Folyó évi április hó 22-én 1249. sz. alatt kelt nagybecsű átirata 

folytán, az N. N. X . . . községbeli állami elemi iskolai tanító fegyelmi 
ügyére vonatkozó iratokat 7. alatt visszaküldve, van szerencsém Nagy
méltóságodat tiszteletteljesen értesíteni, hogy az 1878. évi V. t.-cz. 
270. §-ának 2. pontja és a 461. §. szempontjából az állami, egyátalán 
pedig bármilyen jellegű nyilvános iskolánál működő tanítók közhiva
talnokoknak tekintendők.

Annak meghatározására ugyanis, vájjon bizonyos hivatal magán- 
vagy közhivatal-e : az állam közjoga irányadó. E szerint állami hatósá
gok azok, melyek az állam ügyeit ellátják, tekintet nélkül arra, vájjon 
megbízásukat magától az államtól közvetlenül, vagy más közjogi testü
letek közvetítésével nyerik.

Minthogy pedig az államnak a jogbiztonság föntartása, igazság
szolgáltatás és az állami czélok megvalósítására rendelt kényszer alkal
mazásán kívül egyéb teendői is vannak a közmíveló'dés, a nemzetgazda
ság és egyáltalán minden közérdek előmozdítása körül : a szfíkebb érte
lemben vett közhivatalnokok mellett - kik az imperiumot vagy jurisdic- 
tiót gyakorolják — közhivatalnokoknak e szó tágabb értelmében azok is 
tekintendők, kik az állam gondozó tevékenységének ügykörét az állam 
közvetlen vagy közvetett befolyása alatt és ellenőrizése mellett gyako
rolják.

Tényleg a büntetőjogi gyakorlat «közhivatalnokoknak» tekintette 
mindig a nyilvános intézeteknél alkalmazott tanítókat — ott is, hol 
megbüntetésükről hivatali bűntett vagy vétség miatt, de ott is, hol azon 
hathatósabb védelemről való részesítésükről volt szó, mely a közhivatal
nokot állásánál és jellegénél fogva megilleti. Az ezek irányában elköve
tett és hivatali kötelességeiknek teljesítésére vonatkozó rágalmazás vagy 
becsületsértés tehát nézetem szerint a btkv. 270. §-ában meghatározott 
módon torlandó meg. (26,642/898.1. M.)*

Ezen döntvény értelmében a tanító is részesül abban a hatható
sabb jogvédelemben, melyet a törvény a közhivatalnokoknak biztosít s 
mely áll részben abban, hogy a törvény a közhivalnokoknak ebben a 
minőségükben sértőire súlyosabb büntetést ró, részben pedig abban,
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hogy az eljárást hivatalból a kir. ügyészség indítja meg. A tanítókon áll, 
hogy ezt a védelmet minden esetben igénybe vegyék, hogy ezzel a közön
ség is tudomást vegyen a helyzetről s több tartózkodásra szokjék a taní
tóval szemben. A döntvényre, úgy látszik, annak utolsó bekezdése 
daczára is szükség volt, legalább ezt gondoljuk a Széchy Ákos czikkéből 
(Magy. Pæd. VIII. évf. 367. 1.), a hol olyan eset van felemlítve, a mely
ben a tanítói működése közben és a miatt súlyosan bántalmazott tanító 
bántalmazóinak vétségét a bíróság úgy minősítette, mintha korcsmái 
verekedők helybenhagyásáról lett volna szó. A döntvény védi ezután a 
tanító személyét. Várjuk azt a fölmerülő esetet, a mely magára az isko
lára is provokál egy hasonló döntvényt, a melyben ki legyen mondva, 
hogy az iskola hatóság (lásd Széchy idézett czikkét).

— Az állami tanítóképzők új rendtartási szabályzata. A minisz
ter kiadta és a jövő 1901/2. tanévre életbe lépteti azt a szabályzatot, 
melynek tervezetéről múlt évi 1. számunkban szóltunk s mely azóta 
keresztül ment az egyes tanártestületek, a Tanítóképző Tanáregyesület 
és az Orsz. Közokt. Tanács tárgyalásain. Az új szabályzatnak fő jellem
vonása az, hogy — a mennyire az érvényben levő törvény keretei között 
lehetséges — az iskola belső életének vezetésében megadja a tanártestü
leteknek a hatáskört is a munka és felelősség mellé. Bészletintézkedései- 
vel pedig a negyedszázad óta észrevett sok hiányon segít. A szabályzat 
intentióit szépen világosítja meg az azt kisérő miniszteri rendelet, a mely 
szerencsésen szerkesztett okmányt egész terjedelmében ideiktatjuk :

«A képzőintézetek belső életének vezetésében különös súlyt helye
zek a czélok és eszközök, az irány és szellem egységére. Megbecsülhetet
len erőforrás ez, a mely annál bővebben ontja gazdag tartalmát, minél 
többet merítenek belőle.

Nagy feladatok megvalósítása csakis úgy lehetséges, ha a közös 
törekvésekben az egyesek erejét az összeség támogatása megsokszorozza.

Ezt az egységet azonban soha semmiféle Körülmények közt sem 
szabad összetéveszteni az egyformasággal, a mely a látszat után indul, 
a tartalmat kevésbe veszi és az erőket elsorvasztja. Az új rendtartási 
szabályzat biztosítja a szükséges egységet : de kizárja a jogosulatlan egy
formaságot. Megadja mindegyik képzőintézetnek azt a jogot, sőt köte
lességképen is rájuk rója, hogy a rendtartási szabályzat alapján nevelői 
és tanítói eljárásuk módját, vagyis szorosabb értelemben vett házi és 
iskolai rendjüket maguk állapítsák meg. Minél nagyobb gonddal teszik 
ezt és a helyi körülményekhez alkalmazkodva minél tökéletesebben 
kifejlesztik egyéniségüket, annál közelebb jutnak feladatukhoz és annál 
jobb szolgálatot tesznek tanítóképzésünk összességének.

Az új rendtartási szabályzat megjelöli azt az irányt is, a melyben 
az egyes képzőintézeteknek egyéniségük kifejlesztését keresniök kell.

56
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A tanítóképző intézet szakiskola. A gondjaiba fogadott ifjúságot meg
határozott pályára készíti elő és szányai alól közvetlenül az életbe 
bocsátja ki.

A magyar néptanító eszményképének beoltása a fogékony ifjú 
lélekbe és ennek az eszményképnek megvalósítása a gyakorlati életben : 
ez a tanítóképző intézetek igazi hivatása. A néptanítói hivatás termé
szetével és jelentőségével jár együtt, hogy a tanítóképző intézetnek, bár 
szakiskola, egyúttal nevelőintézetnek is kell lennie. Legjobb fegyelmi 
eszköz a rendszeres elfoglaltság, a melyben komoly hivatásszerű munka 
és kedvet élesztő egészséges szórakozás váltakozik egymással. A henyé
lésnek nincs helye a képzőintézetben. Ez a nevelő munka, a melynek 
szolgálatában tanítás is áll, teljesen a tanári testületek vállára neheze
dik. Az új rendtartási szabályzat, midőn ezt a tanári testületeknek köte
lességükké teszi, egyúttal arról is gondoskodik, hogy jog- és hatás
körük megfelelően kitágíttassék. Megdönthetetlen igazság, hogy olyan 
a tanítóképző intézet, a milyen a tanári testületé. S midőn ezt az alkal
mat is megragadom, hogy a képzőintézeti tanártestületeknek elismerése
met fejezzem ki eddig teljesített jó szolgálataikért, azt a várakozásomat 
sem hallgathatom el, hogy az új rendtartási szabályzat alapján inten- 
czióinak megértésével és átérzésével még nagyobb sikereket fognak elérni. 
Kétségtelen, bogy a siker legnagyobb részben a tanári testületek tagjai
nak egyéni hivatottságáu és buzgóságán fordul meg, mindazáltal ezek a 
becses tulajdonságok is csak ott érvényesülhetnek kellően, a hol az 
összeség java, a közös czél harmonikus egységbe foglalja őket. Ép azért 
különös fontosságot tulajdonítok a tanári testületek értekezleteinek, 
a melyekben ez a szellemi és erkölcsi egység testet ölt és az egyes képző- 
intézetek egyénisége kialakul. Hibásan és kisszerűén fogja fel hivatását 
a tanári értekezlet, ha csupán az iskolai adminisztráczióval járó teendők 
rá eső részének, a tanítás mindennapos dolgainak és az elkerülhetetlen 
fegyelmi eseteknek elintézésére szorítkozik. Helyet kell találnia ezeken 
az értekezleteken a tanítóképzésre tartozó fontosabb nevelésügyi és 
didaktikai kérdések megvitatásának is s nincs az a csekélynek látszó eset, 
a melynek elintézése alkalmas ne volna rá, hogy e tanári testületek emel- 
kedettebb felfogásának próbája és tükre legyen.

Bárkiváló súlyt helyezek a igazgató-tanács működésére, jó szolgá 
latait különösebben csak a képzőintézetek gazdasági, anyagi, segítési és 
súlyosabb fegyelmi ügyei körül óhajtom igénybe venni. A múltból 
merített tapasztalataim remélni engedik, hogy az igazgató-tanácsok 
hatáskörének szükebb térre szorítása működésüket annál intenzivebbé, 
gyümölcsözőbbé fogja tenni.

Az új rendtartási szabályzat kidolgoztatásával egy időben az 
1892. évi képesítővizsgálati szabályzat revíziójáról is gondoskodtam.
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Némi csekély változás történt az írásbeli és szóbeli vizsgálatok idejének 
megállapításában ; az Írásbeli vizsgálatok zsúfoltságának megszünteté
sével a természettudományi tárgyak és gazdaságtan ismét a szóbeli vizs
gálat körébe helyeztettek, a tanítói oklevélen a számos félreértésre és 
panaszra okot szolgáltató általános osztályzat kitétele mellőztetett. 
A szabályzat megszünteti a külön tornatanítónői képesítő vizsgálatok 
tartását, de megengedi, hogy az önként jelentkező tanítónő-jelöltek a 
rendes képesítés alkalmával e tárgyból is vizsgálatot tehessenek és érdem
jegyük tanítónői oklevelükbe bevezettessék. Különösen fontos, hogy az 
elnök a képesítő vizsgálatok olyatén vezetéséről godoskodjék, hogy a 
vizsgálás súlypontja a hazai vonatkozású ás a néptanítói hivatás szem
pontjából gyakorlati fontosságú tárgyakra essék s hogy a jelölt az elemi 
ismeretekben való biztos tudásának kétségtelen bizonyságát adja.»

A rendelet végén említett új vizsgálati szabályzat már a folyó 
tanév végén életbe lép.

— A tankönyvbirálati szabályzat egyes hiányai. E folyóirat 
deczemberi füzetében ugyancsak ártatlanul van megtámadva a tankönyv
bírálati szabályzat azért, mivel nem tartalmaz oly rendelkezést, a mely
nek értelmében és erejével az olyan tankönyveket, a melyek új kiadá
sukban nagyobb változáson mennek keresztül, egyenesen vissza lehetne 
utasítani és az engedélyezést tőlük megtagadni, még ha jobbak is, mint 
előbbi alakjukban voltak. Ez egy kissé különös kívánság s csaknem 
egyértelmű volna azzal, hogy útját szegjük a tankönyvek javulásának. 
Plane visszaélést, kijátszást és incorrectséget látni abban, ha egy könyv 
megváltozik, megjavul, ez egészen különleges fölfogás. Hisz’ akkor vissza
élésben, kijátszásban és incorrectségben volna ludas az utóbbi két évnek 
csaknem minden tankönyvírója: Szinnyei, Albrecht, Badics, Riedl, 
Négyesy stb. stb., mert ezek valamennyien ugyancsak nagy változtatást 
tettek tankönyveiken, mivel az új tantervhez akarták alkalmazni őket. 
Az ilyen vádat semmi sem indokolja akkor, mikor mindenki tudja, 
hogy ilyen nagymértékű változtatás a tankönyveken csakis tantervvál
toztatás idején fordulhat elő — sőt kell, hogy előforduljon. — Sokkal 
fontosabb ennél a csak képzelt hiánynál az a — szerencsére még csak 
sporadikusan előforduló jelenség, hogy — a mint concrét esetből 
tudjuk — tankönyvirók is vállalkoznak concnrrens tankönyvnek hiva
talos megbirálására, a mi — eltekintve tőle, hogy az irodalmi tisztességet 
is ugyancsak érinti — jogilag valóságos képtelenség ; mert hisz’ a leg
közönségesebb birói actusban is megesketik a szakértőket arra, hogy a 
kérdéses ügyben nem érdekelt felek, mennyivel inkább szükséges ez ily 
kényes ügyben, mint a tankönyvbirálat, a hol nemcsak az önzés és elfo
gultság, hanem a különböző felfogás, a pædagogiai és methodikai eltérő 
vélemény is nagymértékben megnehezíti a biráló objectiv Ítéletét.
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A szabályzatnak azon fogyatékossága, hogy ezt az eshetőséget nem aka
dályozza meg, csakugyan tág teret nyithat a visszaélésnek. - Egy másik 
szintén érezhető hiánya — mert ugyancsak concret eseten tapasztal
tam a szabályzatnak az, hogy nem vet gátat a csaknem szemérmetlen 
rompt la túrnak, a mi nehány újabb tankönyvben szintén fölütötte már 
fejét. Előfordult ugyanis oly eset, hogy egyes tankönyvírók egész vagy 
önálló részleteket vettek át régibb, elismert jóságú tankönyvekből szóról- 
szóra s azokat mint sajátjukat olcsóbb áron árulták, s egy bírálónak sem 
jutott még eddig eszébe, hogy a bírálatukra bocsátott könyvet ilyen 
irányban is ellenőrizzék, mert a szabályzatban ilyen tartalmú kérdés 
nincs érintve. Ez az eljárás pedig nagyon is incorrect és megérdemelné, 
hogy hivatalból is üldöztessék. Tudomásunk van róla, hogy mindkét itt 
ismertetett visszaélés ellen a szerzők részéről több esetből kifolyólag ille
tékes helyen panasz emeltetett s reméljük, hogy a minisztérium az ügy 
érdekében állónak fogja találni a baj orvoslását. (E.)

— Az egyetemi ifjúság tanítói működése. A budapesti egye
temi ifjúság deczember hóban a vas- és fémipari munkások szakegyesüle
tében ismeretterjesztő előadást rendezett. A kolozsvári egyetem ifjúsága 
mint kezdeményezője az ottani University Extension-nak, egyúttal leg
tevékenyebb tényezője is az intézménynek. Az ifjúság könnyű mozgé
konyságával kiviszi az intézmény működését a vidékre is s a falusi nép
nek tart ismeretterjesztő előadásokat. A legnemesebb tevékenységi tért 
választotta ebben magának az ifjúság. Fokozza e tevékenység nemessé
gét, hogy épen a szegény munkásnópet igyekeznek a kultúra jótétemé
nyeiben részesíteni. A kultúra terjesztése az a neme a jóltevésnek, a me
lyik a j óltevőt magát is gazdagítja. Az a közmondás, hogy docendo disci- 
mus, egyike a legigazabb közmondásoknak. Az ifjúság, a mikor a nép 
művelésén munkálkodik, maga művelődik leginkább. Az nem aggaszt, 
hogy a divat működik közre ez áramlat terjesztésében. A legjobb dolog 
is csak úgy terjedhet el, ha divatba jön. De a jó dolgok, ha egyszer a 
divat elterjesztette őket, nem múlnak el együtt a divattal, hanem fokon
ként hagyománynyá erősödnek. Óhajtandó, hogy az ifjúság e nemes és 
hasznos működése fejlődjék, szabályozódjék és menjen át közéletünk 
hagyományai közé.

Uránia. Három dolognak a neve ez : egy tudományt terjesztő 
egyesületé, egy tudományos színházé és egy népszerű tudományos folyó
iraté. A két utóbbit az egyesület tartja fenn. Ezúttal csak a folyóiratról 
akarunk szólani, a mely most fejezte be első — csonka — évfolyamát 
s a mely, az eddigiekből Ítélve, méltó arra, hogy a legnagyobb mérték
ben elterjedjen minden körben, a hol művelődésre vágynak s különösen 
tanítói körökben, a hol az önművelés kötelesség. Az Uránia közlemé
nyeihez valamennyi tudománykor szolgáltatja az anyagot. A természet
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tudományok minden ága ; az orvosi, jogi, társadalmi, technikai tudomá
nyok ; az irodalom, a művészetek, s a mi ezekbe nem fér, helyet talál a 
vegyesek rovatában vagy a hasznos tudnivalók között. A közlemények 
a közepes műveltségüek színvonalához vannak szabva, minden iskolázott 
embertől megérthetők, de íróik a magyar tudományosság legelőbbkelő 
képviselői közül valók. Ez garantia arról, hogy megbízható az a tanul
ság, a mit a közleményekből merítünk. Viszont a szerkesztőség érdemé
nek kell tulajdonítanunk, hogy a közlemények sohasem laposak, terjen
gősek, hogy a folyóirat füzeteit az első laptól az utolsóig érdekkel olvas
suk. A folyóirat illustrálva is van. Sokszor gondolkoztunk arról, hogy 
ilyen folyóirattá kellett volna tenni a Néptanítók Lapját is annak idején. 
De ha már a kormányok más nézetben voltak a kormánylap felől, örven
dünk annak, hogy most ez a folyóirat képviselőjévé lett ez irányzatnak. 
Az Urániát szerkesztik Molnár Viktor közreműködésével Klupáthy Jenő 
és legifj. Szász Károly ; nyomatja Hornyánszky V. (V. kér. Akadémia), 
a hová a nyolcz korona előfizetés is küldendő. Megjelenik évenkint 10 
havi füzetben.

— Az ötödéves pótlékok szabályzatát adta ki a közoktatásügyi 
minisztérium. A szabályzat legfőképen a szétszórtan meglevő intézkedé
seknek és az eddigi gyakorlatnak egységes rendszerbe foglalása. Új 
dolog nincs benne, de azért némely tekintetben javít a helyzeten. Más 
intézetekből az állami szolgálatba átlépő tanárok eddig is kijárhatták, 
hogy előbbi szolgálati éveik beszámíttassanak a pótlékokba, de nem 
mindenki tudta vagy akarta kijárni. Ezután e szabályzat alapján simán 
fog menni a dolog. De sokan lesznek, a kik azt gondolják, hogy a pót
lékoknak mostanában való szabályozásától egészen mást várt a tanárság. 
Kívánta leginkább azt, hogy a világszerte legalacsonyabban mért magyar 
korpótlékok emeltessenek. És sokan - a kiket érdekel — kívánták 
volna azt, hogy szűnjék meg a pótlékoknak kétféle kulcs szerinti ki
mérése. Benne maradt ugyanis a szabályzatban, hogy 2000 koronán 
alul a pótlék a fizetésnek lOo/u-a, 2000-en félj ül pedig fix 200 korona. 
Tehát percentualis és fix kulcs is van alkalmazva, mindenik esetben az, 
a melyik olcsóbb. A középiskolai tanárokat ez nem érdekli, mert ők 
2000-en feljül kezdik ; az elemi iskolai tanítókat sem, mert ők 2000-en 
alul végzik. Ellenben a tanítóképezdei tanárokat, a kik 1600 koronás 
segédtanárságon, és a polgáriskolai tanárokat, a kik 1600 koronás rendes 
tanárságon kezdik, nagyon is érzékenyen érinti a kétféle kulcs, mert 
első s némelyek második pótlékukat is egész életükön át mint csonka 
pótlékot húzzák. Tudtunkkal a külföldön mindenütt kizáróan a fix kulcs 
van alkalmazva, nálunk pedig a főváros alkalmaz percentualis kulcsot, 
de aztán következetesen és kizáróan ezt s pl. a 3000 korona törzsfizetésű 
fővárosi községi polgáriskolai r. tanár pótléka 300 korona, míg a szom-
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szed állami főgymnasium igazgatója csak 200 koronában részesül. 
Reméljük, hogy ez a mostani rendezkedés nem vágja útját a régóta sür
getett érdemleges rendezésnek.

— Szép és tiszta iskola. A közoktatásügyi miniszter átdolgoz
tatja az állami népiskolai épületek terveit olyan irányban, hogy azoknak 
külső és belső fölszerelésében egyszerűségük mellett is a művészi Ízlés s 

.főkép a magyaros motívumok lehetőleg érvényesüljenek. Kiadott továbbá 
egy rendeletet, melyben szigorúan meghagyja az iskolák tisztántartását, 
megjelölvén igen bölcsen, hogy kikre, milyen sorban hárul a felelősség a 
tisztaságért. Arra az intensiv szoktató, tehát nevelő hatásra gondolva, a 
melyet az állandó környezet a gyermekre kifejt, okunk van nagy és szép 
eredményt várni ezen intézkedéstől. Lassanként talán kelet népe is rá
szokik a jó Ízlésre és a tisztaságra. Hogy a hatás mindjárt nagy arányok
ban indulhasson meg, azt lehetségessé teszi az az 5.000,000 koronányi 
hitel, mely a legközelebbi öt év alatt állami népiskolák építésére lesz 
fordítva.

MAGYAR PÆDAGOGIAI TÁRSASÁG.

Felolvasó ülés 19П0 deczember hó 15-én.

Jelen vannak : Heinrich Gusztáv dr. elnöklése mellett Böngérfi 
János, Bittenbinder Miklós, Gyomlay Gyula, György Aladár, Gyulay 
Béla, Jancsó Benedek, Katonáné Thuránszky Irén, Kovács János, Körösi 
Sándor, Körösi Henrik, Lederer Ábris, Molnár B., Négyesy László, Radó 
Vilmos, Sziklás Adolf, Verédy Károly, Weszely Ödön, Trájtler Károly, 
utóbbi mint jegyző. Számos férfi és női vendég.

I. Elnök az ülést megnyitja. A felolvasó asztalhoz Radó Vilmos ül, 
aki :  « A német nyelv a budapesti népiskolákban« czímtí tételről érte
kezik (közöltetni fog e folyóiratban). Hozzászólnak a kérdéshez : Verédy 
Károly, a ki hálával tartozik az előadónak, hogy ezt a kényes kérdést a 
Társaságban tárgyalta. A nemzeti fejlődés és a hatalmas nyelvi össze- 
forrasztás hozta magával, hogy a főváros föláldozta német nyelvi tudá
sát, még pedig alig észrevehető módon. Az elemi iskolából a német 
nyelv tanítását lassankint kitolták ; ma már csak a harmadik osztályban 
kezdik a német olvasást. Ez az eltolás is nem azért történt, mintha fél
tették volna a magyar nemzeti érzület fejlődését, hanem féltek attól, 
hogy egyszerre megszüntetik a kapcsolatot a múlttal. Szászországban 
direct inethodussal tanítják a franczia nyelvet, Francziaországban pedig 
behozták a német nyelv tanítását. Szóló itt a fővárosban mellőzendőnek 
tartja a német nyelv tanítását, mert a fővárosi gyermeknek erre szüksége
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nincs. De kívánja, hogy ez a tárgy facultative taníttassák. Biztosítani 
kívánja a lehetőséget arra, hogy a ki a német nyelvet meg akarja tanulni, 
ezt ingyen meg is tanulhassa. Hozzájárul különben, hogy a poedagógia 
szempontjából a német nyelv kötelező tanítása mellőztessék.

Radó Vilmos kifejti, hogy ennek a facultativ tanításnak meg van
nak a maga nehézségei. A mi tanítóink a német nyelv tanítására nin
csenek is qualificálva. Legnagyobb részök nem is tud németül.

Elnök köszönetét mond az előadónak, a miért ezt a kérdést sző
nyegre hozta. A Társaságnak főfeladata az, hogy czéltalan frázisok ellen 
síkra szálljon. Ezt megtette ez alkalommal is. A mi pedig a facultativ 
tanítást iileti, ez nem psedagogiai, inkább gyakorlati kérdés ; éppen azért 
ennek megvitatása nem ide tartozik. Ha egy nemzet tudatára jön annak, 
-hogy szüksége van valamely idegen nyelv tanulására, megteremti az a 
hozzávaló eszközöket is. Aggodalomra tehát nincsen ok.

II. Körösi Sándor a következő tételről értekezik: «Az actio tana 
a magyar nyelvtanítás szempontjából. » (Lásd folyóiratunk jelen számá
ban). Elnök reméli, hogy az eszmecsere ez érdekes és fontos kérdésről 
folytatódni fog, ha majd a fölolvasás meg fog jelenni. Első hallás után 
egy ilyen szakkérdéshez nehéz hozzászólani. A Társaság köszönetét mond 
az előadónak érdekes fejtegetéseiért.

III. Titkár jelenti, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 
megküldte a Társaságnak «III. Béla magyar király emlékezete » czímű 
díszművet. A Társaság a becses adományért köszönetét mond a 
miniszter úrnak.

IV. Titkár jelenti, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 
1000 korona segítséget utalványozott a Társaságnak az 1900 évre. 
A nagylelkű adomány köszönettel fogadtatik, a köszönet tolmácsolásával 
az elnökség bizatik meg.

Y. Titkár bemutatja a jelentkezett új kültagok névsorát:*
1900- tól kezdve jelentkezik Marquis Em. Isoz de Chateau d'Oex 

(Budapest).
1901- től kezdve: Bérezik Béla (Kis-Szeben), Braun Mór (Székes- 

fehérvár), Donner Lajos (B.-Csaba), Dr. Endrei Gerzson (Erzsébet
város), Erdős Jakab (Baja), Dr, Faragó Márton (Győr), Funariu János 
(Sikula), szentgerliczei Gagyhy Dénes (Újvidék), Gulácsy Endre (Bév), 
Guzsvenitz Vilmos (Esztergom), Holczinger István (Nagy-Károlv), Juhász 
János (Szerencs), Kiss Sándor (Abauj-Fancsal), Kaszapinovich Vitáigos 
(Dobricza), Kaminszky Géza (Ungvár), Kovács Ödön (Úri), Lakó Károly 
(Úri), Málik József (S.-Szt.-György), Sassi Nagy Lajos (Szeged), Bőser

* Többen jelentkeztek, a kik már tagjai a Társaságnak. Az ilyenek 
nincsenek fölsorolva. Szerk.



Alfréd Kdvin (Budapest), Stein János (Kolozsvár), Stromp László 
(Pozsony), Szlávik Sándor (Szinérváralja), Szűk к Antal (Szerb-N.-Szt.- 
Miklós), Vámos Imre (Újbánya), Vozári Miksa (Beszterczebánya). — 
Fölvétetnek. — Az ülés véget' ér.

BEKÜLDÖTT KÖNYVEK. 6 3

BEKÜLDÖTT KÖNYVEK.

Bán/i János, Legszebb regefüzér, liege к és kalandos történetek gyűj
teménye. Budapest, Wodianer F. és Fiai. Második kiadás. Számos képpel. 
194 lap.

Bán/i János, Egyszer volt, hol nem volt . . . Budapest, Wodianer, 
1901. Második kiadás. Számos képpel. 974 lap. Ára díszkötésben (1 korona.

Bán/i János, Tündérek között. Budapest. Wodianer. Második kiadás. 
Számos képpel. 182 lap. Ára díszes kötésben 9 korona.

Bartha István, Bethlehem, karácsonyi pásztorjáték. Budapest. Szent 
István-Társ. 1900. 23 lap. Ára 12 fillér.

Benedek Klek, Többsincs királyfi. Magyar népmese 3 felvonásban. 
Budapest, 1901. Wodianer. Képekkel. 99 lap. Ára diszes kötésben 3 korona.

Czike Imre, Felhőmesék. Budapest, 1900. Szt István-Társ. Képekkel. 
96 lap. Ára vászonkötésben 1*20 korona.

Dickens, Twist Olivér. A magyar ifjúság számára átdolgozott kiadás. 
Budapest, 1900. Szt István-Társ. Képekkel. 311 lap. Ára kötve 2 korona.

Földes tiézu, A búrok magyar vitéze, Wildenstein után átdolgozva. 
Budapest, Wodianer. Képekkel. 182 lap.

Franczia Könyvtár, szerkesztik Theisz Gyula dr. és Matskássy József. 
Budapest. Lampcl Búbért (Wodianer F. és Fiai). Egy-egy kötött füzet ára 
70 fillér.

1. J. Racine, Brittanicus. Bevezetéssel és magyarázatokkal ellátta
Hofer Károly. 82 lap.

2. Voltaire, Siècle de Lottie XIV. Magyarázta Chovancsák István dr.
118 lap.

3. Md. de Sévigné, Lettres choisis. Bev. és jegyz. Kemény Ferencz-
től. 80 lap.

4. B. Töpffer, Nouvelles Genevoises. Magyarázta Ballmegger Hen
rik. 96 lap.

10. P. Corneille, Le Cid. Magyarázta Pékár Károly dr. 99 lap.
12. O. Feuillet, Le village. Magyarázta Ballenegger Henrik. 72 1. 
Garzó Imre, Vázlatok a lélek természettanához. H.-M.-Vásárhelyi 

nyomda és kiadó r.-t. 1901. Második bővített kiadás. 98 lap. Ára 1'60 kor.
Goethe, Faust, a tragédia második része. Ford. dr. Váradi Antal. 

Budapest. Franklin-Társ. Az Olcsó Könyvtár 1171—1182. füzete. Második 
kiadás. 7)72 lap. Ára 2'40 kor.

Herrmann Antal dr., Iparos és nemzet, a m.-szigeti iparos munkások 
előtt tartott fölolvasás. M.-Sziget, 1900. Sichermann Mór. 15 lap.
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Kis Könyvtár, szerkeszti Benedek Elek; Budapest, Wodianer. Egy- 
egy kötet ára kötve 50 fillér.

24. lioboz Andor, Történetek az iskolából. Képekkel. 04 lap.
27. Csillák Lajos, Székelyföldön. Képekkel. 52 lap.
28—29. Gyulainé Baksay Julianna, Tündérmesék. Képekkel. 106 1.
30. Gaál Mózesné, Két ifjúsági színmű. Képekkel. 47 1.
31. Benedek Elek, Két történet. Képekkel. 50 1.

Figyelmeztetés. Az alapszabályok 16. §-a: «Az évi tagsági díj 
minden év első negyedében a társaság pénztárnoka kezéhez fizetendő. 
Az oly külső tagtól, a ki a tagsági díjat három éven át nem fizeti, az 
elnökség a társaság követelését birói úton behajthatja». 17. §-a: «Oly 
tagokkal szemben, a kik egy évi tagsági díjjal hátralékban vannak, a 
folyóirat küldése mindaddig felfüggeszthető, míg kötelességüknek eleget 
nem tettek».

A régibb évfolyamokat az új tagok a pénztárnoknál 2 koronáért 
megrendelhetik.

H i v a t a l o s  n y u g t á z á s .

1900- ra : Czvajna József Besztercze, Keller János Veszprém, 
id. Such János В.-Csaba, Kopcsák József Salgótarján, dr. Horváth Balázs 
Kassa, Brauner Lajos Hodosa, dr. Krécsy Béla Budapest, dr. Eisler 
Mátyás Kolozsvár. Eltscher Simon Nyíregyháza, Dassievitz Gyula Mis- 
kolcz, dr. Petz Gedeon Budapest, Bán József Kecskemét, B. Kiinda Gyula 
Budapest, Pap Sándor М.-Vásárhely, Telmányi Emil Arad, Horváth 
Mátyás Tárkány, Molnár Albert Beszterczebáuya, Gönczy Lajos Sz.-Udvar
hely, Janda Ferencz Periasz, Szántó Kámill Baja, Ormay Sándor Buda
pest, Karai Sándor Debreczen, dr. Pacséri Károly B.-Gyarmat, Grosz- 
mann Abr. Aranyos-Torda, Szomorú István N.-Pécska, Kurucz Vazul 
Dicső-Sz.-Márton, Poór János N.-Károly, Főző Jenő Kecskemét, Sarcsevits 
Betti Budapest, Derzsi K. Ferencz Szentes, Pólya Ferencz Szentes, Imre 
Sándor H.-M.-Vásárhely, Kirchner Béla Budapest. Kosztka György Pécs, 
dr. Bodies Jusztin Pannonhalma, Hodinka Ágost Sárospatak, Alszeghy 
János Csáktornya, Végh Gábor Szatmár, Wagner Antal Kolozsvár, Bácz 
Gyula Edinburgh. Szabó József Arad, Csáder Gyula Pozsony, Péter János 
Técs, Dreisziger Ferencz Kalocsa, dr. Békefi Rémig Budapest, Horváth 
Zoltán Rimaszombat, ifj. Mádai Béla Bresztovácz, Klucska Rezső Bur- 
Sz.-Péter, Füredi János Sz.-György, dr. Steinberger Ferencz N.-Várad, 
Bajay J. Amand Miskolcz, Schmidt Antal Pozsony, Herodek Károly 
Budapest.

1901- re : dr. Eisler Mátyás Kolozsvár, ifj. Such János B.-Csaba.

Dr. G yulay Béla,
pénztárnok.

V., váczi körnt 58.
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Tisztelt Nagygyűlés !
/

Evről-évre ismétlődő természeti tünemény nálunk, liogy 
őszre kelve, gyümölcséréskor a falevél fonnyad, hervad, sárgul és 
lehull ; az égbolt azúrkék színe egyre szürkül ; a nap látszatra 
mindig kisebb ívet fut meg fejünk felett s a napszaka folyton 
rövidül; a verőfényt ködfelleg váltja fel; a földet harmat, dér, 
majd hólepel borítja, — jeléül, hogy a természet szunnyad s pihen. 
Ezen lehangoló jelenetben van valami fölséges, fölemelő. A re
mény, hogy a hosszú téli álom után a természet új életre ébred, 
a rügy hamarabb fakad, a bimbó vigabhan pattan ki, a virág 
készségesebben nyitja ki kelyhét s a termés sikerültebb leszen. De 
ha gyümölcsösünknek érett gyümölcscsel gazdagon megrakott 
régi fája, melyről már nemzedékek táplálkoztak, váratlanul kidől : 
sajnálat szállja meg lelkünket, mert újabb terméshez többé nincs 
remény ; s a mi megmarad, — a régi gyümölcs és az emlékezet.

A magyar nemzeti művelődésnek azon kertjéből, melyet a 
magyar haza a cziszterczi rend hazafias gondjaira bízott, har- 
minczöt évi áldásos gyümölcsözés után, 1900. évi szept. hó 5-én, 
kiválóan nemes termésű fa veszett ki Inczédy Dénes, a pécsi fő- 
gymnasium igazgatója halálával. Jeles férfiú, kedves pályatársunk ! 
Sírod felett az első tavasz még ki sem nyithatta virágait, s a mi 
szivünk virága, a kegyelet már is megnyilatkozik. A Magyar Pæda- 
gogiai Társaság kebelében hazám tanférfiai ülnek ünnepet emléke
zetedre. Pár pillanatra nyíljék meg a koporsó, melyet nagy fájda
lommal zártunk le ; lebbenjen föl a szemfödél, melyet a tisztelet

* A Magyar Pædagogiai Társaság 1901. január 19-iki évi nagygyűlé
sén tartott emlékbeszéd.

M agyar Paedagogia. X. 2. о
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szálaiból szőttünk ; táruljon föl a sír, melynek hantjait a szeretet 
könyüi öntözik ; jer közénk, a kik körében munkás életed lefolyt, 
s légy tanúm, hogy alakodat híven és igazán rajzolom meg, miként 
életed maga az igazság volt.

*

Inczédy Dénes Ágoston iparos családból született Egerben 
1843. aug. 27-én. Nemzetünk alkotmányos átalakulásában ekkor 
épen a magyar nyelvnek parlamenti jogaiért küzdött. Eá öt évre 
meg azon dicső szabadságharczát vívta, mely a haza minden hű 
fiát és leányát áldozatra, vitézeit meg csatatérre szólította. A küz
dők sorában látjuk Inczédy atyját is a délvidéken, a szerbek 
elleni hadjáratban, Feladata végeztével övéi körébe tért vissza. 
Az édes atya hazaérkezése, a kápolnai csata a közelben és az 
oroszok megjelenése Egerben állandóan megmaradt emlékül a 
még nem is hat éves gyermek lelkében. Gondos szülők munkája a 
fiú leikébe a hit és szeretet alapeszméit ojtogatta. Szülővárosá
ban a vár szüntelen regélt a vitéz Dobóról és a hős egri nőkről ; a 
minaret a török világ emlékeit tartá ébren ; az Eszterházy Károly 
gróf püspök által egyetemnek szánt hatalmas lyceum és a styl- 
szerü székesegyház meg a nagy emberek áldozatkészségét hirdeté.

Ilyen külső viszonyok között végzi tanulmányait Inczédy 
a cziszterczi rend egri főgynmasiumában. Mathematikai tehetsé
gével már ekkor feltűnt. Mint aféle szegény fiú, ő is elkezd in- 
structoroskodni. Ekkor kapott kedvet a tanításhoz. Szelíd lelke 
tanárai körébe kívánkozott; fölvételét kéri a cziszterczi rendbe. 
Mesterei ajánlatára Rezutsek Antal zirczi apát a rend tagjai közé 
fogadta.*

Mint ílovicius egy évet Zirczen, a rend anyakolostorában 
töltött. Lelke előtt itt világosodtak meg hivatásának feladatai. Az 
ős Bakony rengetegei között látta a czisztercziek hétszázados 
művelődési munkáját. Az őserdők helyén viruló vetések, a szak- 
szerűleg müveit erdők, a gazdagon termő rétek, konyhakertek és 
gyümölcsösök, a művészi ízlésre valló angolkert százados fenyőivel 
és halastavaival, a renaissance stylű kolostor ízléses részleteivel, 
gazdag és remek könyvtárával, az átmeneti stylben épült ősi temp
lom monumentális pillére, a barock müizlés remekét alkotó apát-
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sági egyházzal megihlették a lelkét, gondolatát a rendi ideálok 
köréhe vonták és elhatározását a rend feladatainak megoldására 
kötötték le. Itt, a hol már hétszáz esztendővel ezelőtt felhangzott 
az Istent dicsérő zsolozsma ; a hol egyenest Francziaországból be
telepített szerzetesek honosították meg a tudományt, szervezték az 
iskolát s jártak elő jó példával a codexek másolásában és tanulmá
nyozásában ; itt a rendi köziélekből, sőt hagyomány révén már a 
Bakony őserdeinek suhogásából hangzott feléje a felhívó szózat, 
hogy a magyar cziszterczinek egy az Istene, egy a királya es egy 
a hazája, ! Ezeknek és ezekért kell élnie gondolatainak fenköltsé- 
gével, érzelmeinek nemességével, lelkesedésének hevével, elhatá
rozásának idealismusával, munkálkodásának sikereivel, jellemének 
megbízhatóságával és egyéniségének összes erejével.

S az ifjú Inczédy megértette ezen intelmet. Lelki és szellemi 
kiművelésének nagy buzgalommal lát neki. Szaktárgyánál a mennyi
ségtant és természettant választja s ezekkel már hittudomány- 
hallgató korában nagy kedvvel foglalkozik. Ez alatt érte az a neki 
jóleső bizalom, hogy a veszprémi szeminárium egyházirodalmi 
iskolájának elnökéül őt, a szerzetes növendéket, s még hozzá a 
mathematikuet választották meg. E közben az előkészület mun
kája befejeződik, szive hő vágya teljesül, megnyílik előtte a tanári 
pálya.

A cziszterczi rend hazánkban a múlt században alakul át 
tanítórenddé. A pilis-pásztói czisztercziek a jezsuiták eltörlése 
után átveszik az egri gymnasiumot. A zirczi apátság meg 1813-ban 
a székesfehérvári, 1814-ben pedig a pécsi gymnasiumba ülteti be 
a rendtagokat tanárokul. E pillanattól kezdve a többi tanítóren
dekkel és másokkal karöltve nevelik föl azt a lelkes nemzedéket, 
mely alkotmányos átalakulásunk nemes munkáját elvégezte, mely 
hazafias tanáraival egy táborban vívja vala a szabadságharcz föl- 
séges diadalait s a mely az önkényuralom idején is hazaszeretetet, 
kitartást s a nemzet jövőjébe vetett hitet és bizalmat tanult mes
tereitől.

A magyar nemzet türelmének másfél évtizedes próbája és 
gyakorlata után, Deák Ferencz megírta húsvéti czikkét. A nemzet 
vele együtt hitt, bízott s remélt. A terhes felhők a haza egén oszla
dozni kezdtek s végre előbukkant a nap, melynek boldogító suga
rai a király fejét ékesítő szent-korona keresztjében törtek meg. 
Kevéssel előbb, mint a hogy az ige testté lön, 1865-ben kezdte

5 *
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meg a huszonkét éves Inczédy tanári működését Pécsett, a hon- 
nét többé el sem szakadt. Ezen időre esik, hogy a szabadságharcz 
idején tagjaiban megfogyatkozott cziszterczi rend a pécsi főgymna- 
sium tanszékeit java részben ismét saját tagjaival látta el s maga 
a gymnasium is a lyceumból visszaköltözött ismét ősi otthonába. 
E pillanatban valósággal az újjászervezés munkája indult meg.

Inczédy feladatáról tiszta képet, kötelességéről határozott 
fogalmat alkotva lépte át a gymnasium küszöbét. A felső osztá
lyokban a mennyiségtan előadása várt rá. Kajdy Imre, a gymna
sium igazgatója s pécs-egyházmegyei pap, a mint ezt az apró és 
vékony ifjú-embert meglátta, megdöbbent s aggódva kérdezte 
tőle : El meri vállalni a mennyiségtant a felső osztályokban ? 
Inczédy szerényen, de rendi feladatának tudatában így válaszolt : 
Apátom azért küldött ide, tehát elfogadom. Kajdy be is osztotta őt 
az eredeti terv szerint; de sietett kipróbálni emberét. Inczédynek 
egyik nap a három felső osztályban egymásután három órája volt. 
Alig kezdték meg az előadásokat, az igazgató mind a három 
órában meglátogatta s három óra hosszat magyaráztatott vele. 
A kipróbálásnak ez az erős alakja kissé bántotta Inczédyt. A mint 
utolsó óra után kijöttek a teremből, Inczédy így szól az igazgató
hoz : Köszönöm. Kajdy hallgatott, de a minősítvényi táblázatban 
kiemeli fiatal tanára tudását és tanári hivatottságát.

Inczédyt, a kezdő tanárt, érdekes alakban mutatja be az az 
eset, mely vele a legelső órában a nyolczadik osztályban történt.

1865 őszén megkezdődtek az előadások. A nyolczadik osztály 
elhatározta, hogy a mennyiségtan új tanárát első órája előtt küldött- 
ségileg üdvözli a szobájában. így is történt. Az első óra előtt a 
küldöttség Inczédy üdvözlésére megy. Kevés vártatra visszatérnek 
a küldöttségi tagok, a kik közül az egyik ezen szavaknál lépett az 
osztályba : «No fiúk, az idén jó dolgunk lesz. Aem lesz semmi baj 
a kréta körül. Az új tanár apró, piczike ember, a kivel majd köny- 
nyen elbánunk!»

Az osztály ezen jó hírnek megörült s zajongni kezdett. E köz
ben betoppan a kis apró ember, sietve fölmegy a cathedrára, a lár
máért kissé szemrehányólag végig tekint az osztályon, az osztály
könyv hivatalos bejegyzéseivel végez s hozzáfog az előadáshoz. 
Hangja kezdetben halk, csendes, hogy nagyobb legyen a figye
lem; majd egyre emelkedik, leköti a figyelmet s világos és alapos 
előadásával rövid egy óra alatt meghódította magának a korban
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vele versenyző ifjakat. A mint a teremből távozott, az osztálytár
sak szótlanul néztek egymásra; miközben a küldöttségnek óra előtt 
oly hangos tolmácsa ily szavakra fakadt : «No én ugyan megjár
tam ! De ki nézte volna ki ezt ebből az apró emberből?»* **

Igen, ez az ifjú tévedett, de csak félig. Másrészről igaza 
volt; mert egész esztendőben nem lett baj a kréta körül.

Inczédy didacticai és pædagogiai alapelve : A tanár tudja a 
tárgyát és szeresse az ifjúságot! Ezért készült oly serényen a ta 
nárságra : midőn meg elérte, vasszorgalommal egészíti ki ismere
teit, sokat olvas és tanul. A tanári vizsgálatot — a mi ekkor új 
dolog volt — hamarosan és fényes sikerrel letette. Ezentúl nyu- 
godtabban, de ismereteit egyre szélesbítve és mélyítve dolgozik. 
Jó és tudós tanár akart lenni. Előadásait mindegyik szaktárgyából 
s mindegyik évfolyamra gondosan kidolgozza és lejegyzi; s a 
mint évek múltával tapasztalatai tágulnak, egyre javít s igazít 
rajtuk.

0  maga logicus, világos fő — mathematikai szaktárgya szel
lemének megfelelően — szigorúan rendszeres, szabatos gondolko
dással. S hozzá még jó előadó is. Magyaros s könnyed nyelvezete, 
a fontosabb dolgoknak kellő helyen s ügyes módon kiemelése, a 
tételek szabatos kifejezése, az anyag áttekintő csoportosítása, az 
önbizalom fölébresztése, az önálló gondolkodáshoz szoktatás, az 
ifjú munkájának megbecsülése és párját ritkító igazságszeretete. 
valának tényezői az ő fényes eredményű tanításának.'“'*'

Igazságos érzületének tiszteletre méltó bizonyítékát beszéli 
el legrégibb tanítványainak egyike.

Inczédy tanárkodásának első évében történt, hogy egyik 
nyolczadik osztályú növendékének, a ki a mennyiségtant jól értette, 
de kellő szóbeli készség hiányában szabatosan soha sem felelt, az 
évvégi bizonyítványban jó t adott. Pár nap múlva az érettségi írás
beli dolgozatokat készítették az ifjak. Épen Inczédy őrködött a 
teremben, midőn a szóban forgó jelölt a mennyiségtani dolgozatot 
egy óránál rövidebb idő alatt teljesen elkészítve beadta. «Mi ez? 
Egészen zavarba hoz engemet!» — mondja neki Inczédy.

A mint a szóbelin az illetőre került a sor, Inczédy egész

* D. Gy. szives közlése. Tájékozó adataiért e helyütt is hálás kö- 
cszönetemet tolmácsolom.

** D. Gy. szives közlése.
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hangosan így szól az elnöklő kir. főigazgatóhoz : «Kérem, engedje- 
meg, hogy ezt az ifjút kissé részletesebben kérdezhessem.»

így is történt. S a jelölt minden kérdésre helyesen meg
felelt.

A mint a jelölt a vizsgáló bizottság elől távozott, Inczédy 
nyomban utána megy s így szólítja meg: «Ne essék ám rosszul, 
hogy a mennyiségtanból csak «jó»-t adtam; majd jóvá teszem a 
hibámat az érettségi bizonyítványban.»

Szavát be is váltotta. Gyengéd lelkének meg jól esett, hogy 
tévedéséért az ifjút s az igazságot kiengesztelhette. De a nemes- 
szívű ember még ebbe sem nyugodott bele.

Jó egy pár év múlt el, midőn ez az ifjú, már mint a mennyi
ségtan és természettan tanára, egykori tanárát munkás s csendes 
otthonában meglátogatta. Inczédy őt mint volt tanítványait 
egyáltalán a régi tanár szeretetével fogadta. Alig kezdenek azon
ban beszélgetni, Inczédy imigyen szól hozzá : «Valahányszor Önre 
gondolok, mindig szemrehányást teszek magamnak, hogy Önnek a 
nyolczadik osztályú bizonyítványban «jó»-t adtam. Ügy-e most 
már nem haragszik érte ? De nézze csak, mit irtani első évi tanár
kodásom calculus-könyvébe az Ön érdemjegyeihez?» S erre elő
keresi régi jegyzőkönyvét és mutatja a volt tanítványnak, a ki 
saját szemével olvasta az érdemjegyek mellett ezt a bejegyzést : 
«Kossz informátorok voltatok. Gazdátok nem jót, hanem jeleset 
érdemelt. A hibát az érettségi bizonyítványban megreparáltani.»

A bálás tanítvány szeméből ennyi nagyság szemléletére ki
csordult a köny; ajka elnémult; szeretete és tisztelete meghat
ványozódott ezen nagy lélek iránt.'*'

Természetes, hogy ez az ember hozzá tudott férkőzni az 
ifjak leikéhez, a melybe egész könnyedén ülteti vala a mennyiség? 
tannak még fogósabb tételeit is. Ezért harminczöt évi tanítása 
alatt valósággal legendaszerű alakká lön tanítványai, s ezek révén 
a társadalom körében. Ez a «kis Inczédy» —• mert csak így nevez- 
gették oly világosan ad elő, hogy nála mindenki érti a mathe- 
matikát — hirdeté róla a tanítványok közmeggyőződése. Mi, tanár
társai meg nemes önérzettel láttuk az érettségi vizsgálatokon, 
hogy tanítványai milyen értelmesen, mennyi tudással s mekkora, 
biztossággal felelnek. Mindig öröm s biztató volt vele együttmü-

D. Gy. szives közlése.
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kodni az érettségi bizottságban, mert az ö tantárgyai mindig biz
tosították a sikert.

De nem is csoda. Hiszen mennyit gondolkodik s eszmélke- 
dik azon, hogy tárgyát minél világosabban, érthetőbben s az ifjú 
lelek erejéhez mérten adja elő ! Tanulmányozza a pædagogia és a 
didactica általános elveit és részletes utasításait. Kutatja, fürkészi 
tanítványainak szellemi erejét ; megfigyeli mennyit bir el ez, vagy 
az az osztály, ez, vágj7 az az ifjú. 0 a tanári pályát nem hivatal
nak, hanem hivatásnak tekinti. Soha sem feledi, hogy a tanár 
van az iskoláért, s nem az iskola a tanárért. Tanári feladatának 
megoldásában szigorú önmaga és az ifjúság iránt. Saját magától 
megköveteli, hogy jól tanítson ; az ifjúságtól meg, hogy tudjon. 
Tudása, megfigyelése és tapasztalata alapján egységes módszerré 
jegeczesedik ki az ö eljárása. Ezt, szerves egészében, húsz évi 
tanárkodás után adja közre, «Л mennyiségtan módszeres kezelése 
a gymnasinmhan« czím alatt.

Tanári sikereinek titkaiba ily nemes hangon vezet be ben
nünket: «. . . a mit irtani, legjobb meggyőződésem szerint s úgy 
írtam, a mint azt a tanuló ifjúság és szaktárgyam iránt érzett szere
tetem sugallta.» Elmondja azután, milyen tulajdonságokat követel 
ő meg a tanárban : «Legyen úgymond a tanár magaviseleté 
ridegség nélkül komoly, következetes ; tudja párosítani a szigort 
jó akarattal; ne büntessen minduntalan, de ha szükségét látja, 
kimondott Ítéletét hajtsa is végre ; ne legyen szemelyválogató s 
igazságtalan ; . . . tanítványai inkább szeressék, mint rettegjék — 
minden esetben tiszteljék.» A tanár úgy adja elő a tárgyát, hogy a 
hallgatók megérthessék, lépésről-lépésre követhessék az elme ki
fáradása nélkül ; keltsen érdeklődést tárgya iránt s hagyja az ifja
kat is közreműködni az egyes tételek kifejtésénél. Megismertet 
ezután a figyelem fölkeltésének és fokozásának összes eszközeivel, 
a szorgalom' és önmunkásság kifejlesztésének tényezőivel, a magya
rázás és feleltetés módjával s az írásbeli dolgozatok feladásának, 
kijavításának és kezelésének egész rendszerével.

Nem elméleti tanok, hanem gyakorlati tanácsok ezek, me
lyek helyes voltát két évtized ifjúságán szerzett tapasztalatok és 
elért sikerek igazolják. Miért is ez a módszeres tanulmány tanár
jelöltjeinknek és kezdő tanárainknak biztos utat jelző «Vadé me- 
cum»-uk leszen mindenkor ; írójának meg diszes helyet biztosít 
a hivatott és gyakorlati tanférfiak sorában.



7 2 BÉKEFI RÉMIG.

A mennyiségtan mellett különös előszeretettel tanította 
Inczédy a természettant s ennek keretében a csillagászatot is. 
Ezek tudományos fejlődését folyton szemmel tartja s az újabb 
mozzanatokat előadásában érvényesíti. Elméleti fejtegetéseit lép- 
ten-nyomon gyakorlati [kísérletekkel egészíti ki. A pécsi főgymna- 
siurn természettani szertárának megalapítása és szervezése az ő 
nevéhez fűződik. Irószobáján kívül ez a második otthona. Buzgón, 
szinte szenvedélyesen kísérletez. Az experimentumokban ügyes, 
biztos és bátor a vakmerőség koczkázata nélkül.

A középiskolai oktatás feladatát nem szűkkörű, hétköznapi 
szempontból, hanem az országos és nemzeti érdek követelményei 
szerint tekinti. Az iskola szerinte nem bizonyítvány-sokszorosító 
intézet, hanem az ifjúság szelleme és lelke kiművelésének szen
télye. Nemzete jövőjéért s hazája felvirágzásáért égő lélekkel 
hirdeti az ifjúság alaki nevelésének fontosságát. Világos fejű, rend
szeres gondolkodású ifjakat neveljen a középiskola, a kik az egye
temi tudományos oktatás módszereit és az egyes disciplinák anya
gát és rendszerét megértik és elbírják. Ilyen mérték alkalmazásával 
bocsátotta el Inczédy tanítványait az egyetemre. S nagy öröme 
telt benne, midőn időnkint hazatérő tanítványaitól megtudta, 
hogy az egyetemen megállják a helyűket.

Több eset közül azt említem meg, a melynek a tanúja én 
vagyok. Egyik tanítványom, a kinek a nyolczadik osztályban osz
tályfőnöke voltam, egy alkalommal mint orvosnövendék a buda
pesti tudomány-egyetemen, így köszöntött be hozzám : Tanár Úr 
ezen szavakkal vett tőlünk tavaly búcsút: «Szégyent ne hozzanak 
ám a gymnasiumunkra ! » Most eljöttem, hogy megnyugtassam 
Báró Eötvös Loránd egyetemi tanár úrnál colloquáltam a physi- 
cából. Készültem az ő előadásaiból és Inczédy tanár úr magya
rázata szerint. A colloquálás igen jól sikerült ; s a mint a végére 
jutottunk, báró Eötvös tanár lír kérdezi tőlem : Hol végezte a 
középiskolát ? Pécsett, a czisztercziek főgymnasiumában — lön a 
válaszom. Gratulálok a tanárának — mondá báró Eötvös Loránd.

Inczédy a tanításon kívül az ifjúság nevelését is elsőrendű 
tanári kötelességnek vallotta. Egész emberekre van szüksége a 
hazának, a kiknél a tanult fő nemes szívvel párosul. Ezért nagy 
gondja volt az ifjúság vallási, erkölcsi és hazafias nevelésére. 
A nevelés legfőbb eszközének a jó példát tartotta. S egyénisége 
valósággal mintakép volt, mely az ifjút örökre lekötötte személye
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iránt. Tanítványai az atyai szót a fiúi bizalom készségével köve
tik ; lelke tartalmának nemes vonásaiból szinte észrevétlenül köl
csönöznek s szívökben a legnemesebb érzelmekkel gyarapodva 
válnak meg mesterüktől és indulnak meg az élet útjára, hogy a 
hazát becsülettel és tettekkel szolgálják. Nincs a gyermeki szív
nek az a búrja, melyet meg nem pendít ; nincs az ifjú léleknek 
az a rejteke, melyet meg nem világít ; nincs az életnek az a moz
zanata, melyre útba igazítást nem ad ; nincs az a kínálkozó alka
lom, melyet az erény és munkásság hangsúlyozására meg nem 
ragad ; s nincs a szeretetnek az a foka, melynek gyakorlására pél
dát nem ad. így érte el azt, a mi egy tanárnak legnagyobb kincse 
és büszkesége — tanítványai szerették és tisztelték. De nagy érde
meinek megfelelő szeretettel és becsüléssel fogták körül tanártársai 
és a társadalom is. Midőn a legbazafiasabban tanító tanár ösztön
díja szóba került, a tanári kar a bárom jelölt egyikéül a mathema- 
ticus s physicus Inczédvt is fölterjesztette. Pécsett ekkor már olyan 
neve volt, bogy a város neki Ítélte az ösztöndíjat. Inczédy lelke 
most igazán nemesen nyilatkozott meg. Az ösztöndíjat ösztöndíjul 
ajánlja fel «olyan VIII. osztályú tanuló részére, a ki idegen nyelvű
sége mellett a magyar nyelvet és irodalmat szép sikerrel tanulta.»

Ilyen áldásos tevékenység közben Inczédy már huszonnégy 
évet töltött a tanári pályán, midőn 1889-ben a pécsi főgvmnasium 
elére új igazgató kellett. Ekkor elérkezett az alkalom, hogy Inczédy 
érdemeit a rend külsőleg is elismerje.

Supka Jeromos zirczi apát a rendi szabályzatok értelmé
ben — a rendben szavazásra bocsátotta a kérdést : Ki legyen a 
pécsi főgymnasium igazgatója? A rendtagok bizalma közértelem
mel Inczédy Dénesre esett. Mi, pécsi kartársai, a kik bizalmunkkal 
a rendtagok között elsőnek nyilatkozhattunk meg és a kiknek ő rá 
legnagyobb szükségünk volt, aggódtunk, hogy csupa szerénységből 
még utóbb el sem fogadja az igazgatóságot. Fölkértük tehát testü
letileg. hajoljon meg az általános bizalom előtt s legyen mint igaz
gató vezérünk és mint házfőnök kisded rendi családunk atyja.

Soha sem felejtem el ezen pillanatot. A ragaszkodásnak és a 
bizalomnak ezen ritka megnyilatkozása Inczédyt meglepte. Sze
münk közé nézett s kiolvasta belőlük a szív igaz érzelmeit. Szeme 
könybe lábbadt, majd meg a férfiú határozott hangján így szólt : 
«Az Önök bizalma nekem parancs s előle nem térek ki; de csak 
addig maradok élükön, míg e bizalmuk irántam élni fog.»

73



74 BÉKEFI BEMIG.

Igazgatóvá kinevezése általános megelégedést keltett. Örült 
a tanári kar, az ifjúság, a volt tanítványok, a szülők, Pécs város 
és a közeli vármegyék társadalma. Közmeggyőződés volt, hogy 
ez az ember új munkakörében is megállja a helyét. De nem is volt 
ő a közönséges emberek közűi való. Majdnem negyedszázados 
tanárkodása alatt ekkor már széleskörű tudományra tett szert 
Szaktárgyain kívül — a nyelvészet leszámításával — minden 
tudományágban otthonos ; általános műveltsége meglepő. Eszes 
és munkás ember. Jelleme szilárd, határozott és föltétlenül meg
bízható ; lelkülete nemesen vallásos, élete erényekben gazdag ; 
törekvésében és akaratában önzetlen ; szíve tele szeretettel —  
főleg az ifjúság iránt ; lelke nyílt, őszinte, szókimondó — de soha 
sem sértő ; érzelmei a legmagasztosabb eszmék — a haza és hit, 
az ifjúság és nemzet — körében gyúlnak lángra; elhatározásában 
az aggságoskodásig lelkiismeretes ; első kötelességnek a kötelessége 
teljesítést tartja ; megjelenésében s egész egyéniségében szerény, 
természetes, s épen ezért mindenkinek kedves ; épen úgy tud 
beszélni az egyszerű ember nyelvén és esze-járása szerint, mint a 
mily otthon van a legelőkelőbb társaságban ; tudományos eszme
cserére, jóízű tréfára és elmés ötletekre mindig készen van a lelke ; 
kedélyes, de nem könnyelmű ; komoly, de soha sem komor. Min
den ízében becsülésre és szeretetve méltó derék ember.

Igazgatói állásába új munkakörének ismerete és feladata 
fontosságának mély átérzése kiséri. Lelkében ápolt eszményei 
közül sok most kap szárnyra. A «németnek Bécs, magyarnak 
Pécs» szólás-mondás értelme ; a hazánkban egyetlen tizenhatszáz 
éves sirkápolna (cubiculum) ős keresztény emlékei ; a román ízlés 
szellemében épen ekkor átalakuló székesegyház világra szóló művé
szete ; az első magyar egyetemnek, a pécsinek hazai művelődésünk
ben korszakalkotó jelentősége ; a jeles Klimó és a nagynevű Sze- 
pessy áldozatkészségéből létrejött tudományos és művelődési inté
zetek ; Pécs városának, e délvidéki metropolisnak előkelő művelt
ségű társadalma és hazánk politikai életében dél felé irányuló 
kiilönleges hivatása megbűvölték s lángra gyulasztották a lelkét. 
Tudta, hogy rá Pécsett már régóta hírneves gymnasium szállt 
örökségül. A remény jegyében vette tehát kezébe a zászlót. Egyé
nisége most revelálódik a maga igazában. Mint jó vezér, mindig 
elül megy ; a tanárok, ez a hű táborkar utána a végczél felé, hogy 
a főgymnasium emelkedjék ifjainak szellemi és valláserkölcsi hala
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dásában, a felsőbb hatóságok és a társadalom becsülésében s az 
ifjúsághoz, a haza reményeihez fűződő várakozások teljesülésében.

Inczédy a tanári hivatást az előkelő tanférfiú conceptiója 
szerint Ítéli meg. « il jó  tanár minden» mondogatta gyakran & 
erősen hangsúlyozva. Az iskola gerincze a tanár. Ha ez megállja 
a helyét — lehet a tanterv gyönge, a tankönyv fogyatékos s a tan
rend elhibázott : a siker mégis biztos. A jó tanár tudja és érti a 
tárgyát, helyes módszerrel tanít és szereti az ifjúságot. Magán 
beszélgetésekben és hivatalos értekezleteken az ifjúság szeretetét 
köti tanárai lelkére. Szeretettel mindent, nélküle semmit sem érhet 
el a tanár. Mi gyakorlati tanférfiak tapasztalatainkkal tanúskodunk, 
hogy igaza volt; a ki meg először lépi át az iskola küszöbét, vésse 
szive mélyére ezen intelmet : Szeresd az ifjúságot! Ez maga egy 
pædagogia, a melynél bővebbet már sokat írtak, de tartalmasabbat 
egyet sem követtek.

Inczédy a tanár egyéniségét szabadnak, függetlennek kívánja 
látni. Hadd érvényesüljön a tanár az iskolában. A megszorító 
rendszabályok, a tanári tevékenységnek időben és anyagban a 
részletekig megkötése a jó tanár kezeire bilincseket raknak, a rossz 
tanárt meg nem alakítják át jóvá. Mint igazgató a tanári kar előtt 
az irányt és alapelveket megjeleli, a végczélt kitűzi, a működés 
szellemét saját egyéniségében állítja oda mintául ; tanácsot ad. 
biztat, serkent, int és figyelmeztet, de mindig kérőleg. Parancsra 
már nem volt szüksége, mert a kérése is mindig teljesült. Embe
reit jól kiismeri s értékük szerint mérlegeli. A kiről meggyőződött, 
hogy tanári hivatásának él, rendületlenül megbízott benne. A hol 
a módszerben vagy a tanárban megigazítani valót lát, nem hall
gatja el, de ajkán mindig a szeretet szava csendül meg. Azon van, 
hogy tanárai a munkát örömmel, jó kedvvel végezzék. De meg is 
becsüli őket. Igazgatói állását nem hatalomgyakorlatra, hanem a 
munkában példaadásra használja fel. Tanáraitól a haza ifjúsága, 
e nagy nemzeti kincs érdekében és a cziszterczi rend becsülete 
nevében elvárja, hogy kötelességüket híven teljesítsék. S viszont a 
tanári munka értékét siet kitüntetni gyengéd figyelmével, az elis
merésnek egy-két őszinte szavával. A tanári közszellem ébrentar
tása s a tanári tevékenység egybehangzása soha sem kerüli el a 
figyelmét. Tanárai egészen megnyugosznak az ő nemes egyéniségé
ben. mert tudták róla, hogy önző érdeknek vagy kislelkűségnek 
áldozatul nem eshetnek. A tárgybeosztásnál és az osztályfőnökök
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kijelölésénél első sorban tanárai hivatottságát tekinti ; mert min
denkit a maga helyén szeretett látni. S mivel tanáraival egy födél 
alatt élt, a hivatalos tanácskozásokon kívül hány és hány alkalmat 
felhasznált tanügyi eszméinek és nézeteinek fejtegetésére s terjesz
tésére. A fiatal s kezdő tanárokat meg az oktatás és nevelés gya
korlati lényeire mily buzgón előkészítgeti. Még halála előtt pár 
nappal is tanácsot ad az ekkor megérkezett kezdő tanárnak, 
hogyan javítsa a gyakorlatokat s miként vezessen ezekről jegyzéket. 
Tan áraival egy szív, egy lélek.

Az ifjúság Inczédyt a írni szeretet bizalmával üdvözölte aty
jának a fögymnasium élén. Örömében első pillanatra nem is gon
dolta meg, hogy e változással Inczédyt, a jeles tanárt jó részben 
elveszti ; hiszen ezentúl csak egy-két osztályban vállalkozhatott a 
tanításra. De azért az ifjúság sem vesztett; mert olyan igazgatója 
lön, a ki egészen az övé. Naponkint legelőször az ifjúságért imád
kozik.'*' Vele ébred, vele él és vele pihen el. Nagy szívébe az atya 
szeretetével fiúként fogadta be az ifjúságot. Ő maga mondá egy 
alkalommal az ifjúságnak : ((Szónokotok atyátoknak nevezett enge- 
met; úgy van, az vagyok» . . . «mint a szülőnek a gyermeke, ti 
nekem mindenem vagytok és mindenem a tiétek. Ha örömem volt 
az életben, ti okoztátok ; ha bánatom, annak is ti voltatok okai. 
Joggal és szívesen nevezlek tehát fiaimnak» ! **

Ajtaja az ifjúság előtt mindig nyitva áll. Óhajával, kérésével 
szabadon mehet hozzá. Az ilyen alkalmakat rendesen felhasználja 
egy kis tanácsadásra. Legfőbb pædagogiai működését azonban, 
mint igazgató, az iskolai látogatások alkalmával fejti ki. Ezeken 
nemcsak a tanár nevelő és oktató munkáját figyeli meg. hanem 
maga is belenyúl az ifjak nevelésébe s oktatásába. Sokoldalú 
tanultságánál fogva sokszor átveszi a tanártól a szót, ő maga 
magyarázza meg a dolgot s tájékozódik egyúttal a növendékek 
tudásáról és értelmi fejlettségéről. Ilyenkor, saját tapasztalata vagy

* Egy alkalommal, midőn több tanárával bizalmasan beszélgetett 
az ifjúságról, régi, kedves titkát imigyen árulta el : «Higyjék el, reggel, 
mihelyt fölébredek, legelőször tanítványainkért imádkozom.» S erre kihul
lottak a könyei. «Ezt a jelenetet soha sem fogom elfeledni. Ekkor volt 
előttem legnagyobb», — írja M. G., a jelenlevők egyike 1901. jan. 13-iki 
levelében.

** A cziszterezi rend pécsi róni. kát. főgymnasiumának Értesítője 
az 1894/95-ik iskolai évről. 100. 1. о
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a szaktanárok jelentése alapján, a szorgalmasoknál és jóviseletűek- 
nél nem fukarkodik az elismeréssel és dicsérettel ; a hanyag, figyel
metlen és a fegyelemhez nem simuló ifjakat atyai hangon figyel
mezteti ; a megváltozás útját megvilágítja és megnyitja előttük : 
ha kell, erősebben fedd, dorgál, sőt büntet is, de mindig a javítás 
czélzatával. Leggyakrabban azonban az egész osztályhoz szól intel
meiben. Ilyen alkalmakkor minő mesteri tapintattal irányította a 
tanulók ügyeimét azon odaadó munkára, melyet a tanárok az 
ifjúság érdekében végeznek ; s így mily szemlátomást meggyőzte 
az ifjakat a tanárok és tanítványok együttes működésének szük
séges voltáról. Beszédeivel az ifjú szív és lélek legnemesebb érzelmei 
termékenyítitek meg. Az ő buzdításai nyomán hány ifjú lelkében 
kelt életre vagy erösbödött meg az Úr felelme, az erkölcsiség tör
vénye, a szülők megbecsülése, a haza szeretete, a munka megked
velése, a kötelesség tudata és az áldozatkészség parancsa ! Szavai, 
tanácsai és irányeszméi az itjaknál fogékony talajra találtak. Hiszen 
a mester jóságos atyai érzületéről, nemes lelkületéről és egyéni 
kiválóságáról már a gyermekszobában értesültek atyáik megható 
emlékeiből s regeszerü elbeszéléseiből. Ok maguk meg immár saját 
tapasztalatukból tudták, hogy a derék igazgató szelleme a szeretet
nek ugyanazon fokát és hevét leheli rájok az iskolában, mint a 
mely a családi tűzhelynél az atyák és édesanyák szivéből feléjök 
sugárzik. Nincs az az édesanya, a ki jobban gondoskodnék útra
kelő fiáról, mint a hogyan Inczédy körülfogta szeretete vei kirán
dulásra készülő tanítványait. Már napokkal előbb figyeli az idő
járást ; bizonytalan időben útnak nem eresztené az ő kedves fiait. 
A kirándulás napján nincs neki Dyugta. Csak valamelyiknek baja 
ne essék ; nem bízom egészen az időben s mi lesz, ha a Mecsek 
tetején szakad rájuk az eső ! — mondogatta szerető aggodalommal 
az otthon levő tanároknak. A vezető tanárokat nem győzi eléggé 
kérni: «Vigyázzanak ám az ifjakra, az Isten áldja meg Önöket: 
hiszen tudják, hogy a felelősség rajtunk van». Ha az ifjak távo
labbi kiránduláson voltak, addig le nem hajtá a fejét nyugalomra, 
míg meg nem érkeztek. Sőt éjnek idején lemegy eléjök a vasútra, 
hogy személyesen meggyőződjek szerencsés hazajövetelükről.

A társadalomnak a pécsi főgymnasium iránti régi keletű 
bizalma Inczédy igazgatósága alatt még erösbödött. Egykori tanít
ványai már mint apák hozták az iskolába gyermekeiket s bízták 
őket szerető gondjaira ilyetén kérelemmel: «Nevelje, Igazgató Úri
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ü  fiamat is emberré ; hiszen én, az apa is legtöbbet Önnek 
köszönök ! »

Inczédy, mint igazgató, a hozzáfüzödő reményeket mind 
valóra váltotta. Csendes, zajtalan munkájával fögymnasiumát a 
siker, az elismerés és becsülés olyan habáraival fonta körül, melyek 
a hazai oktatásügynek virágzását hirdetik, a cziszterczi rendnek 
meg örök büszkeségei maradnak. A tanári kar soha sem felejti el 
azt a nagylelkű férfiút, a ki neki nemcsak vezére, hanem rendi 
otthonában igazi atyja is volt ; a ki arra törekszik vala, hogy a 
rend-családi tűzhelynél mindenki otthon és megelégedett legyen. 
A közös életmód nyújtotta előnyöket gondosan felhasználja a tanári 
közszellem erősbítésere és a tanári tevékenység fokozására. Egy- 
-egy névnap kedves alkalom neki, hogy remek felköszöntőjében a 
tanári érdem és kötelességteljesítés elismerésével meghajtsa a 
zászlót ; hogy az idősbeket az elért sikerek hangsúlyozásával kitar
tásra, a fiatalabbakat meg az előttük élő példaképek megjelelésé- 
vel lelkesedésre buzdítsa. Nemes szív dobogott ebben az ember
ben. Mi, volt tanárai, tudtuk, hogy örömeinknek részese s fájdal
mainknak osztályosa. Még egészségünkre is mily szerető gonddal 
ügyelt föl ; s betegségünkben mekkora részvéttel kisért és minő 
szeretettel ápolt bennünket ! Mi. tanárai, meg a bizalom, szeretet 
és tisztelet érzelmeivel fogtuk körül nemes alakját ! boldogok, sőt 
büszkék voltunk rá, hogy olyan seregben szolgálhatjuk nemzeti 
művelődésünk ügyét, melynek Inczédy Dénes a vezére. S a kiket 
még barátságára is méltatott, elmondhattuk róla: «Dimidium 
animæ meæ.»

Igazgatói működése mellett, mint Pécs szab. kir. város tör
vényhatósági bizottságának és iskolaszékének tagja s az ipar- és 
kereskedelmi iskolai bizottság másodelnöke is buzgón tevékenyke
dett a város és a közművelődés emelése körül.

Ilyen közhasznú munkálkodás közben éri Inczédyt az a 
kiváló bizalom, hogy Klnmarik János, vallás- és közoktatásügyi 
miniszteri tanácsos, negyven éves tanügyi szolgálata jubileumára 
a magyar tanárvilág egyik szónokául őt kérték föl. Ekkor nyilt 
Inczédynek első alkalma országos szereplésre. Ő maga minden 
külső hatás keresésének híjával ; a kik nem ismerték, egykedvűleg, 
nagyobb várakozás nélkül ; mi, közelállói meg szép reményekkel 
néztünk feladata megoldása elé. S nem is csalódtunk.

Megelevenedik előttem a kép. melynek ekkor szemtanúja
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voltam.* Hazánk tanférfiainak egész serege gyűlt egybe az új 
városház nagytermében, élükön Magyarország akkori vallás- és 
közoktatásügyi miniszterével, Csáki/ Albin gróffal. Az előző üdvöz
lések után felemelkedik Inczédy, ez az apró termetű s egész meg
jelenésében igénytelen ember. Szokása szerint halkan kezd beszélni. 
Mesteri tapintatta] a tanügyi pályát választja tárgyáúl. Huszon- 
kilencz éves tanférfiúi működéséből merített meggyőződéssel hir
deti, hogy a tanügyi pálya «a legnehezebb, de legdicsőbb, mert 
legkevesebbel kecsegtet, de legtöbb áldást hint szét» ! S a lélektan 
legelrejtettebb rugóit kutatja ki éles látásával és pattantja föl szíve 
melegével, midőn a régi tanférfiú ragaszkodását pályájához imigyen 
ecseteli: . . . «megy előre, nem tér le az ösvényről, hogy kincset 
gyűjtsön; nem, hogy virágot szakítson; nem, hogy megnyugodjék 
a hívogató árnyék alatt ; nem, — tör előre, mert érzi lelkében az 
erőt : teremteni, alkotni, használni, mert szereti hivatását, szereti 
az ifjúságot és bennök az emberiséget és hazát. Ily szeretet a 
munkában erősít, a küzdelemben edz és az idő folyamában fiata
labbá tesz. Jutalma ez hivatásunk szeretetének».** Inczédy föllé
pésének biztosságával, előadásának könnyedségével, hangjának a 
sziveket érintő kellemével, beszédének meggyőződésből fakadó 
közvetlenségével, a tanári pályát és az ifjúságot körülfogó szeretet
nek az ész okaiból és a  szív sugalmaiból mesterileg megrajzolt 
képével elragadta a hallgatóságot, a mely közértelemmel az első
rangú szónok babérait ítélte meg neki.

Eá egy évre Inczédy tanügyi működésének harminczadik 
évét töltötte be. Erősen élt a köztudatban a felfogás, hogy ezt az 
alkalmat Inczédynek nagy szerénysége mellett sem lehet az ö 
ünneplése nélkül hagyni. Kardoss Kálmán, akkor Pécs sz. kir. 
város és Baranya vármegye főispánja, megértette, sőt átérezte a 
társadalom érverését, liégóta figyelte, ismerte és tisztelte ő Inczédyt. 
Sietett tehát az ő kitüntetése érdekében a kellő lépések megtételé
vel. Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter az eszmét 
szívesen felkarolta s az ő felterjesztésére О Felsége Inczédy Dónest 
a Ferencz József-rend lovagkeresztjével tüntette ki.

Ezrek és ezrek szive dobbant meg ezen pillanatban. Miként

* A jubileum napja 1894. április 28-ika.
** Inczédy Dénes beszéde. (Országos középiskolai tanáregyesületi 

Közlöny. XXVII. évfoly. 1894. 9. sz. 585. 1.)
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a szunnyadó természet új életre ébred, midőn a nap tányérja az 
égbolton megjelenik : úgy az apostoli király kegye is megnyitotta 
Inezédy tanítványainak és tisztelőinek szivét. Az érdemrend átadá
sának napja, 1895. május hó 27-ike, a magyar tanügy diadalünnepe 
volt. Harmincz évi szeretetnek áldozati lángja lobbant föl a szi
vekben.

Minisztere megbízásából Klamarik János tűzte fel Inezédy 
nemes keblére a kitüntetés jelvényét, kedves vonatkozással a 
közelmúlt emlékeire. «Alig múlt annak egy éve — úgymond — r 
hogy az én hasonló ünnepeltetésemet a te fényes szónoklatod 
emelte. Nem vagyok oly ékes szavú szónok, mint te; de az irántad 
táplált tisztelet és szeretet tekintetében mögötte senkinek sem 
állok.» . . .  «Tartsd magad boldognak; mert oly munka elismerése, 
a mily munkát te végeztél, csak boldogságot nyújthat.» . . .  «En 
téged még egyszer fölszólítalak, hogy halálodig ezen nemes pályát 
ne hagyd el.»*

A tanári kar, legkedvesebb emlékül, Inezédy mellképét fes
teti meg s üdvözlésében nyíltan hirdeti : «...becsülettel végzett 
munkád, az ifjúság igaz szeretete, a haza hű szolgálata, vallás
erkölcsi életed tiszteletreméltó volta, szerzetes és papi erényeid 
tükröződnek le most ünneplésed tényeiben.» . . .  «A római præto- 
rianus a hatalom és zsákmány vágyával kisérte vezérét diadal
menetében; mi meg, hű testőreid, a kegyelet oltárára saját képedet 
helyezzük ily utalással : íme az ember!»

«Legyen e kép — válaszolja Inezédy a nagyszabású léleknek 
a jövőbe vetett sejtelmével — a tanintézeté és függjön ott, hol az 
egész ifjúság összejön, hogy külső alakban akkor is köztetek lehes
sek, midőn már csak lélekben leszek a tietek. » **

Az ifjúság is elhozta a maga Abel-áldozatát. A főgymnasium 
mind a nyolez osztálya külön képen, de egy keretben, középen a 
tanári karral. Ez az a kedves emlék, melyet Inezédy élte fogytáig 
különös kegyelettel őrizgetett.

Legmaradandóbb alakban azonban a volt tanítványok emlé
keztek meg mesterükről. 3200 koronás ösztöndíjat teremtettek, 
« Inezédy Dénes kath. főgymnasiumi volt tanár és jelenleg igazgató

* A pécsi római kath. főgymnasium Értesítője az 1894/95-ik évről. 
88—89. 1.

** U.o. 91—92. 1.
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alapítványa» czímmel, — egy, a pécsi kath. főgymnasiumba járó 
szegénysorsú, de jó magaviseletü tanuló segítése czéljából.

Az ösztöndíj felajánlásakor ily magasztos hangon csendült 
meg a hálás tanítványok kegyelete : «. . .  bár jól tudjuk, hogy példás 
szerénységed irtózik az ünnepeltetéstől ; de a mi megjelenésünk e 
tekintetben kivétel lehet neked is, azért, mert az ünnepeltetésre 
azon utat választottuk, melyet önzetlenséged kijelölt s a melyen 
szivedhez a legbiztosabban juthatunk, s ezért érdemeidnek részle
tezését, nagyságát és szeretetünk bensőségét — egy szegénysorait 
gymnasiumi tanuló javára szolgáló s rólad elnevezett ösztöndíjnak 
alapításába s « emlékirat»-ba tömörítettük » .*

A mit üdvözlésükben, tekintettel Inczédy szerénységére, el
hallgattak, azt az ösztöndíj-alapítólevélben a férfiúi meggyőződés 
erejével örökítették meg. Tanulságos olvasni, hogy az ifjúkor em
lékeit és tapasztalatait mily híven megőrizték ezek a felnőtt férfiak ; 
s a társadalom előkelőségei, ma már gyermekek apái, milyen mély 
hálával és mekkora kegyelettel adják tudtára a jelen- és utókor
nak : «Hogy a tanférfiaknak valóban tiszteletet érdemlő sorában ki 
volt Inczédy Dénes úr itteni első felléptétől kezdve - összes tanít
ványainak, személyválogatás nélkül — s mily példaadó buzgalom
mal, önfeláldozással, igazságszeretete mellett is mily méltányos
sággal követett el érdekükben minden lehetőt ; s hogy, hasonlóan 
a magát emésztő szövétnekhez, mily szellemi fényt és terméke
nyítő meleget árasztott e városon és vidéken szét ; szóval, hogy ő 
mily kincse a hazai tanügynek, a közművelődésnek : azt kellőleg 
vázolni alig, átérezni azonban a legmelegebben lehet, mert hisz’ ő 
a kötelességtudás, a törhetetlen buzgalom, a fenkölt gondolkozás, 
szivnemesség, szerénység és önzetlenség egyik igazi példány
képe ! » **

Megszólalt a jeles költő-tanítvány Váradi Antal is s ihletett 
lantján imigyen énekel mesteréről :

«Te ajkadról szólott a szent igazság,
Te ajkadról szólott nekünk a Hit,
Gondolni, tenni és hazát szeretni 
Minket, Te mester, szózatod tanit.

* U. o. 94. lap.
** U. o. 95. lap.

<>Magyar Pardagogia. X. 2 .
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Ki vélünk szemben mindig többet tettél,
Mint a mi kötelességed vala :
Köszönjük Istenünknek, hogy te lettél 
Gyermekkorunk vezérlő angyala.))*

íme ! így tanúskodnak az egykori tanítványok. Ezek Ítéleté
hez pedig szó nem fér.

De hallgassuk meg a legilletékesebb biró, a tankerületi kir. 
főigazgató ítéletét is. «Üdvözlöm főtisztelendő Igazgató úrban — 
írja ezen alkalommal Spitkó Lajos — az érdemekben gazdag, 
kiváló tanférfiút, kartársainak jóindulatú elöljáróját s igaz barát
ját, a szeretett tanárt és nevelőt, ki egy egész generatióban ipar
kodott oly önzetlen és sikerült munkával az erőket ébreszteni és 
fejleszteni. Alapos tanulmány és gazdag ismeret, mélyen vallásos 
s z í v ,  forró hazaszeretet, világos, határozott ész, megfeszített szor
galom, a fegyelem iránt erős érzék, bölcs, hű és tapasztalt vezetés, 
igazi erő és komolyság, magasztos föladata iránti lelkesedés, ezek- 
voltak eddig fegyverei.»**

A pécsi egyházmegye főpapja sem feledkezett meg róla, 
Dulánszky Nándor pécsi püspök szentszéke ülnökévé nevezte ki.

Inczédy életének ez a nap volt a fénypontja. Az elismerés, a 
szeretet és tisztelet ily egyetemleges megnyilatkozása méltó sanc- 
tiója volt az ő múltjának s erős biztatás a jövőre, hogy a régi líton 
haladjon tovább.

Egy egész élet munkáján alapuló érdem elismerése volt az a 
bizalom is, mely Inczédyt az országos közoktatási tanács, az 
országos középiskolai tanáregyesület választmánya és a magyar 
pædagogiai társaság rendes tagjai sorába emelte.

Mint az országos közoktatási tanács tagja érdemeket szerzett 
a legújabb középiskolai tan terv kidolgozása körül. Három év
tizeden át kiforrott elveit részint írásbeli véleményes jelentésben 
terjesztette elő, részint a tanács összes ülésén ezen teremben fejte
gette.

Inczédy az irodalom terén is sikerrel munkálkodott. « A láncz- 
törtekről» irt értekezésében valósággal feltaláló tehetségnek bizo
nyul, midőn két új módját mutatja be a láncztörtek közönséges 
törtté való átváltoztatásának. «A mennyiségtan módszeres kezelése

* U. o. 98. lap.
** U. o. 105. 1.
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a gymnasiumban» czímü dolgozatának ismerete megérteti, hogy 
az ész fegyelmezésének mily szigorú előiskolája után jutott ő el az 
újat alkotás teremtő erejéig.

A természetet nagyon kedvelte. Midőn a szellemi munkában 
elfáradt, különös előszeretettel indul vala sétára a Mecsekhegység- 
nek. A gyönyörű hegyvidék remek alakulataival, a szép erdőség 
kedves tisztásaival, a hegyláncz gerincze Pécs város és a bánya
telep felé nyíló pompás tájképeivel elszórakoztatták és felüdítették 
a lelkét. A vidék szebb pontjait lerajzolja. A virágot nagyon sze
rette. Sétáiról gyakran virággal tér haza; otthon azután megnevezi 
és lefesti. Nagyobb utazásai közben meg — a melyeket először itt- 
lionn, majd Austriában, Német-, Franczia- és Olaszországban 
tett — a felötlőbb pontokról vagy művészi tárgyakról vázlatokat 
készít. *

A kutató és megfigyelő szellem soha sem nyilatkozott meg 
benne olyan közvetlenséggel, mint az 1880-iki hatalmas földrengés 
alkalmával. November 9-én az ifjúság a tanári karral, szokás 
szerint, reggel nyolczadfél óra után, a templomban volt misén. 
Egyszer csak megrendül a föld ; a török világból megmaradt tem
plom hatalmas kupolája a mely egymaga alkotja a hajót — 
megmozdul. Az ifjúság rémülten rohan ki a templomból; nem 
egy meg is sebesül ; az énekesek közül meg néhányan a chorusról 
már ki is akartak ugrani a biztos halál torkába, hacsak az ének
tanár vissza nem tartja őket. Inczédy meg, szinte kegyetlen hideg- 
vérüséggel, előrántja az óráját és figyeli, hogy a lökések hány 
másodperczig tartanak.

Az ilyen ember a természet vizsgálatára született. S tényleg 
látjuk is Inczédynél, mennyire belemélyed a természeti tüne
mények kutatásába és az égi jelenségek megfigyelésébe s hogyan 
számon tartja a nap- és holdfogyatkozásokat. Ezen utóbbiak meg
figyeléséért hány éjszakáját feláldozza. De ritka szakember is az, a 
ki az eget az ő csillagaival és tüneményeivel nálánál jobban ismeri. 
Környezete jól tudja ezt róla; mások előtt meg Inczédynek 
« A csillagászat elemei» szerény czím alatt megjelent műve legyen 
a tanúm. Ez a középiskolák felsőbb osztályai számára és magán- 
használatra készült rendszeres csillagászat. A középiskolai anyagot 
más betűkkel tartalmazza, mint a magánhasználatra, vagyis a

Gy. P. pécsi cziszt. főgyiun. tanár szives közlése.
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tanárjelölteknek is szánt részt. így akarta a középiskolai tanulókat 
megóvni a túlterheléstől. Inczédy műve a csillagászat tudományos 
eredményeit világos rendszerben és tudományos magaslaton 
nyújtja. Miért is a középiskolában csak mint segédkönyvnek lehet 
helye ; valósággal pedig a tanárjelöltek kezébe való. S ők eddig 
valóban nagy sikerrel használták is.

Inczédy kutató és tervező tehetségéről tanúskodik az a kis 
közlemény is, melyben — mindjárt a phonograph megismerése
kor — a phonograph, a telephon és mikrophon egybekapcsolását 
javasolja. Úgy vélekedett, hogy ez által «a phonograph a gyönge, 
vagy tőle nagyobb távolban ébresztett hangokat is leírhatná, 
továbbá hangját messze helyiségekben is észrevehetővé tehetnők.»*

Igazgatósága és a vele kapcsolatos feladatok szaktárgyai 
tudományos művelésétől új körbe szólították. A cziszterczi rend 
millenniumi emlékkönyve részére » A pécsi gymnasium történeté« -1 
irta meg alaposan és magasabb felfogással. A millennium évében 
« Visszapillantás hazánk ezer éves múltjára» czímmel, Pécs város 
közönsége és a főgymnasium ifjúsága előtt, azt az ünnepi beszédet 
tartotta, mely a magyar nemzet ezer éves fenmaradása okainak 
mélyreható vizsgálatával, önálló felfogásával, magasan szárnyaló 
gondolataival, remek képeivel, találó hasonlataival, hangja nemes
ségével, a szív mélyére ható melegségével, tartalma gazdagságával, 
gyönyörű nyelvezetével, történeti hűségével és hazaszeretetre hívó 
erejével egy tanult léleknek hazafias szózata marad mindenkor.**

* »Természettudományi Közlöny», XIV. kötet. 1871). 165—166. 1.
** Inczédy Dénes irodalmi működése: 1. A láncztörtekröl. (A pécsi 

cziszterczi rendi főgymnasium 1877 78. évi Értesítőjében. 25—34. 1.) •—• 
2. A phonograph, telephon és mikrophon kapcsolata. («Természettudományi 
Közlöny.» 1879. 165— 166. 1.) — 3. A mennyiségtan módszeres kezelése a 
gymnasiumhan. (A pécsi cziszt. r. főgymn. Értesítőjében. 1885. 1—31.1.) — 
4. A májusi fagyok. (A Szent-Család képes naptára. 1888- és 1889-iki év
folyam.) — 5. A csillagászai elemei. (A középiskolák felsőbb osztályai 
számára és magánhasználatra. Pécs, 1888. VII -+- 146. 1.) — 6. A pécsi fő
gymnasium kérdéséhez. (Pécs, 1893. 74. sz.)— 7. Beszéd a Klamarik-juhi- 
leumon. («Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny.» 1894. 584— 
586. 1.) — 8. A cziszterczi rend kath. fűgymnasiuma. (Ágh T.: Emléklapok 
Pécs szab. kir. város múltjából és jelenéből. Pécs, 1894. 160—169. 1.) — 
9. A pécsi gymnasium története. (Békefi R. : A magyarországi cziszterczi 
rend millenniumi Emlékkönyvében. 239- 283. 1.) — 10. Visszapillantás 
hazánk ezer éves múltjára. (A pécsi cziszt. r. főgymn. 1896. évi Értesítő-
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Hattyúdalát az Isten házában énekelte el a eziszterczi rend 
fennállásának nyolczszázados évfordulóján (1898.) tartott gyö
nyörű szónoklatában.

Bá egy évre ideges szivbaj tört ki rajta. Orvosai pár hónapi 
pihenést írtak elő neki. Tanárai tiszteletre méltó előzékenységgel 
vállalkoztak helyettesítésére mind az igazgatóságban, mind a 
tanári teendőkben. Övéitől távol azonban egy hónapon túl nem 
tudott maradni. Tanárai és az ifjúság közé vágyódott. Időközben a 
baja is alábbhagyott. Beállt a régi munkás sorba s a tanévet sze
rencsésen befejezte. A rá következő nagy szünet alatt azonban régi 
baja ismét elővette ; s az a s z í v , mely másokat oly igazán tudott 
szeretni, önmagát megemésztette és Inczédy Dénes drága életét ki
oltotta.*

Ezen napon volt a « Yeni Sancte ». Ezt még megvárta. S midőn 
az ifjúság az Űr nevében megindult munkájára, ö is nyugodtan 
kelt messze útjára — az örökkévalóságba.

Az öt év előtti általános örömünnep most mély gyászra vált. 
A kik akkor életében ünnepelték, most halálában megsiratták és 
megtisztelték. A eziszterczi rend és a tanári kar megsebzett szívvel 
állta körül ravatalát, hiszen az ifjúsággal együtt ő vesztett vele 
legtöbbet. Pécs városa hű polgárát díszsirbelylyel tisztelte meg s 
nevéről utczát nevezett el. A volt tanítványok pedig, ismét mes
terük szelleméhez híven, filléreiket koszorú helyett ösztöndíj-ala
pítványra adják össze elhunyt tanáruk emlékezetére. A társada
lom minden rétegéből, de főleg a hálás szülők oly rendkívüli 
számmal jelentek meg végső tisztességére, hogy Magyarországon 
eziszterczi rendtagot ilyen nagy részvéttel még nem temettek el.

Sírja, mely előttünk most ismét bezáródik, ott domborúl a 
múlt század határvonalánál. E sírra leteszem a Magyar Pædagogiai

jében. 1896. 8—17. 1.) — II. Irt költeményeket is, melyekben lelke haza 
sir az édes anyjához. Ezek nyomtatásban nem jelentek: a kéziratot meg, 
saját kívánságára, halála után meg kellett semmisíteni. (L. H. pécsi 
cziszt. r. főgymn. tanár szives közlése.)

* Főbb életrajzi adatai a következők: Született 1848. aug. 27-én, 
Egerben (Heves vm.) ; a eziszterczi rendbe lépett 1859. szept. 17-én; egy
szerű fogadalmat tett 1864. szept. 22-én ; '■ főgymnasiumi tanár lett Pécsett 
1865. október havában; misés pap lőtt 1866. okt. 8-án; ünnepélyes foga
dalmat tett 1867. szept. 22-én; pécsi főgymnasiumi igazgató és a czisz- 
torczi rendház főnöke lett 1889. július havában; meghalt 1900. szeptember 
hó 5-én.
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Társaság koszorúját, melyet nem csinált virágból, hanem Inczédy 
elete szálaiból fontam. Ezen sirban elporlik az a kéz, melynek 
munkáját ezrek és ezrek áldják ; el az ajak, melyről annyi boldo
gító szó lebbent el ; el a szemek, melyekből annyi jóság, bizalom 
és szeretet sugárzott ki ; el a szív, mely mások szeretetében ön
magát rombolta szét ; el az a gyenge test, mely oly nagy lelket 
takart. De megmarad örökre a sírján ez a koszorú, — az ö élete és 
tettei, hirdetvén minden nemzedéknek, hogy Inczédy Dénes, a 
tanári pálya dísze, a magyar szerzetestanár mintaképe, a czisz- 
terezi rend kiváló tagja, a magyar nemzeti művelődés lánglelkű 
harezosa, a haza hű fia és a magyar ifjúság szerető atyja volt !

Legyen áldott az ő emlékezete ! ! B é k e f i B em ig .
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KÖZÉPISKOLAI TANTERVŰNK EGYIK 
FOGYATKOZÁSÁRÓL.

(Reflexiók Szitnyai Elek «Ész és szív» czímű művére.)

Középiskolai tantervűnknek legújabb reformja csakis a részletek
ben való módosításokra terjedt ki, do nem érintette azokat az alapelve
ket, melyeken tantervűnk és utasításaink felépülnek. A mint tudjuk ezek 
az alapelvek a Herbart psedagogiájából származnak, s bár elismerjük, 
hogy az elméleti téren a lélektanra alapított pædagogiânak megterem
tése a Herbart elavulhacatlan érdemei közé tartozik, elismerjük, hogy a 
gyakorlati téren ez elveknek érvényesülése a mi középiskolai oktatás
ügyünk terén is meghozta a maga áldásos gyümölcseit, azonban innen- 
onnan száz éve lesz, hogy Herbart általános pædagogiâja megjelent 
(1806-ban) s 17 év múlt el már középiskolai tantervűnk életbeléptetése 
óta, úgy, hogy ma már egyes hibái és fogyatkozásai mind tisztábban, 
világosabban tűnnek elő úgy amaz általános elméleti pædagogiânak, mint 
specialiter eme tantervre épített gyakorlati oktatásügyünknek. Hogy 
Herbartnak lélektanát és psedagogiáját mennyiben szárnyalta túl az idő 
s mennyiben igyekeztek azt tanítványai és követői javítások, pótlások és 
módosítások által megmenteni az elavulástól, e szép, de terjedelmes kér
déssel ez alkalommal nem akarok foglalkozni, csak a mi középiskolai 
oktatásügyünknek egyik hibáját emelem ki, melyet újabb időben elég 
sűrűn hallottunk hangoztatni szülőknek és tanároknak ajkairól tanügyi
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szaklapokban és napi lapokban egyaránt, hogy t. i. iskoláinkban eleget 
tanítanak, s talán 1883 óta jobb módszerrel, mint azelőtt, de nem nevel
nek eléggé. A jellem, a  s z í v  képzésére kevesebb gondot, vagy semmi 
gondot sem fordítanak az értelem képzése mellett.

Ugyanez az alapgondolata Szitnyai Elek azon pædagogiai érteke
zéseinek, melyeket más lélektani és erkölcsbölcseleti tanulmányaival 
egyetemben egy kötetbe összefoglalva nem rég bocsátott közre,* a mely 
körülmény a mi nem nagyon gazdag pædagogiai irodalmunkban teljes 
figyelmet érdemel. Mert Szitnyai könnyed népszerű előadásra és mélyebb 
tudományos tartalomra törekszik egyszerre s a mellett ez értekezései az 
iskolai életnek éles és gondos megfigyeléséről tanúskodnak, oly tulaj
donságok, melyek nálunk bizony ritkák, mint a fehér holló.

Hallgassuk csak meg, hogyan jellemzi Szitnyai a mai iskolát, an
nak tantervét és utasításait : «Az iskola a legtöbb esetben csak száraz 
ismereteket közöl, szakismeretekkel tölti meg a tanítványok lelkét. 
A szó szoros értelmében vett nevelés ma rosszabbul áll, mint állott az
előtt. Mi mint tanulók többet tanultunk és tudtunk, mint a maiak, és 
nagyobb erkölcsi, érzelmi tőkével, erősebb akarattal és munkabírással 
indultunk az életnek. Abból a rengeteg sok száraz ismeretből, melyet a 
tanulónak most magába kell szednie, nem fejlődik ki az az életenergia, 
mely az élet nagy kötelességeinek teljesítéséhez, terheinek elviseléséhez, 
komoly küzdelmeihez megkivántatik. Sem az aorisztusok, sem a har
madfokú egyenlet, sem a polarisatio tana, sem a pún háború évszámai 
nem azok az elemek, melyek sorsunkat, boldogságunkat megalkotni 
hivatvák. Ahhoz, hogy az életben boldogulni tudjunk, a szakismerete
ken kívül még sok más lelki tulajdonság kell. Ilyenek a jellem, az aka
rat, erkölcsi elvek, érzelmek, munkabírás és munkaszeretet, stb. Ismere
teket mindig lehet pótolni, javítani, sőt óriási módon gyarapítani : de 
jellem, érzület, akarat csak egyszer fejlődik és nem corrigálható bár
mikor. A mai iskola szervezete, tanterve, utasításai szerint csak tanít, 
de nem nevel oly mértékben, mint ezt tennie kellene. Mindaddig, míg a 
középiskolai tanításnál a tanítás és nevelés elemei nem egyensúlyozzák 
egymást, míg tehát a tanítás óriási tömege nem áll arányban a nevelés 
elemeivel, az ifjúság sem fog azzá. lehetni, a mivé lennie kellene. (52. 
és 53. lap.)

Korunkban és napjainkban, mikor annyi sokan vannak, kik isko
láinkkal teljesen meg vannak elégedve, mikor némelyek ki nem fogynak 
tantervűnknek és utasításainknak magasztalásából, igazán jól esik ez 
őszinte bátor és igaz nyilatkozatot hallanunk. Míg azonban ennek első

* Ész és szív. Értekezések a lélektan, neveléstan és életbölcselet kö
réből: irta Szitnyai Elek. Budapest, Franklin-Társulat. 1900. Ára 5 korona.
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részét, hogy t. i. a régebbi tanulók többet tanultak és tudtak mint » 
maiak, olyan hibás általánosításnak kell tartanunk, melyet aligha fogad
hatunk el, mert azt egészen még sem tagadhatjuk, hogy a módszeres 
tanítás terén haladtunk 1883 óta, annak .utóbbi részét föltétlenül he
lyesnek kell tartanunk. Jól tudom azonban, hogy Szitnyai hová czéloz 
amaz előbbi kijelentésével ; azt akarja mondani, hogy túlsókat és sok 
feleslegest tanítunk, hogy tantervűnk sok lényegtelent is előír s a mellett 
a lényegesebbről egészen megfeledkezik. Nézetem szerint .tantervűnk 
készítőit a nemzeti szempont mellett bizonyos utilitaristikus szempont 
is vezette, legalább iskoláink jórészt olyan eledelt nyújtanak növendé
keiknek, a mely alkalmas arra, hogy testüket táplálja, azaz, hogy anyagi 
existentiájukat biztosítsa, a létért való küzdelmüket könnyebbé tegye, 
de nem egyszersmind olyat is, mely lelkűket táplálná az örök életre, 
azaz mely jellemüknek szilárdságot biztosítana az életnek ezer meg ezer 
veszedelmei, kisértései és örvényei között.

Ilyen mostani tantervűnk által mellőzött ismeretelemnek tartja 
Szitnyai is az erkölcsi képzetek körét vagyis az ethikát. Föltétlenül osz
tozom azon elitélő bírálatban, melyben e szempontból a tantervet része
síti. Ez művének két helyén is előfordul (a 78. és a 203. lapokon) mi. 
összegezzük véleményét: «Igaza van Baldwinnak is mondja Sz. 
(a 77. lapon) — hogy csak ott lehet nevelni, a hol intelligentiát tudunk 
teremteni. Azonban nem minden intelligentia nevel erkölcsileg és képes a 
bűntől oltalmazni. Nézzünk csak körül, hogy hány úgynevezett intelligens 
ember, a legmagasabb képesítéssel biró egyén ül a börtönben ? Kitanulni 
egy tudománykört, jeleskedni valamely művészetben, beszélni nyelve
ket, szerepelni a fórumon vagy a szalonokban, még nem az az intelli
gentia, a melyet keresünk. Ez az intelligentia nem óv meg a bűntől, 
nem különösen akkor, ha erre a természetünk is sarkal. Annak az intel- 
ligentiának, a melyet mi keresünk, az erkölcsi világrendben való hiten, 
az erkölcsi világrend uralmában való meggyőződésen kell alakulnia. 
Ilyen intelligentiát a lélek mélyéig hatolt vallás is teremt. Bizonyos 
mennyiségű és minőségű erkölcsi képzetek megteremtése lesz tehát az. 
az intelligentia, mely megóv a bűntől. Ilyen intelligentiát kell a neve
lésnek teremtenie. Minden más intelligentia csak ismerethalmaz, mely
nek az ember erkölcsiségéhez kevés köze van.

Nyelvek, irodalmak, história, physika és mathesis, művészet is
merete mellett az ember nagy bűnös, a társadalomnak ostora, hazájának 
ellensége is lehet, ha az erkölcsi világrend tana, szóval az erkölcsi kép
zetkor meg nem védi. Ha tehát sem egetverő tudomány, sem genialitás, 
sem művészet nem óv meg bennünket az elbukástól és ha a szívben élő 
erkölcsi világrend tana az egyedüli mentorunk, nem logikusan követ
kezik-e, hogy középiskolai nevelésünkben és tanításunkban ilyen irányií.



intettigentiának kellene annak a középpontnak lennie, mely felé min
den ismeret gravitál ? «Állapotaink minden téren gyökeresen csak akkor 
javulnak meg, ha először nép- és középiskolai nevelésünk javul meg. Ez 
a javulás azonban mindaddig lehetetlen, míg a nevelés és tanítás vég- 
czéljául olyan határozatlan, semmit mondó, végtelenül elasztikus, tet
szésünk szerint magyarázható s épen azért veszedelmes, ethikai szem
pontból meg egyenesen hibás fogalmakat tűzünk, mint általános m ű
veltség : míg az erkölcsi világrend tanát, annak is a legszebbül és leg
tökéletesebb faját : a keresztyén morált a nevelés és tanítás középpont
jául ki nem tűzzük.

Az angol, a német, a kiben a nemzeti érzés, fajának a szeretető oly 
erős, erre az alapra, a valláserkölcsi eszmekor megteremtésére építi is
koláit, — mi más centrumokat keresünk. A mi iskoláinknak nincsen igaz 
kalauza.

A középiskola mostani és minden jövő tantervének középpontja 
csak az erkölcsi világrend tana, a becsületes, istenét, szülőjét, embertár
sait, hazáját szerető, munkabíró, törvénytisztelő, minden szépért és ne
mesért lelkesülő életrevaló tanítás lehet. Csak erre az alapra lehet a 
nemzeti elemet, a históriát, minden tudományt és művészetet erősíteni.

A ki más alapra akar építeni, a levegőbe kapaszkodik.» (áOíS. lap.)
Valóban olyan igazság ez, a melynek a hirdetésébe mindaddig 

nem szabad belefáradnunk, míg az illetékes hatóságok, a tanügyet ve
zérlő férfiak ezt meg nem hallják. Elérkezett immár annak az ideje, 
hogy középiskolai tantervűnk és oktatásszervezetünknek a messze jövő
ben várható gyökeres reformját legalább előkészítsük; e reformnak 
anyagi jólétünk emelkedésével lépést kell tartania s nézetem szerint is 
azon elvből kell kiindulnia, melyet Szitnyai a fentebb idézett sorokban 
kifejezett. Es talán a magyarnak kevesebb szüksége volna az érzós és 
akarat nevelésére, a szilárd erkölcsi elvekre, mint azoknak a germán 
népeknek, melyeket Szitnyai említ? Ellenkezőleg. A magyar ember 
szenvedélyes vérmérsékletű, klímájánál fogva is hevesebb, tüzesebb, 
mint a germán fajhoz tartozó népek : az angol vagy a német. Képzelete 
is elevenebb, akarata jóra, rosszra könnyebben mozgásba hozható. Szive 
fogékonyabb a nemes és nemtelen érzelmekre egyiránt.

A magyar faji typust nagy művészettel alkotta meg Arany János 
Buda halála czimíi eposának fő hősében Etelében. Etele erős testileg és 
lelkileg, ész és szivbeli képességeinél fogva alkalmas arra, hogy népének 
vezetője, lelkesítője, tanácsadója, győzelemre vezérlője legyen, szóval, 
hogy másokon uralkodjék. Csak egyet, a legfőbbet és egyúttal a legneve
zetesebbet kellene neki megtanulnia : hogy úrrá legyen saját maga felett,, 
azaz, hogy mindig és minden körülmények között féken tudja tartani a 
maga indulatait, szenvedélyeit, ezeket a szilaj fenevadakat. S nem ter-
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mészetesen következik-e ebből az, hogy ilyen faji és nemzeti sajátságok
kal biró népnek sokkal nagyobb szüksége van arra, hogy ifjainak lelkében 
korán megteremtsük az erkölcsi képzetkört, hogy ebbe korán elhintsük 
az erkölcsnek magvait, hogy ráneveljük és rászoktassuk arra, hogy ta
nuljon önmagán uralkodni, eszével fékezze vérének hevességét és kitöré
seit. Az ilyen jellemképzésnek egyik legfontosabb eszköze valóban az, a 
mit Szitnyai említ, hogy t. i. kellő mennyiségű és minőségű erkölcsi 
képzetkört teremtsünk a növendék lelkében úgy, hogy az leikével telje
sen összeforrjon, vérévé váljék, de hangsúlyoznunk kell, hogy ez az er
kölcsös jellemfejlesztésnek nem egyetlen s nem is elégséges eszköze. 
Mert a Herbart-féle jelszó, a nevelve oktatás még nem meríti ki a jellem
fejlesztést, a további lépés az lenne, ha a tanár tényleg megfigyelve a 
növendék egyéni hajlamait, dispositióit, azokat bizonyos cselekvésmódok
tól elszoktatná, más cselekvésmódokra pedig rászoktatná, ha maga a 
tanár is úgy ismerné növendékeit, mint a hogy némely szüle ismeri 
gyermekeit s ha épen úgy irányíthatná egyúttal akaratukat is. De milyen 
messze állunk ma még attól, mikor még ma is ötven-hatvan növendék
kel kell foglalkoznia a tanárnak egyszerre s kétszer, háromszor, sőt 
négyszer annyinak az egyéni jellemével kellene ismerősnek lennie ! !

Visszatérve azonban középiskolai oktatásügyünknek mai állapotá
hoz, a mondottakkal szemben vájjon mit látunk ? ! Azt, hogy közép
iskolai tantervűnk nem vette fel külön tárgyként a bölcseleti erkölcstant, 
azzal indokolván ezt. hogy az erkölcsi elveknek tanítása az illető feleke
zeti hitoktatónak vagy mondjuk vallástanárnak feladatai közé tartozik. 
Ámde az illető hitoktató a legtöbb helyen, különösen állami iskolák
ban, semmiféle szerves kapcsolatban nincs az illető tanártestülettel, nem 
esik ugyanazon ellenőrzés alá, mint a többi tanárok : innen van, hogy 
tantárgyának is csak szerény és elrejtett zugocska jut az egyes iskolák 
tanrendjében s néhol, különösen a hol a különböző vallásfelekezetek meg
lehetősen képviselve vannak, még az sincs a tanrendben kimutatva, mikor 
tartja az illető vallástanár a maga leczkéit ; innen van aztán az is, hogy 
a növendékek a vallást csak olyan mellékes, közvetlenül nem szükséges 
tantárgynak nézik, mint az éneket, zenét, rajzot vagy tornát. A feleke
zeti intézetekben ez némileg másképen van, de itt meg a hiba a túlsá
gos felekezetieskedésben és abban van, hogy jórészt cSak a dogmáknak 
tanítására fektetnek súlyt s a vallásnak erkölcsi oldalát és tartalmát 
kevesebb figyelemben részesítik. Például a legtöbb protestáns taninté
zetben is — hol még a vallás-erkölcsi szempont jobban kidomborodik 
a VII. és VIII-ik osztályban az összehasonlító vallástörténetet és az egy
háztörténetet tanítják, míg az erkölcstant többnyire a negyedik osztályra 
szorítják le (kivételek vannak), hol a növendék lelke még nem elég érett 
a keresztyén erkölcstan fenséges és mélységes eszméinek befogadására.
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Ezen a súlyos és következményeiben vészthozó bajon, mert rész
ben ennek lehet tulajdonítani a vallástalanságnak, a sivár utilitaris- 
musnak és egoismusnak napról-napra való terjedését társadalmunk- 
ban, addig is, míg egész középiskolai tantervűnk teljes reformálásához 
fognánk a Szitnyai által kifejtett elv alapján, kétféleképen lehetne segí
teni mai tantervűnk keretén belől is. Az egyiket a gyengébb módnak és 
a nehezebben kivihetőnek tartom. Állami közoktatásügyünk vezetőjének 
módot kellene találni arra, hogy a vallásoktatást reformálja a kifejtett 
irányban, t. i. az erkölcsi elemnek nagyobb felkarolása által s az által, 
hogy megadná a vallástanárnak az őt megillető, a többi tanárokkal 
egyenlő jogokat s azoktól kötelességüknek ugyanolyan teljesítését köve
telné meg s ugyanolyan ellenőrzés alá helyezné. Vagy pedig gondoskod
nék arról, hogy a bölcseleti erkölcstan mint önálló tárgy beillesztessék a 
középiskolai tantárgyak körébe, s hogy az erkölcsi szempontra, elvekre 
a többi tantárgyak keretén belül is és általában az egész iskola életében 
kellő, az eddiginél jóval nagyobb gond fordíttassék és hogy az erkölcs- 
tani ismeretek részben az érettségi vizsgálaton is számon kéressenek. 
Igaz, hogy ezzel még nem tettünk volna meg mindent, mert ismerni a 
jót, nem annyi, mint egyúttal követni is azt, de legalább jóval közelebb 
jutnánk az iskolák olyatén állapotának megvalósításához, mely mellett 
azokban nemcsak tanítanak, hanem egyúttal nevelnek is jellemszilárd, 
magán uralkodni tudó nemzedéket.

■к
Fentebbi megjegyzéseim elmondására Szitnyai könyvének meg

jelenése s specialiter abban pædagogiai értekezéseinek alapeszméje — 
melyre a figyelmet fel akarom hivni indítottak engemet. E folyóirat 
szerkesztője azonban tőlem a könyv bíráló ismertetését kérte. Ezzel én 
most már röviden végezhetek, mert tulajdonképen csak pædagogiai érte
kezéseit kell bírálnom. Pedig könyvének nagyobb részét lélektani és er
kölcsbölcseleti értekezések képezik, melyek érdekesek, jól Írottak, bár 
nem egyforma becsüek. De miután ezekben Szitnyai bölcseleti alapfelfo
gása ugyanaz, mint tankönyvében a Lélektan és Logikában és az ahhoz 
csatolt erkölcsi olvasmányokban, melyeket ide is felvett, erre vonatkozó
lag úgy a lélektanira, mint az erkölcsbölcsészetire már megmondtam 
nézetemet e folyóirat április 4-iki füzetében, hol középiskolai tanköny
vét ismertettem. Nézetem szerint az ő lélektanának most is az a hibája, 
hogy az érzelemre kevés súlyt helyez, sőt azt helytelenül is határozza 
meg és fogja fel (a 7-ik lapon) ; erkölcsbölcseletének pedig az, hogy kissé 
utilitaristikus izü. Eltérő felfogásom és álláspontom daczára is vallom 
és kijelentem, hogy jól tette szerzőnk, hogy értekezéseit összegyűjtve 
kiadta, mert valóban ilyesféle philosophiai művekre van irodalmunknak 
legnagyobb szüksége.



Különben legkitűnőbbeknek pædagogiai értekezéseit tartom, me
lyek mind csakugyan mélyebb elméleti belátásról és gazdag tapaszta
latokról tesznek tanúbizonyságot. Ezekben beszél a jó tanár egyéniségé
nek alkotó elemeiről, a tanítványok hálájáról, a tanár működése meg
ítélésének szempontjairól, az önképzőkörökről, az átöröklés és a nevelés 
határkérdéseiről, és arról, hogy mit és hogyan olvasson az ifjúság. Két 
nyilatkozatát közlöm, miután mindkettő aktualie. Az egyik arról szól, 
hogy a tanár munkáját nem lehet összehasonlítani más hivatalnok 
működésével, a mint azt napjainkban szokták, irigyelve a tanár vacatió- 
ját. «A tanár minden más munkástól és hivatalnoktól különbözik. Az 
egyéniség minden más pályán az egyéniség egy részével is teljesítheti 
munkáját ; a számtiszt, a fogalmazó, a mérnök stb. zöld asztalnál csend
ben, kedve szerint associálja gondolatait, de a tanárnak ugyanegy órában 
a tanítás anyagára, beszédére, a fegyelemre kell vigyáznia, correctornak, 
rendőrnek, bírónak, predicatornak, szülői helyettesnek kell lennie s e 
mellett elődásának minden szavára vigyáznia. A figyelemnek, az észnek, 
a memóriának, az akaratnak ily együttes használata nagy szellemi erélyfc 
fogyaszt el. Egy lelkes tanár három órai ilyen tanítás után, mint egy szó
nok két órai beszéd után, kifárad (46. lap.)

A másik nyilatkozata a testi büntetésre vonatkozik : arra a kér
désre, hogy jó-e bizonyos korban, bizonyos esetekben a kisebb fokú 
testi büntetés, a társadalom különböző köreiben nagyon is ellentétesen 
válaszolnak. Az előre nem látók, idegesen félők, az álhumanismusban 
szenvedők határozott nemmel felelnek. Nem így maga a tudomány. 
A psychologia, pædagogia, physiologia, psychiatria és pædagogiai patho- 
logia határozottan azt mondják : okosan, szelíden, a gyermek egyénisé
géhez alkalmazva, a testi büntetés bizonyos esetekben nemcsak hathatós,, 
sőt olykor az egyedül hathatós gyógyszer.

Mindezek alapján kívánjuk, hogy Szitnyai könyve minél szélesebb 
körökben, szakkörökben, de még inkább azon kívül a nagyközönség kü
lönböző rétegeiben elterjedjen.

Székely G yörgy.
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H ib aigazítás. A januári füzet 10-ik lapjának első sorában «lóagy ь 
helyett «gólya* olvasandó.



GYÓGYPAEDAGOGIA.

GYÔGYPÆDAGrOGrlA.

Különös hangzású szó, az igaj ! Meg is ütköztek rajta már sokan, 
-«őt megvallom, magam sem voltam különben vele eleinte, ha hallottam, 
vagy olvastam felőle ; és kijelentem, hogy szivesen Írnék helyébe bármi 
más jó magyar nevet, ha volna, de mivel ilyet ajánlani nem tudok, arra 
fogok törekedni, hogy e furcsa nevű, de nemes hivatású intézmény fel
adatát és szervezetét röviden megvilágítsam.

Gyógypædagogia alatt az általános nevelés-tudománynak azon 
ágát mondjuk emberbaráti ágát — értjük, mely a testileg és szellemi
leg fogyatékos gyermekek szakszerű nevelésével és tanításával foglal
kozik. Egészen új intézmény s csak a XIX. században kezdték behatób
ban kultiválni a külföldön is; hazánkban 1802-ben állították fel az első 
gyógypedagógiai tan- és nevelőintézetet siketnémák számára Yáczon.

Mindazok a nevelési elvek, módszerek és eszközök, melyeket a 
tapasztalás az általános pædagogia terén meghonosított, érvényben van
nak itt is azzal a különbséggel, hogy előbbi a normális észtehetsógű és 
épérzékfí gyermek fejlődésképes lelkét veszi működése alapjául, utóbbi 
pedig kizárólag oly korlátolt szellemű gyermekekkel foglalkozik, a kik
nél hiányzik ama források egyike, melyből a lélek képzetkincsét meríti-— 
vaknál a látás, siketnél a hallás, — vagy a kiknél a szellemi élet rend- 
•ellenességeivel állunk szemben : minők a gyöngeelméjűek.

Gyógypaedagogiai nevelésre és tanításra szorultak ezek szerint : 
a vakok és siketnémák, az egyiknél a látást, a másiknál a hallást 

igyekszik pótolni speciális módszerével és a többi érzékek fokozottabb 
működtetésével ;

ide tartoznak továbbá a különféle gyöngeelméjűek ; ezeket meg 
értelmi fejlődésükhöz képest megfelelő ismeretekre tanítja és oly könnyű 
kézimunkák elvégzésére képesíti, melyekkel azután maguk keresik meg 
azt a csekélvséget, a mire szerény igényeik mellett az életben szükségük 
lehet ;

ide sorozandók még az erkölcsi elmezavarban (moral insanity) 
szenvedők, más szóval azok a szegény kiskorú gonosztevők, vagy gonosz - 
tovő-jelöltek, a kiknek nagy része javítóintézetekben nyer elhelyezést ; 

de ide számítjuk végül a nehézkóros (epileptikus) és 
a beszédfogyatékos gyermekeket is, jóllehet ezek szellemi képesség 

tekintetében legtöbbször a normális gyermekekkel egy színvonalon 
állanak, — sőt azokat nem egyszer túl is szárnyalják, mindennek 
daczára fogyatkozásuknál fogva külön elbánásban kell őket részesíteni-
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Ezek számára részint zárt intézeteket (internatus) állít, részint 
külön iskolákat nyit, vagy gyógyító taniolyamokat rendez a Gyógv- 
pædagogia.

Bégen bebizonyított tény azonban, bogy a legjobb intézet, a leg
jobb szabály és a legkipróbáltabb módszer is csak akkor felel meg czéljá- 
nak, ba azok, a kikre gyakorlati értékesítésük bizva van, igazi hivatás- 
szeretettől áthatva végzik kötelességüket s bírják azt a véghetetlen türel
mes szeretetet, mely nélkül gyôgypædagogus el sem képzelhető. A gyógy
pedagógiai oktatás terén működő szakférfiaknak ismerniök kell a szel
lemi rendellenességeket és fogyatkozásokat ; az érzékszervek működését 
s az itt előforduló rendellenességeket, fogyatkozásokat ; tisztában kell 
lenniök a beszédhibák különböző fajaival és érteniök kell azok gyógyí
tásához és kezeléséhez, szóval annak, a ki a gyôgypædagogiai oktatás 
terére lép, szakemberré kell lennie, és a tanítóképző-intézetben szerzett 
ismereteit a fogyatékosok speciális neveléstanával ki kell bővítenie. Épen 
azért a Gyógypadagogia arról is gondoskodik, hogy kellő számú szak
ember felett rendelkezzék. E őzéiből gyôgypædagogiai tanítóképző-tan-_ 
folyamot tart fenn, melyre oly képesített elemi vagy polgáriskolai 

! tanítókat- vesz fel, a kik gyakorlatilag is működtek már, hogy ezek 
J azután az általános pædagogia terén szerzett tapasztalataikat, a szüksé

ges szakismeretekkel kibővítve, e téren is annál hathatósabban érvénye
síthessék. A szaktanfolyam jelenleg Yáczon működik s két évig tart; ez. 
idő alatt a jelöltek részint előadásokat hallgatnak a felsorolt fogyatékosok 
speciális boncz-, élet- és lélektanából, különös tanítási módszeréből és a 
beszédhibák kezeléséből, részint tanítási gyakorlatokat tartanak a külön
böző intézetekben ; ők végzik egyúttal az internátusbán elhelyezett 
növendékek feletti közvetlen felügyeletet is.

A gyôgypædagogiai oktatás terén működő szakemberek jogairól és 
kötelességeiről külön szabályzatok intézkednek s közvetlen a vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium fenhatósága alatt állanak.

A VII. ügyosztály és annak nagytudományú és nemesszivű 
vezetője návai Szabó Sándor dr. miniszteri tanácsos intézi a gyôgy
pædagogiai oktatás ügyeit. Az ő nevéhez fűződnek hazánkban a gyôgy
pædagogiai oktatás terén újabban elért vívmányok ; hogy többet ne 
említsek, ő hozta létre és szervezte a gyôgypædagogiai intézetek országos 
szaktanácsát is, ezen elsőrangú humánus intézményt, melynek szava 
döntő befolyással bir minden fontosabb gyôgypædagogiai ügy elintézésé
nél. Aránylag rövid három évi működése alatt öt új intézetet létesített 
és bízott szakférfiak vezetésére a szaktanács ; Kolozsvárt vakok számára, 
Kecskeméten vakok és siketnémák számára, a főváros két oldalán pedig 
gyöngeelméjűek számára nyitott iskolákat. Pedig — különösen a gyönge- 
elméjűek iskolájának — nagyon sok ellenzője akadt; ám a szaktanács
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még sem riadt vissza, sőt a feltornyosult akadályok ellenére is létre
hozta az intézményt; s a következmények igazolták a szaktanács el
járását, mert az iskola szükséges voltát csakhamar felszaporodott népes
sége a legvilágosabhan bebizonyította. Sok viszásságot szüntetett meg a 
szaktanács az által is, hogy a káros kísérletezésnek sok tekintetben alá
vetett siketnémaoktatást egységes, kötelező tanterv kidolgozásával ren
dezte. Mindehhez még csak azt kívánom megjegyezni, hogy a szaktanács 
felügyelete alatt hazánkban körülbelül 20 intézetben foglalkoznak a 
fogyatékosok nevelésével.

Valóban krisztusi szellem ez és az igazi keresztyén emberszeretet 
lángja lobog azok lelkében, a kik fáradtságot nem kiméivé, majdnem 
csodákat mívelnek e szerencsétlenekkel ! Legyen szabad ezen állítá
somat néhány példával is megvilágítani : vájjon nem a legnemesebb 
emberszeretet munkáját végzi-e az az ember, a ki fölszedi az utczán, 
előhozza a lakás valamelyik félreeső zugában rejtegetett, a világ elől ál- 
szégyenből eldugott, mindenkitől megsajnált gyöngeelméjűeket, fél
bolondokat, hülyéket, azután hosszas, lélekölő munka után megtanítja 
őket imádni az istent, szeretni embertársaikat és rászoktatja őket arra, 
hogy hasznos munkálkodásban töltsék el életüket ?

Avagy nem csudával határos-e annak a munkája, a ki a szegény 
siketnémának visszaadja a nyelvet, mikor megtanítja őt arra, hogy a 
szót ajkaink mozgásáról olvassa le s kérdéseinkre értelmes, hangos 
feleletet adjon ?

Láthatjuk ezekből is, mily fontos szerepe van a társadalomban a 
(tyógypsedagogiának : kiegészíti népoktatási törvényünket s azokat 
részesíti a cultura áldásaiban, a kikre ezen törvény nem terjed ki.

És most még egyet ! Külföldön az ilynemű intézetek legnagyobb 
részét társadalmi úton : magánadakozásokból, kegyes hagyományokból, 
gyűjtések útján és társulatok tartják fenn s csak egy-kettőt tart fenn az 
állam. Hazánkban a gyôgypædagogiai oktatásról az állam gondoskodik 
ugyan, de azért nagy hibát követnénk el, ha azt hinnők, hogy társadal
munknak e tekintetben többé semmi tennivalója nincs. Van, és pedig 
első sorban az, hogy az egyes intézetekből kikerült növendékeket vegye 
pártfogásába és támogassa őket, ha egyébbel nem, hát jószivű bánás
móddal igyekezzék elviselhetőbbé tenni sorsukat ; másodsorban pedig 
az, hogy kiki tehetsége szerint igyekezzék vagyonából egy csekélyke 
részt e szerencsétlenek segítségére feláldozni. Minden intézettel kapcso
latosan tevékeny gyüjtőbizottság működik, a mely a legkisebb adományt 
is elfogadja az intézetből kikerült iparosok, munkások támogatására.

Könnyítsük meg az emberszeretet munkáját azoknak, a kik e sze
rencsétlenek megmentésén fáradoznak

E l l e n b a c h  M áty á s .
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— Egységes népiskolai tanterv. Két év óta a legszélesebb me
derben vitatott kérdés, hogy vájjon az osztatlan (egytanítós) elemi nép
iskola számára külön, az osztott iskolákénál szükebb tanterv adandó-e 
ki, vagy egységes legyen a tanterv minden népiskolában. A Magyar Paed. 
Társ. is egy teljes ülését fordította ezen kérdés megbeszélésére, a mikor 
a fölszólalók csaknem egyhangúlag az egységes tanterv mellett foglaltak 
állást. Nem volt ilyen egyező a tanítóegyesületek véleménye, a mit a 
miniszter e nagy jelentőségű ügyben megnyilatkozásra hivott föl. Hu- 
szonnyolcz egyesület az egységes, és huszonhárom a külön tanterv mel
lett nyilatkozott. A Kczokt. Tanács ezen véleményeket hat tagú szak- 
bizottságnak adta ki, melyben a vélemények épen megfeleződtek. így 
került a kérdés a miniszteri döntést megelőző utolsó forum : a Közokt. 
Tanács állandó bizottsága elé, a mely a szakbizottság előadójának kivé
telével egyhangúlag az egységes tanterv mellett foglalt állást. Nem lehet 
kételkedni ezek után, hogy a végleges döntés is ilyen értelmű lesz. 
A tantervek megszabásánál ugyanis az szokott a mérték lenni, hogy 
mit bír meg a tanuló, nem pedig az, hogy mit bír a tanító. Osztott és 
osztatlan iskolás tanulónak egyforma feje van ; a tanítónak pedig meg 
kell találnia a végrehajtás módját. Ebben segítségére lesznek a Közokt. 
Tanács által elkészítendő részletes Utasítások ; és segítségére kell hogy 
legyen a kormány az által, hogy a sikertelenségnek ismert legfőbb okait 
törvényadta jogánál és hatalmánál fogva megszünteti. Ezek közül a ren
detlen iskolábajárás ellen az őszszel kiadott szigorú rendelettel megkez
dődött a harcz. A második volna, hogy egy tanító keze alatt se legyen — 
az ismétlőkkel együtt — 80-nál több tanuló. Ezek a legfőbb bajok ; a 
többinek — mint a tanítók és tanulók szegénységének -— lassanként 
szintén javulnia kell, főkép, ha nincsenek előre egy szegényesebb mű
veltségi fokozatra degradálva.

— II. Vilmos császár a középiskolai oktatásról. Poroszország
ban változás történik a középiskolák terén. Részint tantervi, részint 
külső tekintetben. így például a legújabb kor történetének tekintélyes 
helyet juttatnak s eltörlik az obersecunda végzésekor tartott « Abschluss- 
Prüfung»-ot. Tudva a mostani császár élénk érdeklődését minden kérdés 
iránt, mely a német nemzet ifjúságát illeti és tudva, hogy e reform-ren
deletben az ő személyének mennyi része van, érdtekes olvasnunk Emil 
Hartwich düsseldorfi bíróhoz még herczeg korában Írott levelét, mely 
akkor egész Németországon elterjedt s W. Preyer tanár könyvében :
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«Unser Kaiser und die Schulreform» (Dresden, Bleyl und Kaemmerer) és 
innen 1901 jan. 19-én a «Berl. Tageblatt» esti lapjában is megjelent. Ez 
érdekes levél önmagát magyarázza.

Potsdam, 1885 ápr. 2.
Tisztelt Biró úr !

Fogadja legszívesebb köszönetemet a küldött két iratért. A «Woran 
wir leiden» cziműt nagy érdeklődéssel s még nagyobb örömmel olvas
tam : akadt hát végié ember, ki ezt a megcsontosodott lélekölő rend
szert megtámadja ! Szóról-szóra aláírom, a mit ön ott kimond. Szeren
csémre két és fél évig személyesen győződhettem meg, mennyit vétkez
nek ifjúságunk ellen ! Igen sokat, a mit ön felhoz, elgondoltam magam
ban. Hogy csak pár dolgot említsek: osztályunk (oberprima) 21 tagja 
közül 19-nek volt szemüvege s hárman még csiptetőt is tettek ez elé, ha 
a tábláig akartak látni !

Hogyan olvasták Homert, e felséges embert, kiért nagyon rajong
tam, Horatiuet, Demosthenest, kinek beszédeiért mindenkinek lelkesed
nie kell ? Talán a harczért, fegyverekért, leírásokért való lelkesedéssel ? 
Isten őrizz ! A fanatikus, grammatikán nyargaló philologue bonczoló 
kése minden mondatot két részre, négy részre osztott, míg a vázat nagy 
megelégedéssel megtalálta s általános bámulatot kelthetett azzal, hogy 
hány különböző módon állhat äv vagy ém előbb vagy hátrább ! Siral
mas dolog !

Mennyi időbe kerültek a latin és görög dolgozatok (őrült butaság ! I 
És milyenek voltak ! Azt hiszem, Horatius ijedtében kiadta volna a 
lelkét !

El ez ostobaságokkal ! Késhegyig való harczot az ilyen tanítás 
ellen ! E rendszer okozza, hogy ifjúságunk a holt nyelvek syntaxisát, 
grammatikáját jobban ismeri, mint magok a régi görögök, hogy a pún 
és a mithridatesi háborúk minden vezérét, csatarendjét könyvnólkül 
tudja, de fogalma is alig van a hétéves háború ütközeteiről, hogy a «na
gyon is modern» (Ilii és 70-iekről ne is szóljunk, a mi nekik még «nem 
fordult elő »! ! !

S a mi a testet illeti, határozottan az a véleményem, hogy a dél
utáni órákat egyszer s mindenkorra szabadon kellene hagyni. A torna- 
tanításban a fiúknak öröme kellene, hogy teljék. Kis akadály-pályák 
versenyfutásra, igazán természetes mászási akadályoknak volna értéke. 
Azután igen ajánlatos volna minden városban, a hol katonaság van, he
tenként két-három Ízben az ifjúság idősebb részét altisztek révén botok
kal gyakoroltatni s az együgyű (elegáns bottal, fekete kabátban 8 cziga- 
rettezve tett) úgynevezett osztályséták helyett katonai meneteket csi
nálni egy kis katonai szolgálattal.

Magyar Paedayogia. X.
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Nagyobb tanulóink fájdalom, mi is olyanok voltunk nagyon 
is blazirtak ahhoz, hogy kabátot levetve birkózzanak ! Mit is várhatnánk 
mást ilyen emberkéktől ! Azért guerre à outrance e rendszer ellen ! És 
én szivesen ajánlkozom segítségül önnek törekvéseiben. Őrülök, hogy 
egy «németül» beszélőt találtam, a ki keményen dologhoz is lát.

Hive
Vilmos, porosz herczeg.

S e nézeteket ma is vallja a porosz király. Említett rendelete alap
ján már közölte is a porosz közokt. min. minden középiskolával (gymn.. 
reálgymn., főreáliskola és reáliskola) az új tantervet. Abból a kivonatból, 
melyet eddig ismerünk, megemlítjük, hogy a  testgyakorlás számára ré
gebben megállapított három órát szigorúan megkívánja s hogy — érde
kes újság — a quarta és tertia rossz irású növendékei {számára külön 
szépirási órákat rendel el. (i. s.)

— Országos ifjúsági tornaverseny. A közoktatásügyi miniszter 
elhatározta, hogy az idén, pünkösdkor, május hó 26. és 27. napjain or
szágos tornaversenyt rendez, a milyen a millenniumkor volt utoljára. 
Részt vehetnek benne a középiskolák V—VIII., a polgáriskolák V -VI. 
osztályai, az elemi tanítóképzők és a felsőbb kereskedelmi iskolák ifjú
sága, egy osztályból legalább 12, legfennebb : fővárosi iskolák 80, vidé
kiek 50 tanulóval. Ez ügyben a miniszter elnöklete alatt már megtartatott 
egy nagybizottsági1 értekezlet, a melyből a részletes tervezet megálla
pítására végrehajtóbizottság küldetett ki, a melyben a főváros vezetősége, 
tornaegyesületek vezetői, pædagogusok és tornatanárok vannak képvi
selve. A verseny valószínűleg most is a király előtt fog lefolyni, a ki a 
millenniumi tornaversenyt is nagy kedvteléssel nézte végig.

— Középiskolai tanárok fizetése a külföldön. A Középiskolai 
Közlöny összeállítása után közöljük az alábbi kimutatást, a melyből ki
tűnik, hogy Magyarország mennyire «vezet» ezen a téren.

kezdő é.c1 vétíző Több mint nálunk :Rendes tanár fizetése ; (koronákban) kezdőé végzőé
Magyarországon „. .... 2400 4600 — —
Szerbiában 2328 5238 — 72 +  638
Ausztriában 2800 5400 -f 400 +  800
Finnországban 3880 5626 + 1480 +1026
Norvégiában 4288 5896 + 1888 +1296
Poroszországban 3240 6480 + 840 +1880
Svédországban 4020 6700 +  1620 +2100
Oláhországban '(18 óra után) 6286 8800 +3886 +  4200 '

A mint látjuk, egyedül Szerbia kezdi alább valami csekélységgel.
dé azután az is jelentékenyen elhagy minket ; az oláhországi középisko-
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laí r. tanár pedig— egyenlő liéti óraszám mellett — 1600 koronával 
magasabban kezdi, mint a hol magyar kollégája végzi. Az igazgatók 
fizetésében hasonló aránytalanságok vannak. A szolgálatot mindenütt 
rendszerint segédtanárkodással kezdik, a mely rendszerint tovább tart, 
mint nálunk a helyettes tanárság, de a hol tovább tart, ott jobban van 
díjazva, mint a mi rendes tanári állásaink. Legtöbb helyen 30 évnél 
tovább kell szolgálni a teljes nyugdíjért. A rövidebb szolgálati idő kétes 
értékű előnyében részesül a magyar tanár ; minket akkor fizetnek vala
mivel jobban, a mikor már nem dolgozunk. Ez magyarázza meg talán 
azt a sajátságos jelenséget, hogy nálunk az életerős fiatal ember, a ki 
előtt a természet rendje szerint még elképzelhetetlen valaminek kellene 
lennie a rokkantságnak, a midőn szolgálatba lép, már a leendő ponsióját 
számitgatja, a pensiós állapot eldorádójáról ábrándozik. A hivatalvadá- 
szat pensióvadászattá fejlődik. Megjegyezzük különben, hogy a külföldi 
nytagdíj, a hosszabb szolgálati idő daczára, absolut értékére nem kisebb, 
mint a magyarországi. A tanári fizetések emelkedése mindenütt korpót
lékok útján, határozott időközökben történik, sehol sincs oka a tanárnak 
azt, képzelni, hogy a kollégája miatt rövidséget szenved. Tudtunkkal 

• csak a fentebbi kimutatásba föl nem vett Francziaországban vannak a 
tanárok a miénkhez hasonló osztályozás szerint javadalmazva s ennek ott 
is ugyanaz az eredménye : a fiatalok rossz néven veszik az öregektől, 
hogy nem sietnek a pensióba.

— A középiskolák uj tantervének életbeléptetése fokozatosan 
történvén, az előre mepállapított terv szerint a jövő 1901/1902. iskolai 
évben a IV., V. és VI. osztályokba fog bevitetni. Ez alkalomból a köz- 
oktatásügyi miniszter elrendelte, hogy az ezen osztályokban használandó 
tankönyveket a tanári testületek csak a jövő iskolai év elején tartandó 
alakuló ülésükön állapítsák meg; az erre vonatkozó fölterjesztések 
nyolcz nap alatt el fognak intéztetni.

— Az állami népiskolák fejlődését az utóbbi hat év, tehát Wlas- 
sics miniszter kormányzása alatt a következő adatok tüntetik föl. 1895-ben 
az állami népiskolákba 104.674 tanuló járt, a folyó tanévben 224.158 ta
nuló, tehát több mint kétszerannyi. 1895-ben volt 882 állami népiskola, 
1557 tanítóval, 1,800.000 korona költséggel ; a folyó tanévben van 1750 
állami népiskola, 3650 tanítóval és több mint 5 millió korona költséggel.

Takarékoskodás tanítókban. A főváros közoktatásügyének 
vezetősége azt tervezi, hogy nehány évig nem választ tanítót, hanem a 
meglevő tanítói létszám munkaidejének a megengedett maximumig 
való kihasználásával látja el azt a szükségletet, a melynek ellátására ed
dig évenként minteg 50 új tanítót választottak. Ez úgy volna elérendő, 
ha minden tanító 26 órát adna hetenként, a mikor a mostani tanítói lét- 
-záminal mintegy 5000 órával, körülbelül 200 osztálylyal többet lehetne
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ellátni, tekintve, hogy most 20—24 óra esik egy tanítóra. Hogy ez a be- 
osztás lehetséges legyen, a végett az V. és VI. osztályokban az osztály- 
tanítói rendszer^ szaktanítóival volna fölváltandó. Semmi megjegyzésünk 
sincs az ellen, hogy a tanító munkáját teljesen igénybe vegye az iskola, 
hogy a tanító egészen az iskolának éljen, de azután úgy javadalmazzák, 
hogy meg is éljen az iskolából, ne legyen kénytelen mellékjövedelmek 
után járni. Tény, hogy a mellékjövedelem megkeresése az ember mun
káját sokkal nagyobb mértékben veszi igénybe, mint a mennyit megér 
(a képviselők bankigazgatói állása kivétel e szabály alól). Németországban 
tanítók és tanárok heti köteles óraszáma nagyobb mint nálunk, de a két- 
akkora javadalmazás lehetővé teszi, hogy az iskolájukon kívül egyéb_ 
gondjuk ne legyen. Más kérdés az, hogy a szaktanítói rendszer behoza
tala a népiskola V. és VI. osztályaiba indokolható-e akkor, a mikor még 
a középiskolák alsó osztályaiban is az osztálytanítás visszaállítását sür
geti sok kiváló pædagogus, s ha épen ennyire nem is megy mindenki, 
abban nincs nézeteltérés, hogy a szaktanítás jelenlegi túlzásainak meg
szorítása üdvös dolog volna.

— Mentőtanfolyam a tanítóknak. A közoktatásügyi miniszter 
fölhívta a fővárosi hatóságot, hogy tegye lehetségessé, hogy a tanítók az 
önkénytes mentők tanfolyamát látogathassák, hogy ott az első segítség
nyújtás módjával megismerkedjenek. Az ilyen tanfolyamok bizonyára 
eredményesebbek, mintha a tanítóképzők tantervét tömik tele minden
féle specialitásokkal, miktől nem marad idejük a tanítójelölteknek taní
tókká képződniük.

MAGYAR PÆDAGOGIAI TÁRSASÁG.

IX-dik naggyülés 1901 január hó 19-én.

Jelen voltak : Erödi Béla elnöklete mellett Wlassics Gyula vallás- 
és közoktatásügyi miniszter, Aidinger János (Pécs), Békefi Bemig, Badics 
Ferencz, Böngérfi János, Berecz Antal, Demeczky Mihály, Földes 
Géza, Gyulay Béla, Halióthi Sándor, Heinrich Gusztáv, Kovács János, 
Körösi Sándor, Körösi Henrik, Kirchner Béla, Kerékgyártó Elek, Lede
rer Abris, Nagy László, Négyesy László, Nendtwich Andor (Pécs), Badó 
Vilmos, Schack Béla, Székely György (Sárospatak), Verédi Károly, V e
szély Ödön, Volenszky Gyula, Zsengeri Samu, Trájtler Károly, utóbbi 
mint jegyző. Ezeken kívül a zircz-czisztercita rend tagjai közül : Czilek 
Balázs hittud. tanár, Fölkér Gusztáv és Szenczy Győző főgymn. igaz
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gatók, Molnár Samu, Török Konstant, Zalai Mihály, Piszter Imre hit
tud. igazgató, Buzássy Ábel, Czapáry László fögymn. tanárok, és a rend 
tanárjelöltjei; férfi és női vendég nagy számban.

I. Erődi Béla alelnök következő beszéddel nyitotta meg az ülést :

Tisztelt közgyűlés !

Érdemes elnökünk megbízásából engem ért a szerencse, hogy 
tisztelt kartársimat a IX-ik közgyűlés alkalmával üdvözöljem. Mi
dőn ezt örömmel teszem, a bevett szokásnak hódolva, futó pillan
tást kívánok vetni a lefolyt év eseményeire, arra az esztendőre, 
melylyel egy század temetkezett az enyészet örvényébe. E század
nak zárókövén ott áll a hatalmas méretekben rendezett párisi 
kiállítás, a világ népeinek a béke fegyverével, a munka erejével 
vívott küzdelme, nemes versenye ; a közművelődés, művészet, 
ipar és őstermelés productumainak ez a nagy sokadalma, melyen 
a népek egymással versenyezve igyekeztek feltüntetni azt, mik vol
tak a múltban, milyenek a jelenben és milyenekké kívánnak lenni 
a jövőben. Francziaország, mely a század elején Mars fegyve
rével ment a világot meghódítani és a háborúk vértengerébe ful
lasztotta a leghatalmasabb államokat és népeket, ime a század 
végén ugyanazokat az államokat és népeket oda gyűjti Parisba, 
a világ metropolisába, s a kultúra hatalmával, a békés munka ne
mes versenyével fegyverzi le őket. Az a küzdelem, melyet a fran- 
cziák mondhatni a harmincz év előtti politikai kudarcz revancheául 
rendeztek, határozottan az ő győzelmükkel végződött. Megmutat
ták az ámuló világnak, hogy milyen hatalmas őserő lüktet a gal
lok földjén, milyen csodás talizmán van Vercingétorix népének 
hazaszeretetében. A mely nemzetnek ilyen kultúrája, ilyen intéz
ményei, ilyen hazaszeretete van, az nincs haldoklásra prædesti- 
nálva, annak van élete, van jövője !

Magyarország, a magyar állam is elment erre a nemes ver
senyre, elment a világ népeinek mérkőzésére. Megjelentünk 
Párisban mi is, hogy bemutassuk azt, a mit a megifjodott Magyar- 
ország a kultúra, az ipar és az őstermelés terén alkotott, teremtett, 
előállított s hogy ezzel szemben a rég letűnt daliás századok egy 
szép képét is odavarázsoljuk a világ népeinek szemei elé, megmu
tatva nekik e képben azt a régi Magyarországot, mely a nyugat 
népeinek védőbástyája volt, mely fegyverrel kezében állott őrt, 
hogy Európa népei élvezhessék a kultúra áldásait, a béke ölében
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fejleszthessék tehetségeiket. Elmentünk nem a hivalkodás érzetével,, 
nem a kérkedés gondolatával, a mi távol állott tőlünk. Vitt minket 
oda a hazaszeretet lángja, az élni akarás ösztöne, a nemes önérzet, 
hogy megmutassuk jelenlétünkkel, hogy mi is vagyunk a világon, 
hogy élünk és akarunk élni mi is, hogy  ̂ a béke munkájából kivesz- 
szük részünket mi is. Ez lelkesített munkánkban, ez aczélozta meg 
erőnket, ezzel a gondolattal hozta meg a törvényhozás, a magyar 
kormány a nem csekély anyagi áldozatot. Megjelentünk a párisi 
kiállításon önállóan, mint magyar állam. Ez a mi első vívmányunk, 
és nekünk még ezért a vívmányért is küzdenünk kellett. Nekünk, 
a kiknek gyakran van alkalmunk a nemzetközi érintkezésben részt 
vehetni, elég fájdalmasan kell tapasztalnunk lépten-nyomon, hogy 
pusztán létezésünk bebizonyításáért ismennyi félreértéssel, mennyi 
előítélettel, hogy ne mondjam rosszakarattal is kell sokszor szembe 
szállanunk és megharczolnunk. Ennek Párisban sem voltunk híjá
ban ! Az mindennap ismétlődő jelenség volt, hogy a kiállítás láto
gatói a magyar kiállítás területére lépve azt mondották : Ausz
triában vagyunk, daczára annak, hogy a Hongrie felírás, hazánk 
czimere és nemzeti lobogónk elég világosan jelezték mivoltunkat ; 
s helyreigazító szavainkra legfeljebb így hozták helyre tévedésü
ket: Igen, igen, bocsánat ez Ausztria-Magyarország. Voltak ennél 
súlyosabb vétségek is államiságunk és közjogunk ellen. A juryben 
egy tekintélyes állam képviselője, a ki különben jó indulattal volt 
irántunk, midőn közoktatási kiállításunk jelentőségéről volt szó, e 
szavakat mondta : .Az osztrák-magyar közoktatásügyi miniszter 
csakugyan fényesen kitett magáért. Megjegyzem, hogy Ausztria 
egyáltalán részt sem vett a közoktatásügyi csoport kiállításában s 
a felszólaló a magyar közoktatásügyi miniszter érdemeinek kívánta 
ezzel elismerését kifejezni. Egy másik még hatalmasabb állam 
magasrangú tanügyi férfia pedig egyik ülésünk után négy szem 
között ezt a naiv kérdést intézte hozzám: Mondja csak, kedves 
kartárs úr, csakugyan magyarul, és nem németül tanítanak önök 
iskoláikban, alig hiszem, hogy ezt tűrné az osztrák kormány ? Némi 
aggodalmakkal és az elfogultság érzetével fogtunk hozzá Párisban 
kiállításunk rendezéséhez, s a keletkezés stádiumában kíváncsian 
lestük szomszédaink munkáját, hogy abból alkossuk meg az első 
Ítéletet a mi munkánk értékéről. Önérzetünk napról-napra növe
kedett, midőn mások munkáját a magunkéval egybevethettük és a 
mindinkább megnyilatkozó rokonszenv és elismerés jeleivel talál
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koztunk. Magyarország az egész vonalon megállotta helyét, a ne
mes versenyben az elsők közé küzdötte fel magát, kivívta az álta
lános elismerést. Kivívta a szó nemes értelmében !

Mert a bol a népek versenyéről, együttes mérkőzéséről, sike
rek elismeréséről van szó, ott a versenyzők érdeke, a féltékenység 
és egyéni elfogultság másnak nem osztja oly könnyen az elismerés 
jutalmát, nem koszorúzza meg az érdemetlent. Nekünk többszö
rösen nehéz volt feladatunk ; mert előbb még önálló létezésünkről 
kellett a világot meggyőznünk s csak azután számolhattunk be a 
magyar szellem alkotásairól, a magyar erő termőképességéről. 
Azért vagyunk büszkék a párisi kiállítás vívmányaira, azért becsül
jük magasra az ott kivívott elismerést.

A magyar állam kiállítása felölelte a kiállítás minden ágát. 
Nem volt egyetlen egy osztály se, melyben hazánk képviselve ne 
lett volna. Már maga ez a körülmény is megnyerte a közvélemény 
rokonszenvét. A kiállítás négy főcsoportjában : a tanügyi és köz
művelődési, ipari, őstermelési és történelmi kiállítás négy nagy 
ágában egyaránt számottevő a mi győzelmünk ; de igaza van an
nak a nagy franczia államférfiunak, a ki Magyarországnak a párisi 
kiállításon elért fényes sikereiről szólva azt mondotta, hogy a köz- 
oktatásügy és közművelődés terén kivívott elismerésre lehetnek 
legbüszkébbek a magyarok ; mert ez a vívmány volt a legnehezebb 
s ezzel dokumentálták leginkább a magyar faj kultürképességét, s 
ebben van a magyar nép jövőjének feltétele.

A közoktatásügyi és közművelődési csoportok kiállítása a 
Champ.de Marson, az Eift'el-torony szomszédságában épült nagy 
pavillonban volt elhegyezve. A magyar csoport úgy nagy területé
vel és gazdagságával, mint installatiójának stilbeli eredetiségével 
első tekintetre is magára vonta a figyelmet. A magyar kiállítás 
összes csoportjai egyáltalán külső díszükkel is imponáltak. Sokat 
költöttünk a kiállítás ezen részére, talán többet is kelleténél ; más 
államok egyszerűbben, igénytelenebből léptek fel a keret elrende
zésében. A mi közoktatásügyünk csoportjának területe közfalakkal 
fülkékre volt osztva, melyek előtt magyar motívumokkal díszített 
kapuk nyíltak a főút felé. A portalék a magyar tudomány és köz
művelődés nagy képviselőinek gipszszobraival «voltak ékesítve. 
Felül hazánk czimere, feliratok és nemzeti színű lobogók jelezték 
a magyar állam területét. Az egyes osztályok szerint elkülönített
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fülkék vitrináiban és a falak területén voltak a kiállítási tárgyak
tetszetősen elrendezve./

ügy az elemi mint a középiskolai kiállítás intézményileg volt 
szervezve. Nem egyes tárgyak bemutatására volt súly helyezve, 
hanem az egyes intézményeket igyekeztünk teljes szervezetükben, 
működésükben bemutatni. Nem feledkeztünk meg az iskolai élet 
semmiféle mozzanatáról, miáltal a látogató az iskola szervezete, a 
tanítás menete és eredményéről, a taneszközökről stb. kimerítő 
tájékozást szerezhetett. Ez volt a siker és elismerés alapfeltétele. 
Nem lehet e helyen feladatom a magyar közoktatásügyi kiállítást 
ismertetni ; megtettem már azt más helyen és más alkalommal, 
most csak azt kívánom elmondani, hogy a magyar közoktatásügyi 
miniszter az ő gyűjteményes kiállításaiért négy nagy díjat nyert, 
egyet az elemi, kettőt a középiskolai osztályban és pedig külön a 
üú- és külön a leányközépoktatásert, és egy negyediket a felsőbb 
oktatásért. Nagy díjakkal tüntették ki Budapest fő- és székvárosát, 
az Országos nőképzőegyesület iskoláit, az Erzsébet-nőiskolát és 
báró Eötvös Lórántot. Számosán kaptak arany-, ezüst-, bronz
érmeket és dicsérő okleveleket, kitüntetésben részesültek a közre
működők is, úgy hogy Magyarország a kiállítók és a kitüntetések 
száma tekintetében is a legelsők sorába küzdötte fel magát.

Volt tanügyi kiállításunknak egy fontos tényezője, mely 
nagyban hozzájárult ahoz, hogy a külföld a magyar közoktatásügy 
állapotáról alapos ismereteket szerezhetett. Ez az Enseignement 
en Hongrie czimü monographia, mely 35 ívre terjedve, felkarolta 
és ismertette közoktatásügyünk minden ágát. Jelesen szerkesztett 
mű ez, melynek egyes részeit tanügyünk leghivatottabb munkásai 
írták. Méltó elismerést aratott e munka a külföldi szakemberek 
körében. E nélkül kiállításunk csak felényi sikert tudott volna fel
mutatni ; hiányzott volna az útbaigazító, magyarázó kalauz, mely 
tisztet e munka derekasan betöltötte. Azért hálával kell adóznom 
dr. Wlassics Gyula miniszter úrnak, a ki ezt a jeles munkát nagy 
költség árán kiadta s ezzel a magyar tanügyi kiállítás sikerét nagy
ban előmozdította és biztosította.

Mint a tanügyi és közművelődési csoport igazgatójának és a 
nemzetközi jury tagjának bő és kedvező alkalmam nyílt nemcsak 
az összes államok kiállítását behatóan tanulmányoznom, hanem 
az intézmények rugóit is közelebbről megismernem. All ez külö
nösen a franczia viszonyokról, melyekkel természetszerűen légin-
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kább foglalkoztunk s mely intézményeket a hely színén eredeti 
voltukban is megismerhettük. Azért a magyar kiállítás bemutatása 
helyett egy kis párhuzamot fogok vonni a franczia és magyar in
tézmények között s igyekszem levonni a kiállításból szerezhető 
tanulságot.

A francziák őszinte nyíltsággal tárták fel előttünk helyzetü
ket. Kendelkezésünkre bocsátották a szükséges okmányokat, nyom
tatványokat, az administratio minden mozzanatát megismertető 
munkálatokat. Azután is megküldötték nekünk a kiállítás alkalmá
ból megjelent monograpliiájukat s egyéb kiadványaikat. Ez a lekö
telező előzékenység nagyon megkönnyítette feladatunkat s a fran
czia állapotok lehető világos megismerését eredményezte. Nyíltan 
tárgyalták bajaikat, melyek orvoslásra szorulnak.

Megismertük Francziaországnak nem irigylésre méltó álla
potát, mely fennáll a nyilvános és magánoktatás között. Az 
Enseignement publique és Enseignement libre nem épen barát
ságos szellemben áll szemben egymással. Ez utóbbi az iskolák 
világi és egyházi jellege szerint az Enseignement libre laïque és 
Enseignement libre ecclésiastique csoportokra oszlik. A tanítás 
túlnyomó része nem az állam kezében van s az állami ellenőrzés 
a magánintézetekben csak igen szűk korlátokra szorítkozik. A nyil
vános jellegű állami középiskolák lycée, a községek és departemen- 
tok nyilvános iskolái collège nevet viselnek, a magánközépiskolák 
csak école vagy établissement (intézet) nevet használhatnak. Egy 
pár statisztikai adat legjobban megvilágítja az állapotot. 1898-ban 
volt Francziaországban 109 lycée (vagyis állami középiskola) 
52.372 tanulóval; 229 college (vagyis departementi és községi 
középiskola) 33.949 tanulóval, tehát összesen 338 nyilvános 
(állami és községi) középiskola 86‘321 tanulóval. E számmal 
szemben volt 202 világi magánközépiskolában 9.725 tanuló, 438 
papi magánintézetben 67.643 tanuló ; tehát 64-0 magánintézetben 
volt 77.368 tanuló ; nem sokkal kevesebb mint az állami intéze
tekben együttvéve. Az állami oktatással szemben a magánoktatás 
nagy hatalmat képvisel s a köztársasági kormány féltékenysége a 
congreganista intézetekkel szemben, melyek folyton terjeszkednek s 
növekednek befolyásban, hatalomban, megokoltnak látszik ; mert 
az állam az ellenőrzés és felügyelet gyarló szervezeténél fogva 
majdnem tehetetlenül áll velük szemben. Innen van az, hogy a 
franczia kormány minden eszközzel nyomja ez utóbbiakat s épen
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most foglalkozik a congregatiók vagyonának lefoglalásával, hogy 
azzal iskoláikra is rámérhesse a halálos csapást. Egy hatalmas 
tanító szerzetnek két virágzó népes intézetét látogattam meg s 
voltam vendége Párishan s meggyőződtem róla személyesen, hogy 
iskoláik kitünően vannak szervezve, jól felszerelve tudományos 
tanszerekkel és igen jól vezetve. Valóságos államot képeznek az- 
államban a congregatiók intézetei. A köztársaságnak tehát e bajai
nak orvoslása körül még nehéz küzdelmekre kell elkészülve lennie. 
Tanúskodik erről az az elkeseredett harcz is, mely ebben a kér
désben épen most folyik a franczia parlamentben.

Minthogy már benne vagyok a statisztikában, álljon itt egy 
kis párhuzam Magyarország és Francziaország középiskoláiról és 
azok tanulóiról. Francziaország 38 Va millió lakosságának van 978- 
középiskolája 162.119 tanulóval, Magyarország 18,160.000 lakossá
gának pedig 194 középiskolája 58.384 tanulóval. Francziaország- 
hoz viszonyítva 18.083 középiskolai tanulónkkal volna kevesebb.. 
De ha figyelembe veszszíik, hogy Francziaország magánintézetei
nek legalább fele alacsonyabb fokú iskola, mint a mi polgári isko
láink, akkor a mi 104 polgári fiúiskolánkat 16.962 tanítványával 
hozzá számítva, kapunk 298 középiskolát 75.346 tanulóval, épen 
annyit, a mennyi a százalékok szerint Magyarország népességére- 
esnék a francziaországi kulcs szerint.

Nem lesz érdektelen ezt a párhuzamot tovább is megvonni 
Páris és Budapest középiskolai tanulói között. Párisnak 2,800.000 
lakosára esik 36.054 középiskolai tanuló (a négy fajtájú közép
iskolában), mig a 660.000 lakosságú Budapestnek van jelenleg 
8924 középiskolai tanulója ; a párisi kulcs szerint csak 8498-nak 
kellene lenni. A mi fővárosunk tehát ebben a tekintetben kedve
zőbb állapotban van Parisnál. Még jóval kedvezőbb ez a viszony, 
ha a főváros polgári iskoláinak tanulóit is hozzászámítjuk. Akkor 
meg épen nagyon túlszárnyaljuk a világ metropolisát.

A francziáknál a polgári iskolai intézmény nem lévén isme
retes, a magánközépiskolák jó része nem felső tanulmányokra" elő
készítő iskola, hanem nehány évi tanulmány után a gyakorlati 
élet különféle pályáira készíti elő és bocsátja ki tanítványait. Van 
megint a franczia középiskoláknak egy más része, mely nem a mi 
gymnasiumunk és reáliskolánk jellegével és rendeltetésével bir, 
hanem szolgál, mint a mi polgári iskolánk, egyes meghatáro
zott szakiskolák előkészítőjéül. Ilyen értelemben ezek az iskolák



107

sokkal egyöntetűbb képességű és elökészültségü tanulok kiképzé ■ 
sével és előkészítésével foglalkoznak. Ezek a franczia közép
iskolák, melyek így iskolánkint egy-egy külön czélt tűznek ki 
maguk elé, sokkal szerencsésebb helyzetben vannak, mint a mi 
középiskoláink, melyek abiturienseinek minden életpályára való 
alaptanulmányt és műveltséget kell magukkal hozmok a közép
iskolából. Ez még nem volna a legnagyobb baj, ha nem kellene 
a gymnasiumnak és reáliskolának olyan tanítványoknak leg
alább ötven százalékát czipelni magával, kik egyáltalán nem 
oda valók s a legjobb esetben az ötödik osztályig akadályozzák az 
iskolát feladata teljesítésében. Ebben látom egyik okát annak, hogy 
a gymnasium és reáliskola tanítása nem tudja a kívánt eredményt 
felmutatni, másik okát később fogom előadni. A középiskolába 
nem való elemet Erancziaországban magukba veszik a különböző 
szakiskolák, melyeknek nagy híjában van Magyarország. Nálunk 
ilyeneket kellene felállítanunk nagyobb számmal ; először, mert 
arra szükségünk van, másodszor meg hogy általuk levezessük a 
középiskolák nem oda való elemét s visszaadjuk a gymnasiumot 
eredeti rendeltetésének. Akkor nem kellene a tanterven folyton 
módosítani; mert nem is ebben, hanem a tanulók jórészének 
anyagában van a baj oka. De meg kellene reformálni a qualifica- 
tionalis törvényt is, mely szintén egyik okát képezi annak, hogy 
középiskoláink sok idegen elemet kénytelenek magukba fogadni 
és mint az eredményes haladást gátló anyagot magukkal tova 
czipelni.

Tehát első sorban nem újabb középiskolák felállításában lá
tom én tanügyi politikánk főfeladatát, hanem igen is abban, hogy 
a meglevő iskolákat a jelzettem bajoktól megszabadítsuk. Vannak 
még statisztikai adataim Bordeauxból, Marseilleböl, Lyonból, me
lyek a mi fővárosunkkal egybevetve még inkább megerősítik állás
pontomat, de ezeket nem hozom fel érvekül, azt hiszem a felho
zottak is elég világosan szólanak állításom mellett.

A franczia középiskolák még egy más tekintetben is felette 
állanak a mi iskoláinknak; a tanulók számát illetőleg. Tudjuk, 
hogy ott az egyes osztályokra negyvenben van a tanulók maxima
lis létszáma megállapítva. Ennél többet sehol föl nem vesznek. 
Nálunk a törvény értelmében hatvanig lehet mennünk. Jellemző a 
franczia iskolai közvéleményre, hogy egyik tekintélyes tanügyi 
fötisztviselő azt kérdezte tőlem, minő állásponton és nézetben van-
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nak a mi pædagogusaink a 40 tanuló maximumával szemben? 
Ezt azért kérdezte, mert most komolyan foglalkoznak Franczia- 
országban, hogy a tanulók számát osztályonkint harminczra leszál
lítsák, mint a hogy azt Svájczban találjuk. Hogy a mi épületes 
viszonyainkat nem igen magyaráztam meg neki, az magától érte
tődik. íme az osztályok túlzsufolásának kérdése a tanítás ered
ménytelenségének egy másik főoka. Meg kell ismertetnem a franczia 
középiskolának még egy nagy előnyét a mienk fölött, mely a tanítás 
eredményességének egyik erős tényezője, értem alatta azt, hogy 
minden középiskola maga neveli magának tanítványait az elemi 
iskolában, mennyiben a középiskolákkal szervi kapcsolatban s egy 
vezetés alatt álló elemi iskolai tanfolyamokban, az úgynevezett 
classe primaire és classe préparatoireokban készítik elő a tanu
lókat a középiskolára. Vannak külön álló elemi iskolák is, azok 
számára, kik nem a középiskolákba való lépés szándékával akar
nak eleget tenni iskolakötelezettségüknek. Hogy a középiskolák 
elemi osztályai mily nagy jótéteményei a középiskolának, ezt paeda- 
gogusok előtt, azt hiszem, felesleges fejtegetnem. Mennyivel köny- 
nyebb volna a mi középiskoláink feladata, ha nekünk is volna 
hasonló intézményünk, ha a középiskola az ő szükségleteivel job-, 
ban számotvető elemi iskolából kapná tanítványait s ha a közép
iskola és elemi iskola között nagyobb volna az érdekkapocs, kisebb 
volna az űr, melyet a középiskolának át kell hidalnia.

A franczia középiskolák, mint tudjuk, administratio tekinte
tében a felső és elemi oktatással egységes szervezetbe az Universi- 
■tébe vannak foglalva. Francziaország 17 tankerületre, circonscrip
tion académiquere van felosztva, mindenik élén áll a tankerületi 
főigazgató (recteur d’académie), a ki mindig az egyetemi fakultá
sok székhelyén lakik. Feladata a főiskolák személyi vezetésén 
kivül kiterjed az összes középiskolák és elemi iskolák felügyele
tére, mely utóbbi tisztében az akadémiai tanfelügyelők (inspec
teurs d’académie) és az akadémiai tanács (conseil académique) 
támogatja. Az elemi iskolák felügyeletére külön kerületi tanfel
ügyelők állanak rendelkezésére. Az akadémiai tanfelügyelők szaki 
szempontból látogatják a középiskolákat s ügyelnek fel a tanítás 
menetére. A közoktatásügyi minisztériumban vannak azonkívül 
külön országos szakfelügyelők (inspecteurs généraux), kiknek száma 
most tizenegyre rúg. Ezek is szorosan szakemberek, a kik az ország 
középiskoláiban a tanítás menetét és eredményét szintén csak szaki
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szempontból kisérik figyelemmel és bírálják el. Volt alkalmam az 
administracziónak ezen szervezetéről eszmecserét folytatni franczia 
tanférfiakkal s ismerem az irodalomnak ide vágó jelentősebb mun
káit. El kell ismernünk, hogy ez a szervezet az egységes vezetés és 
központosítás szempontjából igen észszerűen van megalkotva. 
Az volna feladata, hogy a három fokú tanítás egy lánczolatos kap
csolatba hozva, egymás érdekeit kölcsönösen szolgálja és támogassa. 
De a gyakorlati kivitelben igen sok fogyatkozása van ennek a szer
vezetnek, különösen az intézetek egységes vezetése és igazgatása, 
a tanulmányoknak egységes mértékkel való mérlegelése és egyen
súlyba hozása szempontjából. A szakinspecteurok, mint nekem 
mondta egy tanférfiú, bizonyos időközökben meglátogatják az inté
zeteket, megfigyelik saját szaktárgyuk tanítását, az intézet más 
szakbeli tanáraival nem is találkoznak, a látogatás után tovább 
mennek s alig van valami nyoma annak, hogy ott jártak. De még 
rosszabb, ha van ; mert az rendesen újabb igények támasztása egy 
irányban, míg jön egy másik inspecteur, a ki megint más irányban 
gyakorol nyomást az intézetre és támaszt újabb követelményeket, 
így minden inspecteur látogatása bizonyos mértékben megbillenti 
az iskola egyenletes mérlegét. Henri Marion, a tudós szakférfiú, 
a ki az Universitéről igen érdekes és tanulságos munkát irt * azt 
mondja, hogy a franczia középiskola túlterhelésének, a miről nem 
alap nélkül panaszkodnak, egyik főoka abban van, hogy a külön
böző szakférfiak, kik mindnyájan nagy fontosságot tulajdonítanak 
annak a tárgynak, melyet szeretnek, nem gondolnak eléggé a szük
séges megalkuvásra. (. . .. la surcharge des programmes, dont on 
s’est plaint non sans raison, est en partie attribuable à la réunion 
île tant d’hommes spéciaux, dont chacun voit trop bien et défend 
trop éloquemment l’importance des études qu’il aime, ne pense pas 
toujours assez aux sacrifices nécessaires). A franczia tanügyi fel
ügyeletnél sok tekintetben mégis jobbnak látszik a mi rendszerünk, 
a hol az iskolák egységes felügyelete és administratiója egy kéz
ben központosul. Legideálisabb megoldás volna szerintem, ha a 
franczia rendszert valamelyes módon a mienkkel megegyeztetni, 
illetőleg kiegészíteni lehetne.

A tanügyi administráczióról lévén szó, meg akarok emlékezni

* L’Education dans l ’Université par Henri Marion, Professeur a la 
Faculté des lettres de Paris. Paris. Armand Colin et Cie éditeurs.

10í>



п о MAGYAR PAEDAGOGIAI TÁRSASÁG.

a franczia közoktatásügyi minisztérium egy igen gyakorlati eljá
rásáról, melylyel a tanügy terén észlelhető bajok orvoslásáról 
koronkint gondoskodni igyekszik. A tankerületi főigazgatók évi 
jelentéseiben foglalt javaslatokat, az orvoslásra irányuló tervekkel 
együtt kinyomatja s így nyilvánosságra hozva, alkalmat ad arra, 
hogy azok a megbeszélés és megvitatás tárgyává tétessenek s 
így a megoldásra előkészíttessenek. Ebből a nyomtat\rányhól is 
hozzájutottam egy példányhoz, a középiskolai ügyosztály igazga
tójának (directeur de l’enseignement secondaire) szívességéből. 
Az érdekes kötetben sok olyan baj van tárgyalva, melyek a mi 
iskolai életünkben is feltalálhatok s melyek orvoslásáról nálunk is 
folynak koronkint tárgyalások. Ilyen például a túlterhelés (surme
nage) kérdése, az élőnyelvek tanításának módszere, a classicus 
nyelvek tanításának csekély eredményessége, az internatusi rend
szer, az erkölcsi nevelés, az idő beosztásának és felhasználásá
nak módja, a testi nevelés, torna, játék és katonai gyakorla
tok stb.

Minthogy az élőnyelvek tanításának kérdését e munka ötle
téből itt felemlítettem, elmondom mindjárt, hogy e kérdéssel a 
jury üléseiben is foglalkoztunk ; mert mint a tanügy gyakorlati 
munkásai nagyon sok methodikai kérdés megbeszélésére is talál
tunk időt. Ez tette előttünk igen élvezetessé és gyümölcsözővé a 
jury üléseit. Panasz hangzott fel több oldalról, hogy az élőnyelvek 
gyakorlati elsajátítására nem ad elég alkalmat az iskola. M. Ebe 
líabier a minisztérium középiskolai ügyosztályának igazgatója igen 
kívánatosnak jelezte, hogy a franczia középiskolák tanítványai 
már az iskolában sajátítsák el gyakorlatilag a német és angol 
nyelvet s erre a direct módszer alkalmazását tartja egyedül ered
ményesnek, sőt megindította a tárgyalást és szakértői meghallga
tást abban az irányban is, hogy nem lehetne-e az iskolákban a 
Berlitz, módszerét alkalmazni. Az eszmecsere, mondhatom, nagyon 
élénk és érdekes volt ; eredménye az lett. hogy a Berlitz-school- 
nak magasabb kitüntetést ítéltünk oda, s úgy láttam, hogy Fran- 
cziaországban alighanem megkísértik az élőnyelveket e módszer 
szerint tanítani.

A középiskolák tanítási tervét is szeretném egy pár szóval 
főleg az anyanyelv, történelem és formális képzés szempontjából 
csak futólag megérinteni, hiszen egy ily szűkre szabott keretben, 
mint a minő egy elnöki megnyitó, csak rá lehet mutatni az egyes
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kérdésekre, a nélkül, hogy azokat tárgyalni vagy csak közelebbről 
megvilágítani is lehetne.

A franczia középiskolai oktatás úgy a liú-, mint a leányisko
lákban nagy súlyt helyez az anyanyelv, irodalom és hazai történe
lem tanítására. Nemcsak az óraszám nagyságában, hanem a tan
anyag megszabásában és a módszer alkalmazásában is nyilvánul 
ez a törekvés. Ezzel kapcsolatban áll a bölcselet nagyobb mérvű 
tanítása a legfelsőbb fokon s a bölcselet alapján való rationalis 
oktatás az egész vonalon. Mennyivel mostohább a mi tanításunk 
ebben a tekintetben. A franczia középiskolai kiállításban nagy ér
dekkel tanulmányoztam a különböző fokú tanulók Írásbeli dolgo
zatait, hogy összehasonlítást tehessek a magyar tanulók anyanyelvi 
munkálatai között. A franczia tanulóknak kellett adnom az elsőbb
séget. Dolgozataik általában correctebbül, több gondolkodásbeli 
határozottsággal vannak fogalmazva, több bennük a rhetorikai 
ügyesség és poétikai lendület. Különösen kitűnt az előadás gördü- 
lékenysége, bizonyos fesztelen elegancziája. Egyesek már az isko
lában is mint kész irók mutatták be magukat. Ez, mig egyrészt a 
franczia nyelv bevégzettségeben és nagy műveltségében rejlik, 
másrészt határozottan az iskolának érdeme, mely nyomról-nyomra 
nagy gonddal igyekszik tanítványait a franczia nyelv helyes és 
szép elsajátítására rávezetni, megtanítani. Nagy gond van arra is, 
hogy a nyelvet az élő beszédben is ügyességgel és elegancziával 
használják. Nagy mesterei is a francziák a szólásnak és írásnak. 
A kinek van alkalma velük érintkezni, kénytelen ebbeli felsőbbsé- 
güket elismerni és bámulattal adózni ebbeli képzettségüknek, 
ügyességüknek. Ezt tapasztalva, mindig az az érzés, az a vágy kere
kedett felül bennem, vajha a mi iskoláink is többet tennének és 
tehetnének a magyar nyelv és irodalom tanítása körül, ügy voltam 
a történelem tananyagának áttanulmányozásánál is. Mily szépen és 
mily helyesen van az megszabva, mily magasan kidomborodik a ha
zai történelem anyaga az idegen anyagból. Mily érdekesen van rész
letezve a mütörténelmi rész, a histoire de l ’art. Elképzeltem, mily 
szép dolog volna, ha a mi ifjaink történelmi tanulmányainak betető
zéséül hasonló szellemben, hasonló programmal adhatnánk nekik egy 
kis történelmi encyclopædikus műveltséget. A kedélyi és művészi 
nevelés szempontjából csak helyesléssel vettem tudomásul, hogy 
a franczia középiskolákban a zenét kötelezően tanítják a negyedik
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osztályig; a harmadik osztálytól kezdve pedig mint fakultativ tan
tárgy szerepel.

A középiskolai oktatás betetőzése és legfőbb kritériuma a 
baccalaureatus. De ez már nem a középiskola falain belül folyó
vizsgálat, hanem a fakultás előtt megy véghez. Ezzel az aktussal 
akarja az Université szervezete a közép- és felső oktatást egymás
sal szorosabb kapcsolatba hozni. Hadd mondja ki a felsőbb forum 
a verdiktet arra nézve, kit tart a maga czéljaira megérettnek. Hát 
volt alkalmam hallani erről a kérdésről is a tanügyi közvéleményt 
s ismerem a baccalaureatusi vizsgálatokat, a mint azok a Sorbonne 
itélöszéke előtt folynak. Jelen voltam azokon számtalanszor, elme
het és el is megy oda mindenki, hogy fogalmat szerezzen róla. 
A mit ott lát, az nem nagyon épületes dolog ; minden lehet az, csak 
nem komoly számba menő vizsgálat. A kik még rajonganak ná
lunk a franczia baccalaureatusnak az egyetem körében végbemenő 
vizsgálatáért, és tudom, hogy vannak ilyenek, nézzék meg e vizs
gálatokat a gyakorlati kivitelben s ki fognak ábrándulni. A fran- 
cziák legalább nem szerelmesek ebbe az intézményükbe. Csak nem 
merik még egyelőre megváltoztatni. Ügy látszik ennél égetőbbnek 
tartják a lycée szervezetének megváltoztatását, mert épen mikor e 
sorokat vetem papírra, értesülök a közoktatási miniszternek azon 
intézkedéséről, hogy a lycée szervezetét alapos változtatásnak ké
szül alávetni. M. Gréard, a párisi tankerület főigazgatójának kez
deményezésére Georg Leygues közoktatási miniszter már magáévá 
tette a közoktatási főtanács azon javaslatát és munkálatát, melv- 
lyel a lycée két felső osztálya a második osztálytól kezdve trifurkál- 
tatnék, az az három irányba való elágazást kapna. A harmadik 
osztályig bezárólag egységes volna a tanítás, a hegyében aztán há
rom felé ágazódnék, olyaténképen, hogy a második osztálybeliek 
az iskolai év elején választhatják azt az elágazást, melyen behatób
ban szentelhetik magukat a görög nyelv és irodalom tanulmányo
zásának a kik erre kedvet nem éreznek, azok mehetnek a latinnal 
combinált reáltudományi szakra, vagy ha nagyobb kedvűek van az 
élőnyelvek behatóbb tanulásához, áttérhetnek a harmadik ütra, 
hol tetszés szerint a német vagy angol nyelv tanulmányát választ
hatják. A sajtóban, magától értetődik, élénken foglalkoznak a fel
vetett kérdéssel és a rendszerváltoztatást sokféleképen commentálják 
Vannak, a kik nem tartják szerencsés reformnak. Egyik lap e tri- 
íurcatiós szervezetet három farkú hydrának nevezi e szavakkal г
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Ainsi les i'iudes restent communes aux debuts : elles se séparent 
à la fin. C'est une hydre à trois queues. (Le Matin jan. 6-iki száma). 
Ez nem új kísérlet, már megvolt a második császárság (a seconde 
empire) kezdetén ; de akkor csak bifurcatiós alakban, s ennek 
megszüntetése szerzett népszerűséget Duruy miniszternek. Azt 
hiszik a közvéleményben, hogy erre a reformra nem volt szükség ; 
mert a reáltudományokat az elő nyelvekkel nagyon jól meghagy
hatták volna egy kalap alatt. Úgy látszik a jury kebelében az élő
nyelvek eredményesebb tanítása felett folytatott vita némi össze
függésben állott a most ismertetett reformmal. Yalószinüleg ebben 
kell keresnem magyarázatát annak az érdeklődésnek is, melylyel 
az irányadó tanügyi körökben görögpótló tantervi reformunkról 
tudakozódtak.

Egy másik reform is fűződik Georges Leygues közoktatásügyi 
miniszter nevéhez, ez a franczia helyesírásnak egyszerűsítése. 
Mondottam, hogy a francziák nagy mesterei az ékesszólás művé
szetének. A stylus törvényeinek a baccalaureatusi és tanképesítö 
vizsgálatokon is fontos helyet jelöltek ki, különösen az Írásbeli 
dolgozatok megítélésekor. Ebben a vizsgáló bizottságok újabb idő
ben már valóságos drákói szigorral jártak el s a legegyszerűbb hibát 
is elégnek tartották arra, hogy a jelöltet visszautasítsák. Sok pa
nasz hangzott fel e tárgyban, a mi Leygues minisztert arra indí
totta, hogy e bajokat orvosolja kiadott rendeletével, melyben nem 
engedi hibának számítani sem a kicsinyes helyesírási lapsusokat, 
sem az ingadozó és többféleképen használható formákat; nem 
követelő az egyes és többes számának és a nembeli egyeztetésnek 
használatában. A rendeletet ez a stereotip kifejezés : ou tolérera, 
megtűrhető, meg van engedve, jellemzi leginkább. A miniszter ren
deleté természetesen nagy port vert fel minden körben ; mert idő
vel az iskola révén bizonyos pongyolaság fog a különben szigorú 
szabályokkal megkötött franczia irályba beleférközni.

De úgy látszik Leygues miniszter nem engedi magát egy
könnyen elriasztani a szükségesnek látott reformoktól. Most aligha 
nem a tanárképzés terén akar reformokat teremteni. Legalább 
árra enged következtetni az a jelenség, hogy a külföld tanárkép
zésének tanulmányozását tűzte ki napi kérdésül s magam is kap
tam egy terjedelmes questionnaire^ melyben Magyarország tanár
képzésére nézve kell feleletet adnom. íme ez is egyik vívmánya a 
párisi kiállításnak. Ma már hozzánk is fordulnak kérdésekkel,
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minket is felszólítanak véleménynyilvánításra, a mi állapotainkat 
is belevonják tanulmányuk körébe.

Ennek a kérdőívnek a kitöltése nagyon gondolkodóba ejtett 
engem : mert most, mikor a magyar fiú- és leányközépiskolák ta
nárainak képzéséről kell számot adnom, látom csak igazán, meny
nyi sok van tennivaló nálunk is ezen a téren. Középiskolai taná
raink egységes képzése maholnap elodázhatlan megoldást követel. 
Az egyetem, az Eötvös-kollegium, a tanárképző-intézet szorosabb 
szervi kapcsolatba hozandók; most egymást sem eléggé nem támo
gatják, sem ki nem egészítik. Aztán hol és mikor szerez tanárjelöl
teink jó része gyakorlati kiképzést? Mikor érjük el azt, hogy tanár
jelölteink, mielőtt a kathedrára lépnek, a mint hogy kellene, leg
alább egy évet töltsenek gyakorlati kiképzéssel, szerezzenek alkalmas 
vezetés mellett gyakorlati jártasságot a tanításban? De hát az 
érzékenyen érezhető tanárhiány még eltakarja ebbeli fogyatkozá
sunkat, nem engedi észrevétetni a másik bajt, a melyen pedig isko
láink érdekében segítenünk kellene. Aztán ott van a leányközép
iskolák tanárainak és tanárnőinek képzése. Erre még nehezebben 
tudok megnyugtató feleletet adni. Középiskolai tanárnőképzésünk 
tulajdonképen csak azóta van, a mióta közoktatásügyi miniszterünk 
bölcs intézkedéséből a nőknek is megnyíltak a fakultás kapui. 
Tehát csak lesznek, de még nincsenek középiskolai tanárnőink. 
Mert hát a polgári tanárnőképzőintózet eredeti rendeltetésénél 
fogva nem a felsőbb leányiskolák számára képesít tanárnőket. 
Ezen határozottan középiskolai jellegű leányiskoláink számára ta 
nárnőket képesítő intézet nem is létezett eddig. A felsőbb leány
iskolákban működő tanárok bírnak csak a törvényszerű képesítés
sel. Megengedem, hogy a tanárnők de facto megfelelő képesítéssel 
bírnak azon iskolák számára, mert a polgári iskolai tanárnőképző- 
intézetben nyert qualificatiót részemről erre elegendőnek tartom, 
ennél többet a franczia tanárnőképző-intézet sem ad, sőt némi irány
ban ennyit se ; de ezt törvényileg kellene sanctionálni ; hiszen a 
gyakorlat úgyis szentesítette. Ez minden esetre függő és elintézést 
váró kérdés. Talán az egyetemi kurzusokon nyert tanárnőképzés 
kapcsán lehetne ezt is megoldásra juttatni.

Ezzel kapcsolatban megoldandó a felsőbb leányiskolák hely
zetének, hovatartozásának kérdése is. A franczia tanügyi adminis
tra tió szerint a felsőbb leányiskolákat a párisi kiállításon a közép
iskolai csoportba kellett soroznunk. Ott biráltattak el, ott kapták
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a legmagasabb kitüntetést: a grand prixt, illetőleg a közoktatási 
miniszter ezen iskolák gyűjteményes kiállításáért kapott a közép
iskolai osztályban külön kitüntetést. Ha oda nem sorozzuk, min
den esetre úgy jártak volna, mint a hogy járt eleinte az elemi 
oktatás csoportjába sorozott Erzsébet nőiskola, melyre az elemi 
jury azt jegyezte meg : semmi közünk hozzá, nem tartozik a mi 
csoportunkba s ha idejekorán nem intézkedünk a középiskolai 
csoportba való áthelyezéséről, teljesen figyelmen kívül maradt 
volna. Ez a kérdés a juryben is szőnyegre került, a hol a leány
iskolák legalaposabb ismerője és törvényszerzöje igen találóan je
gyezte meg, hogy a magyarok túlságos szerénységgel az elemi 
iskolák keretébe sorozzák felsőbb leányiskoláikat, melyek határo
zottan középiskolák, semmivel se alacsonyabb fokuak, mint a 
franczia leány lycéek és collégek. A középiskolai administratio 
körébe tartoznak másutt is a rokonfajú leányiskolák. Legújabb ter
vében az osztrák közoktatásügyi miniszter is oda sorozta őket.

Sok szó esett a jury kebelében a középiskolák externatusi és 
internatusi rendszeréről is. Ez a kérdés nálunk nem elsőrangú 
jelentőségű. Francziaországban az. Tudjuk, hogy a franczia fiu- 
középiskolák internatusi rendszeren alapszanak ; minden intézet
nek megvan a maga internatusa. A leányközépiskoláknál az inter
natusi rendszer nem talált határozott többségre, s ezért ezeket 
externatusi alapon szervezték. He majdnem az összes leányközép
iskolák mellé fel kellett állítani utólagosan az internatust. Ezt a 
franczia társadalmi élet, a megszokás hozza így magával. Hatal
masabb volt ez, nint a törvényhozók akarata. Az élet, a gyakorlat 
nagyobb mester az elméletnél. A franczia középiskoláknak igen 
szép intézménye az iskolatársak szövetkezete (Association des an
ciens éléves), mely az iskola volt növendékeit a szeretet és kegyelet 
kapcsával fűzi az intézethez, hol tanulmányaikat folytatták, hol az 
életre előkészültek. Ezen szövetkezetek első keletkezése vissza 
nyúlik a júliusi monarchia idejére s legfőbb feladatuk abban áll, 
hogy az intézet volt növendékei között baráti viszonyt létesítsenek 
és tartsanak fenn, hogy a lycéek es collégek javát előmozdítsák, 
hogy az intézet volt tanítványait ha bajba esnek, segélyezzék, 
támogassák, özvegyeiket, árváikat gyámolítsák. gondjaikba vegyék 
a lycée és collégekből kikerült ifjakat, erkölcsileg támogassák azo
kat, a kiknek erre szükségük van, megkönnyítsék nekik a pálya- 
választást s életbe lépésüknél segítségükre legyenek. Ezek a baráti
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szövetkezetek is szerepeltek a kiállításon. Megtudjuk statiszti
kájukból, hogy 207 ilyen szövetkezet van a fiúközépiskolákban és 
34 a leányközépiskolákban. Vannak szövetkezetek, melyek 4 —500 
tagot, sőt még ennél is többet számlálnak. A niortinak van 605, a 
nancyinek 687, a lyoninak 811 tagja, legnépesebb a párisi lycée 
St. Louis és lycée Condorcet és az orleánsi lycée szövetkezete, ezek 
mindegyike 1200 tagot számlál. A közoktatásügyi minisztérium 
nagy fontosságot tulajdonít ezeknek a szövetkezeteknek s szerve
zésüket több rendeletben kötötte az igazgatók lelkére. Meg is volt 
ennek eredménye. A szövetkezetek pénzbeli ereje áll évi tagsági 
vagy alapítói díjakból, adományokból és hagyatékokból, vagy volt 
tanulók nevére szervezett ösztöndíjakból. A szövetkezetek többféle 
módon gyakorolják a jótékonyságot. Jutalmakat osztanak vagy 
ösztöndíjakat adományoznak a lycéek és collégek érdemes tanulói
nak, szünidei telepeket, iskolai kirándulásokat, sportjátékokat stb. 
szerveznek s ezeken jutalmakat tűznek ki, kifizetik a szegény sorsú 
tanulók tandíjait, vizsgálati díjait s őket egyébként is segélyezik ; 
a leányiskolák tanulóit kiházasítják stb. De tanulótársaikra még 
haláluk irtán is gondolnak, emléküket kegyelettel őrzik, az érde
mesebbek emlékére az iskolai udvar vagy a társalgóterem falára 
emléktáblát állítanak vagy emlékekkel jelzik sírjukat. Az iskola
társak összetartozásának és szeretetének szép jeleit magam szemé
lyesen is többször tapasztaltam Francziaországban. Passyban, az 
Écoles chrétiennes testvéreinek házába voltam vendégül híva s az 
intézetnek beható megtekintése után a ház barátságos asztalánál 
láttak szívesen a testvérek. Ott a rendtagokon kívül többen voltak 
világi férfiak is, köztük Emile Cail, mérnök is, a ki Budapesten az 
összekötő vasúti hidat építette s a papi magániskolákról tekintélyes 
monographiát adott ki, melylyel minket is megajándékozott. Meg
lepett minket idegeneket az a szives benső baráti viszony, melyet a 
ház laikus vendégei között első pillantásra észrevettünk. Ennek 
magyarázatául előadta nekünk Cail ür, hogy ők valamennyien en
nek az iskolának voltak növendékei es az iskolatársi szövetkezetnek 
tagjai. Már aggkorban vannak, de annyira együtt élnek most is, 
mintha ma is iskolába járnának ; annyira ragaszkodnak egymás
hoz és az iskolához, hogy hetenkint egyszer rendesen bejárnak az 
intézetbe s ott találkoznak egymással ; részt vesznek egymás örö
mében és bánatában s nem történik életükben semmi nevezetesebb 
mozzanat, mely őket össze ne hozná. Még bált is rendeznek éven-
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kint. Megható volt valóban e szövetkezet tagjainak egymás iránti 
gyöngédsége, szeretete. Ezen intézet iskolatársi szövetkezete 
1879-ben alakult, ma 1512 tagja van s 258.317 franknyi vagyon
nal rendelkezik, melynek kamataiból nagy jótékonyságot gyakorol, 
sok bajt gyógyít, sok könyiit töröl le az evangélium forrásából 
merített elvekkel.

Az iskolatársak szövetkezete különben nem franczia földön 
termett, régibb intézmény ez Angliában, a hol az egyes intézetek 
tanulóinak összetartozási, baráti érzete még erősebben begyökere- 
rezett az angol nép ^erkölcsébe. Ott, ha valamely nagy emberről 
van szó, nyomban utánna teszik, hogy Etonian, Harrovian vagy 
Bugbyan (etoni, harrowi vagy rugby iskolabeli). A régibb collegek 
udvarai, iskolatermei tele vannak a volt tanítványok emléktáblái
val, a nagy férfiakká vált volt tanulók érdemeinek dicsőítésével. 
A tanulók agg korukban is szeretettel, gyermeki ragaszkodással 
viseltetnek iskolájuk iránt, melyet második szülőházuknak, ottho
nuknak tekintenek ; de az iskola is mindig számon tartja volt ta
nítványait. figyelemmel kiséri lépteiket az élet küzdelmes mezején. 
Az iskolatársak szövetkezete nálunk sem ismeretlen; megvan az a 
budapesti ötödik kerületi és temesvári föreáliskolában ; de kívá
natos, hogy nagyobb körben terjedjen el nálunk is. Abban a re
ményben időztem kissé hosszasabban e tárgynál, hogy sikerül talán 
nagyobb érdeklődést keltenem e szép intézmény iránt, melynek 
meghonosítása nagy erkölcsi hasznára lenne intézeteinknek.

A párisi kiállításon való részvételünk minden esetre nagy 
erkölcsi haszonnal járt. A világ népeinek kulturális versenyében 
való mérkőzésünk a múltra nézve megnyugtató, a jövőre nézve 
felemelő, bátorító és buzdító lehet. A kivívott elismerésnél nem 
kevésbbé értékes reánk nézve az, hogy megújult és megszilárdult 
az irántunk érzett rokonszenv és szereztünk uj barátokat, uj össze
köttetéseket. Franczia barátaim egyike, a kivel a kiállítás óta sűrű 
összeköttetésben vagyok, a kiállítás megszűntéről elmélkedve, ezt 
írja egyik kedves levelében : Quand on a beaucoup travaillé à une 
oeuvre, il semble qu’en finissant elle emporte un peu de vous- 
mème. Après tout, le vrai profit d’une Exposition ce sont les rela
tions, qu’elle vous crée avec ceux qui pensent hors de votre pays 
et cela je l’espère peut durer. (Ha az ember sokat dolgozott egy 
munkán, s ha az megszűnik, úgy tetszik, mintha az emberből ma- 
agából is vitt volna el valamit. De utóvégre is minden kiállításnak
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igazi haszna az összeköttetésekben van, melyeket létesítettünk s 
melyek hazánkon túlra viszik gondolatainkat s ezek azt hiszem 
megmaradhatnak.) Én is azt tartom, hogy ezek az összeköttetések, 
melyeket mi különösen franczia munkatársainkkal teremtettünk, 
kik nekünk uj barátaink lettek, érnek annyit, mint a kiállításon 
kivívott sikerek. Különösen nekünk, kik nagy nemzetek barátsá
gára, rokonszenvére, támogatására rá vagyunk utalva. Mi megbe
csüljük ezeket az érzelmi kapcsokat, melyek minket franczia bará
tainkhoz fűznek s rajta leszünk, hogy azok még szorosabbra fűződ
jenek. A kiállításból levonható tanulságokat pedig, melyek közül 
némelyekre mai előadásomban magam is rámutattam, vegyük 
komoly fontolóra. A kiállításra fordított munkánk csak akkor lesz 
igazán eredményes, ha azt a jövőre nézve teszszük gyümölcsözővé. 
Mások munkáját tanulmányozva, megbecsülve, a magunkéval egybe
vetve s az abból levonható tanulságot hasznunkra fordítva, ez adja 
meg valóban becsét a saját munkánknak, fáradozásunknak.

A magyar mindig rokonszenvezett a írancziával, a franczia 
intézményekkel, franczia szellemmel. Mindig elismertük és nagyra 
becsültük a franczia géniusz világra szóló hatalmát ; szívesen men
tünk mindig a franczia műveltség forrásához, hogy abból merít
sünk magunknak éltető, üdítő tápot és lelkesítő inspiratiókat. 
A mostani kiállítás tanulságait is hasznunkra fogjuk fordítani.

Miniszterünk, a ki az országos közoktatási tanács reformálását 
látva szükségesnek, a franczia mintát találta legtökéletesebbnek s 
ennek a képére reformálta azt, a ki a nemzeti kultúra tárgyainak 
nagyobb felkarolásával és érvényesítésével reformálva tantervűn
ket, szintén a franczia szellemnek hódolt ; meg vagyok győződve, a 
párisi kiállításból levonható tanulságokból is fog érvényesíteni 
egyet mást, azt, a mi a magyar viszonyokhoz alkalmazható, a mi 
a magyar szellemmel összhangba hozható. Mert bármi szépet és 
jót találunk idegen földön, idegen ég alatt, létjogosultsága mégis 
csak annak van, a mi honi talajunkon gyökeredzik, a mi életviszo
nyainkkal, a mi szellemünkkel rokon.

Ezzel a Magyar Pædagogiai Társaság IX-ik közgyűlését meg
nyitom.

A Társaság tapssal és lelkes éljenzéssel jutalmazta meg a mind
végig érdekes és tanulságos megnyitó-beszédet.

II. fíékefi Rémig emlékbeszédet mondott Inczédy Dénes r. tag 
fölött. — A Társaság nagy érdeklődéssel hallgatta meg az emlékbeszédet.,.
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mely meleg hangon rajzolta meg Inczédybeu az igazi tanítómester 
mintaképét és végezetül köszönetét mondott az előadónak.

III. Titkár előterjeszti az elnökség javaslatát Pál/fy János gróf 
tiszteletű taggá választására vonatkozólag. Az előterjesztés így szól :

A mint id. Pálffy János gróf alapítványa köztudomásra jutott, 
egyidejűleg több oldalról érkezett előterjesztés az elnökséghez, hogy e 
nagy tett iránti elismeréshez a Paid. Társaság is járuljon hozzá az által 
is, hogy a nagy alapítót tiszt, tagjává válaszsza.

Kemény Ferencz tagtársunk indítványa alkalmából, már okt. 
ülésünk lelkes helyesléssel fogadta a tervet, azonban alapszabályaink 
értelmében csak a nagygyűlés lévén jogosult tiszteleti tagok választá
sára, még pedig ügyrendünk szerint az elnökség javaslata alapján, azért 
ezen mindnyájunk lelkében már előre elfogadott határozat formális 
meghozatala ezen nagygyűlés föladata leend, miután már novemberi 
ülésünkön az elnökség megbízásából ugyancsak Kemény Ferencz az 
alapítvány jelentőségét szép beszédben méltatta.

Ugyanazért az elnökség indítványozza : hogy id. Pál/fy János grófot 
nemzeti kultúránknak azért a nagy és tevékeny szeretőiéért> a melyet 
fejedelmi alapítványával nyilvánított, a t. nagygyűlés a M. Paed. Társ. 
tiszteleti tagjává válaszsza meg. ■— A Társaság az elnökségi indítvány
hoz egyhangúlag és nagy lelkesedéssel hozzájárult.

IV. Következett két megüresedett helyre két rendes tagnak meg
választása. Ajánltattak : Békefi Bemig, Pethes János, Schack Béla és 
Weszely Ödön. Megválasztattak: Békefi Bemig és Schack Béla.

V. Titkár jelentést tesz a M. Pæd. Társaságnak a lefolyt évben 
felmutatott munkásságáról. A jelentés így szól :

Tisztelt Társaság !

A M. Pædagogiai Társaság múlt évi működésének külső ke
rete : egy nagygyűlés, öt fölolvasó és egy elnökségi ülés, összesen 
14 előadással; továbbá a folyóirat, 40 ívnyi tartalommal.

Mielőtt ezen keretet kitöltő tartalom rövid vázolásához fog
nék, jelentenem kell, hogy az azelőtti évről vett megbízásunk ér
telmében Juha Adolf tagtársunknak «A gyöngetehetségüek isko
láztatásáról» szóló tanulmányából 100—100 különnyomatot bo
csátottunka kormány és a fővárosi tanfelügyelöség rendelkezésére, 
hogy a magunk részéről is elősegítsük a közvélemény tájékozását 
ezen humánus intézmény felöl. A kedvező fordulat s a jelen isko
lai évben történt kezdeményezések hinnünk engedik, hogy ebbeli 
tevékenységünk nem volt hatás nélkül.

Múlt évi nagygyűlésünket egyik alelnökünknek : Hegedűs
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Istvánnak szép és lendületes fölolvasása nyitotta meg, a melyben 
a művészeti nevelés hangoztatott követelményére keresve a fele
letet, azt fejtegeti, bogy mi az, a mit ebben az irányban az iskolá
tól (főleg a középiskolától) várni lehet, mennyiben illeszthető be e 
feladat az iskola általános nevelői czéljába, hol jöhet azzal össze
ütközésbe ?

Eokon tárgyú volt ezzel Schön József tagtársunknak a feb
ruári ülésen fölolvasott értekezése: «Művészet népiskoláinkban.» 
Fölvetvén a kérdést, hogy miképen lehetne a művészi iránti érzé
ket már ebben a legzsengébb korban fejleszteni, legtöbbet vár at
tól a szemléleti hatástól, a melyet az iskolaépület környezetének, 
külső és belső berendezésének szépsége, rendje és tisztasága gya
korolhatnak a tanulóra. Ugyanazon gondolat van itt fejtegetve, a 
melyet ministerünk most megvalósít, midőn elrendelte, hogy az 
állami iskolák épületeinek tervei átdolgoztassanak a művészi s fő
leg a magyaros motívumok lehető érvényesítésével, s egyúttal szi
gorú rendeletet bocsátott ki az iskolák tisztántartása tárgyában.

Nagygyűlésünk másik tárgya a kegyeletes megemlékezés volt 
Zichy Antalról, Társaságunknak volt tiszteleti tagjáról, a kinek 
életét, iskolaügyi működését hivatott tollal jellemezte hivatalbeli 
utódja, Társaságunk egyik alelnöke : I 'erédy Károly.

A kegyeletnek adózott Geőcze Saroltának «Buskin»-ről 
szóló tanulmánya is, melyben főképen Ruskin működésének nem
zetére kifejtett nevelő hatását tárgyalta. Ruskin nem volt közvet
lenül a miénk, de tevékenysége nem csupán saját nemzetének 
közszellemét termékenyítette meg, hanem érezteti magát minden 
kulturnemzettel. Geőcze tagtársunk rokonérzésű lelke éreztetni 
tudta velünk ezen nagy szellem hatásának mélyreható erejét.

Iskolai közéletünk két korszakos eseménye került méltányló 
megemlékezésre Társaságunk ülésein. A «Tanítók Házán-nak 
gondolatát a magyar tanítók közszelleme hozta létre, a gondolat 
megvalósítását a tanítósággal együtt érző ministerünknek köszön
hetjük. Az intézet megnyitása alkalmából Nagy László r. tag is
mertette a megalakulás történetét s az intézet czélját, a Társaság 
pedig ez alkalmat használta föl, hogy kifejezze háláját az intéz
mény megalkotói iránt.

A tanítói társadalom és az országos kormány ez alkotása 
mellé méltó párul állított egy másikat egy magán ember : id. Pálffy 
János gróf. Az ő fejedelmi alapítványát méltatta Kemény Ferencz
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íagtáraunk novemberi ülésünkön. 8 midőn most, ezen nagygyűlé
sünkön a nagy alapítót Társaságunk tiszteleti tagjává választottuk, 
ezzel részben tanúságot akartunk tenni, hogy a magyar társada
lom melynek részesei vagyunk — megérteni, átérezni és méltá
nyolni tudja az ilyen nagy cselekedetet; másfelől: bálánknak a 
rendelkezésünkre álló legnyomatékosabb módon akartunk kifeje
zést adni.

A Tanítók Háza, midőn a tanítóknak főiskolákba járó gyer
mekeit támogatja, a magyar középosztályt növeli folyton intelli
gens elemekkel; a Pálffy-alapítvány czólja ezt a középosztályt con- 
serválni. Mindkettő nemzeti társadalmunk törzsökét fogja erősíteni 
Egyszerű babérágacska az, a mivel a Pædagogiai Társaság ezen 
nemzeti alkotásokért háláját ki tudja fejezni, de óhajtanok azt 
olyan jelentőséggel fölruházni, a milyen az olympusi babérágak
nak volt.

A múlt évnek nemzetközi eseménye : a párisi világkiállítás 
adott alkalmat Kemény Ferencz tagtársunknak «A világkiállítások 
nemzetközi iskolájá»-nak ismertetésére, melynek czélja volt a 
kiállítás tanulmányozását a látogatóknak megkönnyíteni és minél 
tanulságosabbá tenni. Ezen intézmény eredményének s általában 
a kiállítás iskolaügyi tanulságainak ismertetése a jövőre vár.*

Általános pædagogiai kérdéseket fejtegető fölolvasások vol
tak : a Székéig Györgyé «Az érzelem fejlesztéséről», a Geőcze 
Saroltáé « A testi fenyíték kérdéséről », Hadó Vilmosé «.I német 
nyelv tanítása a budapesti népiskolákban« czimmel. E két utóbbi 
kérdést az alkalomszerüség hozta felszínre. A népiskolai német 
nyelv tanításra nezve mindnyájan teljesen egyetértettünk az elő
adóval abban, hogy az pædagogiai szempontból is hiba s azért 
kiküszöbölendő ; ellenben a testi fenyíték alkalmazásának czélsze- 
rűségére nézve nem mondhatni, hogy ilyen egybehangzó vélemény 
alakult volna ; csak abban értettünk mindnyájan egyet, hogy gon
doskodni leéli tanítóképzésünknek s általában egész iskolázásunk
nak olyan irányú fejlesztéséről, a mely lehetségessé tegye, hogy a 
testi fenyíték a fegyelmi eszközök közül — mint szükségtelen 
mindinkább kiküszöbölhető legyen.

Kovács János a polgáriskola reformkérdéseiről írt czikksoro-

* Ennek a föladatnak igen jelentékeny részét megoldotta épen a jelen 
magygyülés elnöki megnyitója.
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zatából azt a czikket olvasta föl, a melyik azt fejtegeti, hogy a pol
gáriskolában lehet-e helye a szakképzésnek vagy pedig nem? A vi
tás kérdések közül pædagogiai szempontból ez a legfontosabb,, 
mert az erre adandó felelet alapján lehet csak szabatosan megha
tározni a polgáriskola czélját.

Több tagtársunk didaktikai kérdések tisztázását választotta 
felolvasása czéljáúl. így Веке Manó r. tag székfoglaló értekezésé
ben : a Typikrn hibák a mathematikai tanításban» czimen, a ki
váló szaktudósnak gazdag tanítói tapasztalatai alapján mutatott rá 
azokra a kisebb-nagyobb zátonyokra, melyek a tanítót fokozottabb 
figyelemre hívják föl, hogy tanítványait azokon szerencsésen át
vezethesse. Weszely Ödön tagtársunk « A  fogalmazás tanításáról» 
czimen adta hasonló folytatását az azelőtti évben a helyesírás ta
nításáról fölolvasott alapos psychologiai tanulmányának. Körösi 
Sándor r. tag «Az actiók tana a magyar nyelvtanításban» czímű 
fölolvasásában felelt meg az ezen tannal szemben más helyen tett 
ellenvetésekre, a melyekre részben épen az előadónak folyóira
tunkban megjelent egy előbbi czikke adott alkalmat.

Didaktikai részletkérdések tisztázása kétségtelenül egyike a 
legérdemesebb feladatoknak, a mit tanítók testületéi foglalkozásuk 
tárgyául választhatnak; mert utóvégre a tanítás is, mint minden 
egyéb dolog, részleteiből tevődik össze, s a részleteken javítva, az 
egészet javítottuk meg. Ha ez általában áll, még különösebben áll 
a magyar nyelv tanítására nézve, mely fájdalom, igen jelentékeny 
részében tisztázatlan kérdésekből áll. Elég, ha a Körösitől tárgyalt 
kérdésen kívül, a határozók tanára s a helyesírás kérdésére muta
tok rá. Innen van, hogy már nem csupán a tanítóság közvéle
ménye várja valósággal szívszakadva, hogy a szakemberek a ma
gyar nyelvtani kérdéseknek legalább az iskolában szereplő anya
gára nézve valamelyes megállapodásra jussanak, hanem ez a vára
kozás átterjedt már a gyermeküket iskoláztató szülök közé is. Mert 
az csakugyan nehezen elviselhető állapot, hogy egy intelligens 
magyar apa tanácstalanul álljon, a midőn iskolás fia kérdésére 
saját anyanyelvének valamely tételéről kellene fölvilágosítást adnia. 
На X. egyetemi tanárnak épen az a nem igaz, a mi Y. egyetemi 
tanárnak igaz, ez sem valami épületes dolog ; de egészen visszás, 
és kérdés, hogy eltürhető-e, hogy a fejletlen itéletű közép- vagy 
népiskolai tanuló szintén játéklabdája legyen X. és Y. tanítók vagy 
tankönyvírók különböző véleményének ? Lehetséges és szabad-e
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akkor a tanulótól biztos tudást követelnünk? Azért érdemes mun
kát végeznek azok egyesek és testületek a kik az ilyen kér
déseket megkeresik, fölvetik és tisztázásukon fáradoznak, s azt hi
szem, bogy a t. tagtársak helyeslésével találkozik, ha a Pædagogiai 
Társaság ülésein és folyóiratában ezen kérdések tárgyalásának 
tért nyit.

Ezekben vázoltam a tárgyakat, a melyek üléseinken foglal
koztattak. A folyóirat tartalmának vázlatába — mint ez évben szer
kesztő is nem bocsátkozom. Annak ez alkalommal önmagáért 
kell beszélnie. Örömmel konstatálom azonban azt, hogy régi, ki
váló munkatársaink hűségesen kitartanak folyóiratunk mellett, sok 
kiváló közleménynyel gazdagítván annak tartalmát. S még nagyobb 
örömömre szolgál konstatálhatni, hogy a régiek mellé több jeles 
íiatal erő sorakozott az elmúlt évben munkatársaink közé. — Je
lentem egyúttal, hogy a folyóirat a múlt évben megkezdte az ifjú
sági irodalom ismertetéséről hozott határozatunk végrehajtását. 
Azonban ez nem volt lehetséges azon a szándékolt módon, hogy a 
karácsony felé tömegesen megjelenő művekről az utolsó füzetek
ben hozunk ismertetést, mert a könyvek körülbelül egy időben je
lennek meg folyóiratunk utolsó füzetével, s így nincs idő a megfon
tolt kritikára, a mihez pedig ragaszkodnunk kell. Azért, nem köt
vén magunkat az utolsó füzetekhez, a folyóiratban külön rovatot 
nyitottunk «Ifjúsági irodalom» czímmel, a mely a közlendők meny- 
nyiségéhez mérten fog megjelenni s a melyben így olvasóink hasz
nálatára lassanként fölgyüjtjük ez irodalmi ág kritikai tárát.

A Pædagogiai Társaságot a múlt évben két rendes tagja el- 
hunytával súlyos veszteség érte. Elhunyt lnczédy Dénes pécsi fö- 
gymnasiumi igazgató, a ki egy iskolának volt lelke a szó legtel
jesebb és legnemesebb értelmében, s a ki a cistercita tanítórend 
egy generatiója előtt fényeskedett, mint a tanító mintaképe; és 
Schwarz Gyula egyetemi tanár, a világhírű tudós, a ki férfikorá
nak legjobb erőivel küzdött volt a liberális tanügyi politika érde
keben. Emléküket arra hivatott tagtársaink emlékbeszédei állítják 
lelki szemeink elé.

A Társaság kültagjai közé tavalyi jelentésem óta 40-en léptek 
be ; ezzel szemben az apadás kilépések és halálozások folytán 3b. 
Szaporodás és apadás — épen úgy, mint tavaly — egyensúlyt tar
tanak s így a kültagok számában bizonyos megállapodás kezd mu
tatkozni. A megállapodás magában nem baj, de örvendetesebb

12*
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volna, lia majd csak 1000 kültagon felül kezdene mutatkozni. 
Azért fölkérem a t. tagtársakat, hogy tagok gyűjtésével segítsenek 
e számot meghaladni. Még 300 kültag volna ehhez szükséges.

Anyagi helyzetünkről idei jelentésem valamivel kedvezőbb a 
tavalyinál. Évi bevételeinkből sikerült évi folyó kiadásainkat fe
dezni. Köszönet érte a közoktatásügyi minister urnák, kinek 
1000 korona, és a M. Tud. Akadémiának, melynek 400 kor. ado
mánya ezt lehetővé tette. Ez. s még inkább az erkölcsi elismerés, 
mely ezen adományokban szintén bennfoglaltatik, melegebbé teszi 
köszönetünket.

Bevételeink és kiadásaink egyensúlya mellett adósságunk vál
tozatlanul megmaradt. Kezdi már a consolidált status-adósság je l
lemét felölteni, melylyel minden jól rendezett államnak bírnia kell. 
Ez szolgáljon vigasztalásunkra addig is, mig a jövő évre is remélt 
segélyezések és a tagdíjaknak az eddigieknél pontosabb befolyása 
adósságunk apasztására képesít s ezzel tartalmasabb vigasztalásban 
is lesz részünk.

Jelentésem végére jutván, indítványozom, hogy méltóztassa- 
nak megbízni az elnökséget, hogy a vallás- és közoktatásügyi mi
niszter urnák és a M. Tud. Akadémia elnökségének a nyújtott 
anyagi és erkölcsi támogatásért a Társaság köszönetét fejezze ki.

Méltóztassanak indítványaimat elfogadni és jelentésemet 
tudomásul venni.

A Társaság köszönettel adózik a titkár munkásságánák és elisme - 
rést szavaz az elnökségnek.

VI. Következik a pénztár állapotáról szóló jelentés. A jelentést 
alábbiakban közöljük.
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A M agyar Pæ dagogiai Társaság 1900. évi zárószámadása.

Bevétel. К iadás.
Kor. All. Kor. fill.

Készlet 1899. évről 114 10 írói és szerk. tisztelet-
Hátralékokból 720 — díjak 1899-re 800 —
Folyó évi tagdíjakból 872 — írói és szerk. tisztelet-
Régibb évfolyamok el- díjak 1900-ra 1800 —

adásából _  __ 8 — Titkári tiszteletdíj 200 —
Alapítványok kamataiból 75 16 Pénztárnoki tiszteletdíj 200 —
Tiszteleti és rendes tagok Jegyzői tiszteletdíj ........ 100 —

adományaiból 130 Szolgáknak és kapusnak 30 —
Segély a) a vallás- és köz- Hirdetésekre 22 10

oktatásügyi miniszte- Ügykezelési költségek
riumtól . _  _ 1000 (levelezés, pénzbehaj-

Segély b) A magyar tud. tás, szállítás) 119 06
Akadémiától 400 —

Összesen : 3319 26 Összesen : 3271 16
Készlet .... 48 10

3319 26
Budapest, 1900 decz. 31-én.

György Aladár s. k., Dr. Gyulai) Béla s. k.,
ellenőr. pénztárnok.

À pénztári könyveket 1900 január 1-tó'l 1900 deczember 31-ig 
átvizsgáltuk, úgy a bevételeket, mint a kiadásokat az okmányokkal és tag
sági könyvekkel egybehasonlítottuk és megegyezőknek találtuk. A kimu
tatott 48 korona és 10 fillér pénztári készlet készpénzben és a 2150 
korona alapítványtőke egy Pesti hazai első takarékpénztári és egy Pe'sti 
magyar kereskedelmi bank betétkönyvecskéjében, 100 korona pedig egy 
italmérési jog kártalanítására kibocsátott 03,908. sz. 47» %-al kamatozó 
kötvény előttünk bemutattatott. Ezek alapján a pénztárnoknak a föl
mentvényt megadni kérjük.

Budapesten, 1901 január hó 18-án.

Ráció Vilmos s. k., Dr. Zsengén Samu s. k.,
számvizsgáló bizottsági tag. számvizsgáló bizottsági tag.

Miután a pénztárvizsgáló-bizottság jelentése alapján a pénztár a 
legnagyobb rendben találtatott, a Társaság köszönetét szavazott a pénz
tárnoknak buzgó fáradságáért s részére a fölmentvényt megadta.
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VII. Pénztárnok előterjeszti a jövő évi költségvetés tervezetét. 
A Társaság ezen előterjesztés alapján elfogadja a következő előirány
zatot :

A M agy. Pæ dagogiai T ársaság  1901. évi költségelőirányzata.

B e v é te l .
kor. fill.

Pénztárkészlet 1900 végén 48 10 
Hátralékokból ... 700 —
Folyó évi tagdíjakból 1200 — 
Eégibb évfolyamok el

adásából „  „. .... 20 —
Alapítv. kamataiból .... 75 —
Tiszteleti és rendes ta

gok ajándékaiból _. 200 —
Segély a) a vallás- és köz

oktatásügyi miniszter
től.... ... .... .... ......... 2000 -

b) M. Tud. Akadémiától 400
~  4643 10 

Mutatkozó hiány : 316 90

K ia d á s.
kor. fill.

írói és szerk. tisztelet
díjak 1900-ra 200 —

írói és szerk. tisztelet
díjak 1901-re ... 2000 —

Titkári tiszteletdíj . 200 —
Pénztárnoki tiszteletdíj 200 —
Jegyzői tiszteletdíj ...... 100 —
Szolgáknak és kapusnak 30 -— 
Hirdetésekre _  __ 30 —
Ügykezelési költségekre 100 —
Tartozás a Franklin-

Társulatnak ... .... 2100 —

Összesen : 4960 —
Budapest, 1901 január 19-én.

Az elnökség nevében
Dr. Gyulay Béla s. k.,

pénztárnok.

A Társaság a költségvetéshez egyhangúlag hozzájárult.
VIH. A három évi cyclus lejárván, következett a tisztujítás. Egy

hangúlag megválasztattak a következők :
Elnök : Heinrich Gusztáv.
Alelnökök : Erődi Béla, Hegedűs István, Verédy Károly.
Titkár és szerkesztő : Kovács János.
Jegyző : Trájtler Károly.
Könyvtáros : Szuppán Vilmos.
Pénztáros : Gyulay Béla.
Ellenőr : György Aladár.
A nagygyűlés véget ér.
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BEKÜLDÖTT KÖNYVEK.

Magyar Könyvtár, szerkeszti Radó Vilmos. Budapest, l.umpel Bóbert 
< Wodianer F. és Fiai). Egyes füzet ára 30 fillér.

191. sz. R udyard Kipling, ADsungel könyve, II. sorozat. Fordította
Mikes Lajos. Képekkel. 55 1.

192. sz. Ovidius verseiből : Az átváltozások. — A naptár. Fordította
Paulovits Károly. 63 lap.

193. sz. dókái Mór, Tallérossy Zebulon levelei Mindenváró Adám-
hoz. Bevezette s jegyzetekkel kisérte dr. Várdai Béla. 76 lap.

194. sz. Ver да Giovanni, A farkas. Drámai jelenetek két felvonás
ban. Ford. Kadó Antal. 54 1.

195. sz. Német elbeszélők tára. I. sorozat: Heyse, Hoffmann Hans,
Mackay J. H. — Ford. Alexander Erzsi. 56 lap.

201. Cornelius Nepos, Hires férfiakról. Fordította és bevezetéssel el
látta Székely István dr. 60 1.

202. Kisfaludy Károly, Szilágyi Mihály szabadulása, Mátyás deák,
Hűség próbája. Bevezetéssel ellátta Bánóczi József. 59 1.

203. K  Brieux, A bölcső, szinmű 3 felvonásban. Fordította Gábor
Ignácz. 69 1.

204. Ambrus Zoltán, Árnyékalakok. 67 1.
205. C. Dickens, Vázlatok. Fordította CL Pogány Irma és Pogány

Margit. 54 1.
206. Kazár Emil, Elbeszélések. 56 1.
Morvay—Gerecze, A képzőművészetek története. Budapest, Wodianer. 

Az ifjúsági könyvtár. IV. kötete. Sok képpel. 160 lap. Ara kötve 3 korona.
Német Könyvtár, szerkesztik Theisz Gyula dr. és Matskássy József; 

Budapest, Wodianer. Egy-egy kötött füzet ára 70 fillér.
1. G. Freytag, Bilder aus der deutschen Vergangenheit, jegyzetekkel

és magyarázatokkal Gyulay Ágost dr.-tói. 89 lap.
2. Goethe, Dichtung und Wahrheit. Szemelvényes kiadás. Magyarázta

Tiber Ágost. 91 lap.
5. Aurbacher, Ein Volksbüchlein. Szemelvényes kiadás. Magyarázta

Endrei Ákos. 94 lap.
6. II. Kleist, Michael Kohlhaas. Magyarázta Vajda Gyula dr. 921.
7. Heine, Uhland, Lenau költeményeiből. Magyarázta Kohlbach Ber

talan dr. 115 1.
Dunay Fermez, Átíró hangrajz (Phonetika transscriptoria). Bpest, 

Wodianer F. és Fiai, 1901. 524 1.
Kovács János dr., A polgáriskola reformjához (függelékül : az Orsz. 

Közokt. Tanács és az Orsz. Polgárisk. Egyesület reformjavaslatai). Bpest, 
Franklin-Társulat, 1901. 96 1. Ára 1 K.

Léderer Abrahám, A testi büntetés lélektana. Budapest, Wodianer F. 
és Fiái, 1901. 29 1. Ára 40 fill.
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H i v a t a l o s  n y u g t á z á s .

Tiszteleti és rendes tagok ajánlataiból befolyt : Groó Vilmos 
r. tag 10 kor., György Aladár r. tag 20 kor., Kovács János r. tag 10 kor.

1898- ra: Maiz József Kis-Becskerek, Auerbach Lipót Szegzárd.
1899- re : M. Nagy István Békés, Szentgyörgyi Gábor Dévaványa 

(1898-ra is), Maiz József Kis-Becskerek.
1900- ra: Tulvan István Pestes, (1897, 98. ás 1899-re is), Hickl 

József N.-Bánya, Fekete Antal Györgyfalva, Cserép József (és 1899-re), 
Gonda József Békés, Sólyom János Kolozsvár, Nemessányi Adél Újvidék, 
Téri József Székesfehérvár, Gyulányi Adolf Budapest, Antal Géza Pápa, 
Odor Emilia és Henrietta Budapest, Tomcsányi János Mátyásföld, 
Eszéky János M.-Ujvár, Holzmann Ignácz Torzsa, Császár Kilián Sopron, 
Heller Bernât Budapest, Szigetvári Iván Budapest, Dömök Erzsébet 
N.-Enyed, Zsuffa Fausztin Nagybánya, Heinrich Józsa Kolozsvár, Bricht 
Lipót Budapest (1899-re is), Zlinszky Aladár Budapest, Simonides István 
Szeged, Stepankó Albert Budapest, Hamar János Beregszász, Osztrogo- 
uátz János Szabadka, Sziklás Adolf Budapest (1898. és 99-re is), Krausz 
Sándor Kolozsvár. Faragó János Pápa, Szegess Mihály Léva, Novák 
Sándor Budapest, Pákh Berta Budapest, Thuránszky Mária (1899-re is) 
Budapest, Simonyi Zsigmond Budapest, Szieber Ede Kassa, Kapi Gyula 
Sopron, Bátz László Budapest (1898. és 99-re is), Küzdy Aurel Eger, 
Gyöngyössy István Segesvár. Ludmann Ottó Eperjes, Kirchknopf Andor 
Kassa, Mocsári Gerő Győr, Marosi Mihály Or-Darna, Löblovits J. Girált, 
Geréb József Budapest, Schack Béla Budapest, Takács Menyhért Kassa, 
Boros Ambrus Karczag, Kaunitz Lajos Budapest (1899-re is), Hidvéghi 
Sándor Gicz, Kellemen Károly Sümeg, Fazekas Sándor Debreczen, So
mogyi Géza Znióváralja, Szentkirályi Zsigmond Jászó, Vaday József 
Nagyvárad, Scherer Sándor Baja, Szurmó Ambrus N.-Kőrös, Gerevich 
Emil Kassa, Zalai Mihály Pécs, Csapó Antonin Győr-Szt-Márton, Bakos 
Kálmán Modor, Vörös Mátyás Léva, Czapáry László Székesfehérvár, Pék 
János Székesfehérvár, Polgár György Miskolcz, Balassa József Budapest, 
Danilovics János Kaposvár, Bründl Ödön Sopron, Bokányi Dániel M.-Szi- 
get, Fankovich Sándor Munkács, Major J. Gyula Budapest (1898. és 99-re 
is), Frank Ferencz Budapest, Szinyei József Budapest, Jónás János Po
zsony, Tordai György Pancsova, Wigand János Szegzárd, Gébé Andor 
Ungvár.

1901- re : Kolonits Lajos Zágráb (1898., 99. és 1900-ra is), Heuer 
Ede Budapest (1900-ra is), Rombauer Emil Brassó (1900-ra is).

Dr. G ya lay  Béla,
(Folytatjuk.) pénztárnok.

V., váczi körút 58.



WLASSICS MINISZTER BESZEDE.

Az idei költségvetés tárgyalásán annak a szokatlan jelenség
nek voltunk tanúi, hogy a vallás- és közoktatásügyi tárcza vitájá
ban nem az egyházpolitika, hanem a közoktatásügy dominált. 
Azt hisszük, hogy ezt első sorban Wlassics miniszter irányításának 
köszönhetjük, a ki mindjárt bevezetőül bőségesen megadta a the- 
mát egv nagy közoktatásügyi, sőt mondhatni pædagogiai beszéd
ben, mely utóbbi szintén szokatlan volt eddig a miniszteri székek
ből. A beszéd pædagogiai tartalma indít arra, hogy azzal szin
tén szokatlanul e helyen foglalkozzunk.

A beszéd bevezetéséből idézzük a következő pontokat:
«Nekem kötelességem, hogy a mennyire csak lehetséges, nap

nap mellett előbbre vigyem hazám kulturális ügyét. (Általános 
élénk helyeslés.) Előbbre fajsulyban, és előbbre annak ekszpanziv 
erejében is. (Zajos helyeslés.)

T. Ház ! Előttem mindig ott van az az intelem, hogy ennek 
az országnak kritikus ideje nem a nagy titáni erőfeszítések voltak, 
nem a tatárjárás, vagy a törökpusztitás, hanem az igazi kritikus 
idő az, a mikor számon kérik annak a nemzetnek kulturális érté
két, a mikor számon kérik azt az összegyűjtött erőmennyiséget, és 
erőminőséget, a melyet be tudunk vetni a művelt világ verseny
mérlegébe. (Általános élénk helyeslés.)»

A magyar tanárság örömmel látja, hogy a kultúra vezetőjé
nek a kultúra fontosságáról ily erős meggyőződése van, és szíve
sen ismeri el, hogy a miniszter működése rávall ezen meggyőző
dés erejére.

A miniszter egész beszédén áthúzódik és többször kifejező
dik az a gondolat, hogy az iskolában a tanítási czél mellett a ne
velésnek is elsőrendű fontossága van. Középiskolai reformtervei
ben az a fölfogás vezeti, «hogy a reá váró kor küzdelmeire kell az

9Maijyar Paedauorjia. X. S.
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iskolának tudásban, jellemben, legfőkép akaraterőben felvértezni 
az ifjúságot». A nevelési czél elérésének nagy akadályaként rámu
tat az iskolák túlzsúfoltságára, kifejti ennek káros hatását s bizo
nyos resignatioval említi föl, hogy míg Francziaországban azon 
vitatkoznak, hogy 30-ban vagy 40-ben szabják-e meg egy osztály 
létszámának maximumát, addig nálunk olykor még a 70-nél sem 
lehet megállapodni. A nevelő hatás érvényesülésének megnehezi- 
tőjét látja a szaktanítás rendszerében is. Ez a rendszer a közép
iskolában nem mellőzhető ugyan, de a mellett is meg kell az iskola 
nevelői hivatását oldani, a mi végett lelkűkre köti a tanároknak, 
hogy azzal, hogy «szakmámat előadtam», ne tekintsék befejezett
nek iskolai kötelességüket, hanem foglalkozzanak minél többet az 
ifjakkal s ezen a téren egyesítsék a szakmájuk által szétválasztott 
erejüket. A mennyiben az iskola a nevelői ezél megoldására ön
magában elégtelen, kísérletet akar tenni a szülői értekezletekkel, 
egyelőre a gyakorló gymnasiumban, hogy ezzel elősegítse azt, 
hogy az iskolai és családi nevelés egymást támogassák. Méltó 
büszkeséggel hivatkozott rá a miniszter, hogy a continensen ő volt 
az első, a ki a kötelező játékdélutánokat rendszeresítette, a melyek 
nem csupán a testi nevelésnek, hanem általában a nevelésnek 
fontos tényezői. Rámutat később azokra a nagy és készséggel ho
zott áldozatokra, a melyekkel az állami iskolákban a vallásos ne
velést előmozdítja. Yégűl a tanítóképzésről szólván, ismétli azokat 
a kijelentéseket, a melyeket az iskolák új rendtartási szabályzatát 
kisérő rendeletében a tanítóképzők^ nevelői hivatásáról hirdetett.*

Reformtervei során a miniszter először a középiskolákkal 
foglalkozik. Kimondja, hogy radicalis újításoknak ezen a téren 
nincs helye ; ismerteti, hogy a nagy kulturnemzetek, a kik a kér
dést szintén állandóan napi renden tartják, maguk is mennyire 
óvakodnak a koczkázatos kísérletezéstől ; rámutat arra, hogy ott 
is a nézetek azon elv körül látszanak concentrálódni, a melyet ő 
tűzött ki a reform közelebbi czéljáúl, t. i. az egységes jogosítás 
elve körül. A midőn ettől várja a reform további irányítását, 
egyúttal siet kijelenteni, hogy «a modern iskolában is gerincznek 
a humaniorákat tekinti s azoknak száműzésével teljesen lehetet
lennek tartja a modern iskola felépítését. (Elénk helyeslés.)» Ismer
teti a középiskolai tantervreformot, «mert az mindig eredmény,

* Lásd Magyar Pædagogia 1901. 57. lap.
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ha bármily kis mértékben el tudjuk érni, hogy az ifjúságnál a 
tanítás eredménye minél jobb, fajsulyban minél nemesebb legyen ». 
Ezért tökéletesíti folyton a tanárképzést is, melynek ismertetése 
folytán két örvendetes kijelentést tesz : egyik, hogy az Eötvös- 
collegiumlioz hasonló intézményt Kolozsvárit is szándékozik léte
síteni ; másik, hogy a tanárvizsgálati szabályzatot revideálni akarja 
a vizsgák apasztásával, mert most a sok vizsga miatt «a tanárjelölt 
nem mélyedhet el tanulmányaiban».

A felsőbb oktatásról szólva fölsorolja e téren tett intézkedé
seit és bejelenti, hogy « egy perczig sem tér el attól a programm- 
jától, hogy az egyetemi oktatás törvény által szabályoztassék. » 
A jogi szakoktatás reformjára vonatkozó terveit terjesztette azután 
elő, a melyekre nem térünk ki, hogy annál részletesebben idézhes
sük azt, a mit a polgáriskolai reform fontos kérdéséről mondott. 
Beszédének ez a része így szól :

«T. képviselőház! Még a polgári iskoláról akarok annyit mon
dani, hogy hár ezek mai meg nem reformált rendszerükben is nagyon 
keresett iskolák, hisz 17—18,000 ifjú és 23—24,000 leány nyeri a pol
gári iskolában kiképeztetését, mégis szigorúan ragaszkodom a polgári 
iskolák reformtervéhez. (Helyeslés.) El is mondhatom a reform alapgon
dolatait. (Halljuk ! Halljuk !) Lesz egy négyosztályu polgári iskola, a 
mely mint önálló szervezetű befejezett egész és mint népoktatási intézet 
fog működni. Ezen négy osztály fölé jön három osztály, az ú. n. felső 
polgári iskolák.

Ennek a felsőnek kettős lesz a feladata. Az egyik, hogy mind
azokra a közszolgálati ágakra képesítsen, a melyekre jelenleg megfelelő 
iskola hiányában a középiskola és a felső kereskedelmi iskola képesít ; a 
másik feladata a közélethez szükséges általános műveltségnek a meg
szerzése azok számára, a kik felső oktatásban nem részesülnek, a kik 
egyetemi, műegyetemi s általában felső iskolai kiképzésre nem akarnak 
menni.

T. képviselőház ! Igen gyakran hallom t. képviselőtársaimtól is, 
másoktól is, hogy nagyon sokan járnak a gymnasiumokba, s nem jár
nak más intézetekbe ; azután, mikor a reformra kerül a sor — és itt 
vádolom t. kollegáimat is, de érzem azt, hogy legjobb akarattal tárczá- 
juk iránt tanúsított ügybuzgalomból teszik — mikor a reformra kerül 
a sor, hogy vajon annak a polgári iskolának adjunk-e valami képesítési 
jogot, mindig azt mondják, mégis csak jobb a gymnasiumi képesítés és 
így lemond a polgáriról.

Ennek következtében, mikor azokat a dolgokat kell megállapítani, 
melyek a minősítési törvénybe tartoznak, nagyobb körben kell biztosí

9*
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tani a polgári iskola képesítő anyagát. Én beismerem teljesen annak az 
igazságát, hogy tudományos pályára helyesebben és jobban készít elő a 
gymnasium úgy, hogy minden állásra az egyes resszortokban a polgári 
iskolának azt a feljogosítást nem adhatjuk meg, de ha ezt túlozzuk és a 
reformált polgári iskolának sem adjuk meg a kellő képesítési kört, úgy 
természetes, hogy a gymnasium lesz mindig az, a mely tulnépessé válik. 
(Igaz ! Úgy van !)

A reform e tekintetben lassabban megy két okból : ezt is egész 
nyíltan tárgyalom. A reform kapcsolatban van a minősítési törvénynyel, 
tehát valamennyi minisztertársammal kell tárgyalnom azt a kérdést ; az 
ilyen kérdések pedig természetesen nem mehetnek olyan gyorsan, mint 
mikor egy miniszter hatáskörétől függ valamely ügy elintézése. De ott 
van az egy évi önkéntesség is, a melyre nézve tárgyalásban állok a had
ügyminiszter úrral, mert én úgy óhajtom a felső polgári iskolát létesí
teni, hogy arra az egyévi önkéntesség kedvezménye kiterjesztessék. 
(Általános helyeslés.) Mert ezzel a kereskedelmi iskolákat, a melyekbe 
most épen az egyéves önkéntesség kedvezménye miatt tulsokan járnak, 
saját feladatainak vissza lehet adni. (Helyeslés.) És viszont azt is hi
szem, hogy le lehet terelni a gymnasiumokat is a túlnépesedéstől, mert 
hisz igen sokan vannak, mutatja a kereskedelmi iskolák nagy látogatott
sága, a kik nem pusztán a kereskedelmi czélok, hanem csakis az egyévi 
önkéntességi jog kedvezményének elérése czéljából járnak a kereskedelmi 
iskolába.

Addig is, míg a reform keresztülvihető, a polgári iskola terén meg
tettem azt, a mit megtehetőnek tartottam ; az iskolaszékek és gondnok
ságok számára kiadott utasítást megváltoztattam, itt is ugyanabból a 
pædagogiai elvből indulva ki, a melyet a népiskolákra vonatkozólag 
voltam bátor előadni, hogy tudniillik az iskola beléletébe ne avatkozza
nak bele a gondnokságok. (Helyeslés.) A tanulmányi ügyek vezetését 
tehát új alapon rendeztem. A kézügyességi oktatásra súlyt helyeztem és 
némely városban a polgári iskolával kapcsolatban a kézügyességi okta
tást fentartva, így : Kassán, Beszterczón, Resiczabányán, Oraviczán, Gal- 
góczon, Dobsinán, Szombathelyen stb. — taníttattam kézimunkára a 
polgári iskolai tanítókat is, erre nézve számukra tanfolyamot tartottam. 
(Helyeslés.) Yolt ilyen Szegeden és aztán Beszterczebányán is. így tehát 
addig is, a míg a polgári iskolai reform a ház elé jöhet, a mi remélem,— 
az akadályok elháríttatván, — meg fog történhetni, megtettem a szük
séges intézkedéseket és mint előbb is említeni voltam szerencsés, azért 
nagyon keresett az iskola mai szervezetében is. »

E nyilatkozat mutatja, hogy a miniszternek a polgáriskolai 
reform szükségességéről való meggyőződése megingathatatlanul 
áll, nem térítik el attól a reformnak elég jelentékeny akadályai, a
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melyeket eddig is sejtettünk, s a melyekre a miniszter őszintén 
rámutatott. A reformtervet úgy körvonalozza, a mint a Közokt. 
Tanács javaslatából ismeretes, azonban egy kedvező árnyalati 
különbséget mégis mutat, ugyanazt, a mit már a Tanács tan terv- 
javaslatából is ki lehetett olvasni, hogy t. i. az ú. n. felső tagozat 
«szakszerű» irányát nem hangsúlyozza, sőt e helyett kiemeli ezen 
tagozatnak is általánosan képző jellemét. Ezzel épen az az elvi 
különbség esik el, mely a kettős tagozatot igazolná, mert hiszen a 
«népoktatási» jelző összefér az általános képző irányzattal. Ügy 
látszik, hogy már nem a tanulmányi irányzat különbsége, hanem 
tanügy politikai szempontok miatt tartatik fenn a két tagozat, 
talán azért, hogy az alsó tagozat «népoktatási» jelzője alapján fen- 
tartassék erre nézve a községek iskolaállítási kötelezettsége. Azt 
hisszük azonban, hogy ennek módját lehet találni a különben 
egységes irányzatú iskola egységének megbontása nélkül is. Ki
emeli a miniszter azt is, hogy már az organicus reform előtt rész
letintézkedéseivel előkészíti az átalakulást. Ebben az irányban az 
utóbbi időben még többet tett, mint a mennyit beszédében föl
említ.

A felsőbb leányiskolákról épen azt emeli ki a miniszter, hogy 
az új tanterv szerint egységes tanfolyami! lesz, önálló czéllal, kü
lönböző úgy a leánygymnasiumtól, mint a polgári leányiskolától. 
Leánygymnasium állítását az állam részéről ma még nem tartja 
szükségesnek.

A népiskolai ügy fejlesztése terén igen sok jelentékeny intéz
kedésére mutathat rá. Ilyenek a készülő új tanterv, a hiányos 
népiskoláknak teljesekké fejlesztése, a gazdasági ismétlő iskolák, 
az új gondnoksági utasítás, a jelentékeny népiskolai építkezések, 
a beiratási díjaknak ifjúsági és tanítói könyvtárakra való fordí
tása, és az államosítás kiterjesztése. Ez utóbbi kérdésben a követ
kezőket mondta a miniszter :

«Az állami elemi népiskolák szervezésénél azokat az irányelveket 
követem, a melyeket a t. képviselöház előtt többször volt szerencsém 
kifejteni, és a melyeket röviden az ú. n. párhuzamos politikának nevez
tem, azaz, hogy felállítom a népiskolákat, vegyes, tiszta magyar és tiszta 
nemzetiségi vidékeken. De t. Ház, tekintélyes helyről, a sajtóban is egy
szer szememre vetették, hogy túlságosan protezsálom a magyar vidéke
ket. (Helyeslés jobb felől.) Hogy túlságos súlyt fektetek a tiszta magyar 
vidékekre és ennek folytán elhanyagolom a nemzetiségi vidékeket. Hát
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t. képviselőház, én nem hanyagolom el a nemzetiségi vidékeket, de soha 
sem csináltam titkát abból, sőt egyenesen politikám egyik sarkelvévé 
tettem azt, hogy én a magyar fajnak kulturális súlyát akarom emelni. 
(Elénk tetszés és helyeslés a jobboldalon.) Mert ha azt mondjuk mindig, 
hogy ennek a nemzetnek, és ennek az államnak magyarnak kell lennie, 
a magyar legyen az, a mely vezessen : hát ha a kulturális fajsulyát el
hanyagoljuk, minő értékkel bir ez a magyarság úgyszólván az állami, 
nemzeti és társadalmi életre ? (Úgy van ! jobbfelől.)

De mivel azt vettem észre, hogy a beiskolázott magyar gyermekek 
száma nincs arányban a többi nemzetiségek beiskolázott gyermekeinek 
számarányával, igenis, én bizonyos tekintetben a magyar vidékeket — 
hogy úgy fejezzem ki magamat — protegálom. (Helyeslés jobbfelől.) De 
azért, t. képviselőház ez nem áll úgy, hogy a nemzetiségi vidékek elha
nyagoltainak, mert pl. utóbb is 297 állami iskola közül 247 községben 
tiszta magyar volt 97, vegyes és tiszta nemzetiségi 150 község».

Megvalljuk, hogy ez idézet végén közölt adatok — szerény 
nézetünk szerint — még túlságosan is megvédik a minisztert a 
magyarság protegálásának a vádjával szemben. Hiszen azok sze
rint az új állami iskolákkal ellátott községeknek csak 39% -a esik 
tiszta magyar vidékekre, holott a magyarság számaránya az or
szágban 50%. Igaz, hogy a vegyes vidékek számbavétele erősíteni 
fogná a magyarság számarányát, de az is igaz, hogy a magyar kul
túra érdekében csak az az egészen biztos befektetés, a mi a ma
gyar faj kultúrájának emelésére fordíttatik. A kétesebb befekteté
sekkel várhatunk addig, a míg azokra is jut erőnk.

Végül megemlékezik még a miniszter a tanítóképzés terén 
véghez vitt és folyamatban levő reformjairól, melyek folyóiratunk
ban annak idején ismertetve voltak, s azután a következő szavak
kal fejezi be működéséről világos képet rajzoló beszédét :

«Csak arra kérem a t. képviselőházat, hogy a midőn meg méltóz- 
tatik Ítélni intézkedéseim és általában munkám sorozatát, legyenek szí
vesek benne felismerni azt, hogy mindez egy egységes gondolattól, attól 
a gondolattól van vezéreltetve, hogy itt, ebben az országban megteremt
hessük a magyar egységes társadalmat és a magyar egységes társadalom 
alapján a hatalmas magyar nemzeti államot. (Általános, élénk helyeslés 
és tetszés.) Ezt a gondolatot én kicsiny és nagy reformnál, jelentékeny 
és nem jelentékeny intézkedésnél egy perezre sem tévesztem szem elől. 
(Általános helyeslés.) Csak arra kérem a t. Házat, hogy a mikor a magyar 
kultúrának ügyéről és érdekeiről van szó, a mennyire emberileg lehet
séges, tegyük félre a pártoskodást és a széthúzást. (Elénk helyeslés.) 
Méltóztassanak elhinni, hogy nem a kormányok fogják megoldani a
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magyar kultúra problémáját ; az csak az egész nemzet együttes erejével 
és munkájával lesz megoldható. Ebben a reményben és óhajban aján
lom a költségvetés elfogadását. (Hosszantartó élénk helyeslés, éljenzés.)»

AZ ACTIÓK ÜGYE.

Minden dolognak atyja a harcz, mondja Herakleitos, görög 
bölcselő. Én pedig azt mondom : a vélemények harczából kerül ki 
győztesen az, a mire minden becsületes kutató törekszik, az egy
szerű szinigazság, a cbtXoöi; 6 Xôyoç. Másrészt azt tartom, a mit 
Marcus Aurelius Antoninus, a bölcselő római császár mond fent a 
Vág folyó partján szerzett görög nyelvű elmélkedéseinek («Magá
ról és magához») 6-ik könyvében: «Ha valaki engem megtud czá- 
folni és győzni arról, hogy helytelenül vélekedem vagy cselekszem, 
örömest részére állok. Ugyanis az igazságot keresem, melyben még 
soha senki nem csalatkozott. En tehát ezt és csupán ezt cselekszem, 
kötelességszerüleg, s ettől engem senki el nem tántorít.»

Ezzel a két mondással jelzem álláspontomat, midőn a magam 
igaza mellett kell síkra szállanom.

I.

Tárgyamra térve, elözményképen fölemlítem, hogy nem akar
tam Körösi úrral vitába bocsátkozni. Az én czélom ugyanis temes
vári felolvasásommal az volt, hogy az actiók ellen a külföldön el
hangzott kifogásokat vagy véleményeket bemutassam tanítótár- 
saimnak, a kik talán nem eléggé tájékozottak a kérdés irodalmá
ban, vagy ha tájékozottak, a magam világításában s bírálatában 
állítsam azokat szemök elé. E végből visszamentem a kérdés törté
netére nálunk is, hogy ekkép megmutassam, hogy készségesen 
méltánylom minden embernek a véleményét, s ha csak egy por
szemmel járult is valaki a kérdés megvilágításához, tisztelettel 
emlékezem meg róla. Egyedüli érdememet tehát csupán ebben az 
anyag-gyűjtésben keresem ; ellenben azt, hogy az actiókat, pláne 
helyes értelmezésekben, megdöntsem és számkivessem vagy ki
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gyomláljam grammatikáinkból, vallóikat s a szerintük sikerrel 
tanító kartársaimat megsemmisítsem : nem akartam és nem akar
hattam; mert ha valaki annyira szerelmes beléjök, hogy csak ezen 
az úton bir boldogulni : ám tartsa meg őket és tanítson szerintük, 
ón bolygatom legkevésbbé munkájában.'*' Hanc autem veniam 
petimusque damusque vicissim. Ezt azért mondom, hogy elhárít
sam magamról azt a vádat, melyet nem átallották némelyek elle
nem világgá dobni, mintha a készülő Utasításokat akartam volna 
már előre hitelvesztesekké tenni, a melyekben — úgy látszik 
az actiók már egész terjedelmükben be lesznek czikkelyezve vagyis 
felsőbb approbatióban részesítve, a régies tanítás kiküszöbölése 
végett. Mondhatom, eszem ágában sem volt ilyen alattomos irány
zatosság, hanem a mikor hozzám fordultak a központból : volna-e 
valamely actualis tái'gyam, melyet a közgyűlés napirendjébe illeszt
hetnének, ismételt sürgetés után végre nagynehezen vállalkoztam 
a  szóban levő kérdés kidolgozására, ha ugyan megfelel a thémám 
a központ tetszésének. Csakhamar megkapván a központ bele
egyezését, azon rövid idő alatt, mely még hátra volt a közgyű
lésig, ebből is két hétig folyton olvasva, az ütrakelés előtt való 
estig, majdnem éjfélig dolgoztam értekezésemen. Temesvárott kel
lett aztán meghallanom, hogy értekezésemmel egyik szerepelni 
vágyó pályatársamat elütöttem a föllépéstől. Sajnálva sajnáltam 
az esetet, mert én bizony mindég inkább vagyok hallgató, mint 
szereplő.

A théma nem volt ismeretlen előttem, mert gymnasiumi 
VI. osztályos (1879—80) korom óta fúrta az oldalamat, s ha nem 
szóltam is mások előtt e tárgyról, sőt igyekeztem még a látszatát

* Ez az álláspontom világosan benne van temesvári felolvasásom 
bevezetésében s később is, magában az értekezésben. Ugyanezt kifejeztem 
nemrég igen határozottan a Philologiai Közlönyben is (1900. 845.). Midőn 
továbbá Temesvárott a többségben levő actio-ellenesek arra nógattak, hogy 
szavaztassam le az aetio híveit, rögtön kijelentettem, hogy ilyen ügyben 
mitsem ér a szavazás. Egy másik kartársamnak pedig, a ki szerint elő
adásommal tönkre tettem tiz évi sikeres működését és hitelét tanítványai 
■előtt, kijelentettem, hogy az én előadásom miatt ezentúl is bátran tanít
hatja az actiókat s biztosíthatja hitelét. Végül azt is megemlítem, hogy 
mások nyelvtanának átnézése közben még én figyelmeztettem őket több
ször a következetességre, midőn itt-ott elfeledtek actiós-izűen beszélni, úgy 
hogy ők azt hitték felőlem temesvári föllépésemig, hogy telivér actió- barát 
vagyok. Hasonló véleményben voltak felőlem deákjaim is.
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is kerülni aimak, bogy valaki merev actió-ellenesnek vagy Körösi 
kifejezése szerint retrográdnak (visszaesőnek, a haladás ellenségé- 
nek stb.) tarthasson : olykor mégis csak elszóltam magamat, hogy 
nincs ám olyan kétségtelen alapja annak a theoriának, vagy ha 
valaki egész általánosságban elfogad ja is, nem volna szabad má
sokra erőszakolni s a tanításban a végletekig vinni, miként Gyom- 
lay s a mintagymnasinm professzorai és tanítványai teszik, a görög 
nvelvtanosok közűi pedig, régi kíméletes álláspontokkal szakítva, 
Maywald és Dóczi, nemkülönben a magyar nyelvtanosok közül 
Simonyi. A magyarok közül ugyanis Szinnyeit már nem lehet a 
túlzók közé számítani, mert egész nyelvtanán keresztül (1. 7. kiad.) 
a legnagyobb mérsékletet tanúsítja minden kérdésben és szinte 
azt láttatja, hogy csupán az újabb felfogásnak hódol, midőn szó
hoz juttat egy-egy nézetet vagy ajánlott terminust, de nem kar
doskodik mellettük, hanem egyszerűen hozzájok csatlakozik; ellen
ben a tanító kezét nem köti meg, ha esetleg ellentétes meggyőző
désben volna; szóval azt mondhatnám : észrevetlenül is pártatlan. 
Ebben rejlik az ő népszerűségének titka, valamint abban, hogy 
módszere nem édeskés, nem enyelgő és szájbarágó, nem tetszeleg 
tudákos magyarázatokban, sőt némi dogmatismust, tételességet is 
érvényre juttat, s e téren nincs hozzáfogható tapintatú magyar 
nyelvtanosunk, legfölebb Balassa, a ki szintén nem tömi meg fej
tegetésekkel iskolai könyvét.

De hogy a múlt iskolai évben különösb gondom tárgya volt 
az actiók tana, arra alkalmat szolgáltatott Cauer híres könyvének 
{Grammatica militans) olvasása és Pöcz János békési ev. ref. gymn. 
tanárnak programm-értekezése, melylyel a Philol. Közi. szerkesztő
jének megbízásából kellett foglalkoznom. A théma tehát azon me
legében kínálkozott, mint nagyon is kathedrai tárgy, a melyet 
bízvást a közgyűlés elé bocsáthattám. A kérdés kidolgozása közben 
jutott aztán eszembe, hogy a Magyar Pædagogia ápr. füzetében is 
olvastam egy czikket, a mely nálunk eleddig szokatlan jelzővel 
illette a régies irányú tanítókat, retrográdoknak bélyegezve őket. 
A czikk szerzője Körösi Sándor, fiumei tanár, a kinek személyét 
nem, de érdemeit a nyelvtudomány és nyelvtanítás terén ismerem 
és méltánylom, buzgalmát az olasz ajkú tanulók oktatásában az 
újságokból, valamint ismerőseinek es fölebbvalóinak dicsérő nyi
latkozataiból régóta tudom. Czikke valóban sikerültén hadakozik 
az actiók egyedül üdvözítő volta mellett, s ha valaki szükségét
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erezné annak, hogy az actiók alkalmazhatóságát ne csak jelsza
vakból, általános plirasisokból vagy tekintélyek után ismerje, ha
nem beható megokolás útján is : nem ajánlhatnék neki jobbat és 
biztosabbat érdeklődésének kielégítésére, mint Körösinek újabb, 
ellenem irt czikkét. mely folyóiratunknak ez idei első számában 
olvasható. Nem tehetek azonban róla, hogy engem összes, meg
vesztegető bizonyságai sem térítettek el azon meggyőződésemtől, 
melyet világos szavakkal jeleztem temesvári felolvasásomban s 
melyet legkedvemre-valóbban folyóiratunk tudósítója foglalt össze 
(1900. 566. 1.) tömören, vagyis: hogy a tudományos elméletben is 
bizonytalannak látom az actiók tanát, a tanításban való alkal
mazását pedig a grammatika ok nélkül való bonyolításának tar
tom s épen azért a régi grammatikák tempósai mellett foglalok 
állást iskolai tanításomban. Hadd jegyezzem meg itt mindjárt, 
hogy az utóbbi állítást korlátozni kívánom annyiban, hogy én 
csak a terminusok fentartása miatt vagyok régies, de minden más 
tekintetben haladó vagyok ; úgy hogy hozzám képest az actió hívei 
maradi emberek, a kik előtt az újabb, psychologiai nyelvtanítás 
észszerű követelményei s a nyelvtörténet szemet szúró bizonyságai 
nem oly döntő érvényűek, mint előttem, s mint alább majd pél
dákkal igazolom, nyelvészeti kérdésekben sem jutottak el arra a 
skeptikus és türelmi álláspontra, a melyre a tudományos vélemé
nyek vagy föltevések latolgatása közben mindenkinek szüksége 
van. Ha végül didaktikai oldalát veszem a szóban forgó ügynek, 
itt is jobb, ha nem marasztaljuk el egymást állítólag meghaladott 
módszerünkért ; mert kereken szólva : egyedül üdvözítő módszert 
semmi körülmények között és senki kedvéért el nem ismerhetek. 
Nem tehetem, hogy e felfogásom mellett ne idézzem egy nagy- 
tekintélyű pædagogiai folyóirat czikkezőjének épen ide vágó, bölcs 
nyilatkozatát, melyet csak nemrég olvastam s talpraesett volta miatt 
tanulságul érdemesnek tartottam a közlésre (Eeichardt Károly: Die 
Bedeutung des Geschichtsunterrichtes für die Erziehung. Neue 
Jahrbücher für das klass. Altertum. Geschichte u. deutsche Litte- 
ratur und für Pædagogik, II. rész, 1900, 9. fűz. 477—8. И.): 
«Dogmen drücken immer am härtesten auf die Gemüter, die sich 
ihrer eigenen Verantwortlichkeit am tiefsten bewusst sind und 
eben darum den Widerspruch zwischen Glaubensatz und eigener 
Überzeugung weder zu übersehen noch zu überwinden vermögen. 
Und ich möchte es mindestens unentschieden lassen, ob diese
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lähmenden und hemmenden Wirkungen, welche die unausbleib
liche Folge jeder dogmatischen Formulierung eines Lehrhegriffes 
Rind, für das Heil der Gesammtheit nicht schwerer ins Gewicht 
fallen als die unleugbare und segensreiche Hilfe,’welche Tausende 
von schwachen u. schwankenden Gemütern an der festen Stütze 
eines anerkannten Glaubensatzes finden, der ihrem Willen erst 
Ziel u. Kraft giebt. Gerade in unserem Berufe ist vielleicht die 
Selbständigkeit des Denkens u. Wollens jedem einzelnen Arbeiter 
mehr von nöten als in manchem anderen. So mag es sich erklä
ren, dass die Neigung zur Häresie wohl auf keinem Gebiete geisti
ger Arbeit so verbreitet und eingewurzelt als in der Pädagogik, 
und ich will nur gleich bekennen, dass ich mich auch nicht zu 
den getreuen Söhnen der orthodoxen Lehre rechnen darf. Doch 
die Herren, die auf den lichten Höhen der Methodik wandeln, 
drängt doch nicht ganz die gleiche Not mit uns, die wir in der 
Niederung des alltäglichen Schulbetriebes es oft genug erleben 
müssen, wie das subtile Bäderwerk solch einer von dem Einzelnen 
für seine Verhältnisse und seine individuelle Anlage wohl ganz 
sinnreich ausgedachten Methode bei ihrer Anwendung auf andere 
Gegebenheiten gar zu leicht auf schwere Hemmungen stösst, so 
dass man am Ende lieber zu seinem altgewohnten simplen, aber 
dauerhaften Handwerkszeug zurückgreift und recht nach Väter
weise an die Arbeit geht. So manche Lehrer dürften gern beken
nen, dass sie mit diesem oder jenem gepriesenen methodischen 
Verfahren mit bestem Willen — ich möchte das unterstreichen — 
nichts Beeiltes anzufangen wissen und sich doch getrosten, brauch
bare Lehrer zu sein, ja sich schliesslich bei ihrer geschmähten 
Empirie auch etwas zu denken. Nun, ein offenes Bekenntnis dünkt 
mich auch in diesem Falle ehrlicher und fruchtbarer als ein höfli
ches und verlegenes Schweigen. Dixi et animam salvavi.»

íme ez az én álláspontom didaktikai kérdésekben. Azért is 
fölmentve érzem magamat minden védekezés alól a miatt, miért 
nem fogadom el az actio híveinek álláspontját; mert ha bármily 
bebizonyított volna is tudományos tekintetben az a theoria, s bár
mily biztos volna is a szerinte való tanításmód : köteles vagyok 
kijelenteni, hogy az én tapasztalataim egész másról győztek meg, 
noha nem vagyok sem esküdt és erőszakos ellensége mások actiós 
tanításmódjának, sem kétségbe nem vonom elért sikereiket. Körösi 
úr nevét is csupán a teljesség szempontjából hoztam fel temesvári



140 BÓDISS JUSZTIN.

felolvasásomban, csak úgy mellékesen egy jegyzetben, úgy hogy 
ott nem is hallották ; a Phil. Közlönyben szintén csak közbevető- 
leg említettem föl ilyen formán : lám, a külföldön is mind több 
hive van a régies tanításnak s ott mégsem bélyegzi őket senki 
retrográdoknak vagy, mint Kardos Albert tette a Phil. Közlönyben 
(1900. 824.), reactionariusoknak, Pálfi Márton és Kalmár Elek 
(Nyelvőr, 1900. 567. 1.) pedig nem tudom én, minek.

Nem volt tehát szándékomban vitára ingerelni Körösi urat; 
de, mivel a Pædag. Társaság meghívására több okból nem lehet
tem jelen a felolvasásán, a Szerkesztő úr szíves engedelmével az 
alábbi sorokban mondom el megjegyzéseimet igazán komoly és 
szép tanulmányára, a melynek becsét higgadt hangján kívül csak 
növeli az egészen átvonuló nemes hév, melylyel igazát védi, szint
úgy az a fontos szerepkör, melyet szerzője ott az olasz míveltség 
határán tölt be a magyar mívelődés terjesztése érdekében s a 
melynek egyik ékesen szóló bizonyítékát nyújtja tanításának sike
rűit rajzában. A maga szempontjából tehát kétségtelen hasznot 
hajtott ugyan tanulmányával a saját pártja ügyének ; de az én fel
fogásom szerint annyiból nem hajtott, hogy a végleg nem tisztá
zott vélemények közepett nem másoknak vádolása vagy épen meg
bélyegzése lehet irányító vagy rábíró hatású, hanem mások bizo
nyítékainak szenvedélytől ment, higgadt és tárgyilagos czáfolata. 
Azonfölül áprilisi czikke nem volt szélesebb alapra vetve, úgy 
hogy nagyon is a követelődző, nem a meggyőző actionista szólott 
belőle. Épen azért régebbi czikkét, mint afféle kirohanást a mara
diak ellen, nem részesíthettem figyelemben, annyival is inkább, 
mert nem ellenem irányult, hanem újabb, jeles magyar nyelv- 
tanosaink (Halász stb.) ellen, a kik immár a nevét sem közlik az 
actiónak ; azonban a második, fontosabb czikket komolyan szem- 
ügyre kell vennem: vájjon nem adott-e haláldöfést tanulmányom
nak s benne elfoglalt álláspontomnak.

Lássuk tehát.

II.

Mindenek előtt számolni akarok azon vádakkal, a melyeket 
Körösi úr a 10. lapon saját czikkem alapján olvas a fejemre. Elő
ször is kérem szeretettel : mondja meg, micsoda ellenmondás van 
abban, ha én a kilencz (!) igeidő schémáját képtelenségnek mon-
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(lom, egyébként pedig a teljesen önkényes és csupán a németek
bölcselkedö eszében fogant kilencz igeidő formáit elemezve v. bon-
czolva, megengedem, hogy az ősnyelvben (vagyis még mielőtt az
igeragozásnak előttünk ismert formái kijegeczedtek. más szóval :
míg az egyes igeformák tőlünk ösmert functióik betöltésére le nem
foglaltattak) sok mai igeforma nem időt jelentett, mint később
vagy manap, hanem csupán a gyökér-igének valamely értelmi

/

módosulását, vagy ha úgy tetszik: a cselekvés milyenségét. Es ezen 
felfogásomat annyira hangsúlyoztam, hogy még külön belükkel is 
feltüntettem, minden félreértés elkerülése végett. Csodálatos tehát, 
hogy a dőlt betűkkel szedett, erősen hangsúlyozott véleményt csak 
K. úr nem vette észre ! Hát vájjon nem beszélünk arról, hogy a 
ma már ú. n. személyragok hajdanta személynévmások voltak, bár 
ennek a nézetnek sem lehet föltétien hitelt adni ! ? (L. Delbrück 
nyelvtudományi bevezetésében). De ugyebár kinevetnők azt, a ki 
azt hinné v. mondaná, hogy a személyragok mai alakjokban nem 
egyebek, mint személynévmások? Nem szólunk-e arról is, hogy 
pl. a magyar nyelvbeli tárgyesetnek t-je mi lehetett az ősnyelvben, 
ha ugyan az volt. a minek a nyelvészek sejtik? Annál kevésbbé 
vonhatja kétségbe bárki is ezen a téren való otthonosságomat, mi
vel eleget vesződtem magam is a képzők és ragok eredetével, mikor 
a latin deponens igékről s az infmitivus historicusról írogattam. 
Továbbá nem beszélünk-e arról, bogy mai képzőink és ragjaink 
egykor mind külön szók voltának, úgy hogy ma már csak tudós 
föltevésekkel (a melyek majdnem évről-évre váltakoznak, kisebb- 
nagyobb valószinüségök szerint) bírunk világot vetni ősi miben
létökre ? ! Vagy ki meri tagadni, hogy az átvitt értelmű (képes) 
határozók eredetileg nem voltak helyet jelentő határozók, s még
sem helyeseljük az ilyen magyarázgatást : elkeseredésében (mi tel
hetett tőle ? nagyot ütött botjával a szamár fejére) eredetileg hely
határozó, mert az elkeseredést valami helynek (tartónak, szekrény
nek, ketrecznek, kalitkának v. hordónak) kell v. lehet gondolni, 
a melyben a juhász tartózkodott és ily helyzetben ugyan mit tehe
tett volna egyebet, minthogy a szegény szamáron állott boszút?!... 
Azért is nem rég Kardos Albert a Nyelvőrben (1900. 245., 306.), 
líiedl Frigyes meg már jóval ö előtte a Philol. Közlönyben (1882. 
574.) rámutatott a kialakult nvelvbeli határozók ilynemű magya
rázatának gyarlóságaira, szintúgy Hunfalvy Pál is kárhoztatta az 
ilyen elméskedéseket «Nyelvtudomány és nyelvtanítás» ez. tanul
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ságos müvében (1884.). Hát a görög nyelv augmentumának ősi 
mivoltát hányféle magyarázattal nem akarták egyes tudósok ért
hetővé tenni és csak azt csodálom, hogy akad jámbor hivő, a ki a 
kalandosnál-kalandosabb magyarázatokat biztosakul fogadja ! Én 
meg egyszerűen csak ennyit mondok az augmentumról : mivel 
nem mutathat nékem senki Homerosban olyan történeti időbeli 
formát, a mely augmentum nélkül is ki ne fejezné (tehát csupán 
ragjainak segítségével) az elmultság fogalmát : következéskép ma
gok a ragok elégségesek voltak a multság kifejezésere ; míg az 
augmentum semmi egyéb, mint még nyomatékosabb exponense a 
multságnak, szakasztott úgy, mint az eredetileg magokban is helyi 
viszonyt kifejező casusok mellett a præpositiôk. így magyarázom 
én az igéknek bármily képzésmódját; pl. a tanul, tanít, tanulgat, 
tanulmányoz, megtanul, beletanul stb. már magokban értelmi 
módozatot fejeznek ki egymással szemben v. egymáshoz viszo
nyítva, de még nem időt; ellenben ha időviszonyt akarok velők 
kifejezni, akkor azt mondom : magának az igének bárminő cselek
vésmódot egész általánosságban kifejező alakja (tanulgat stb.) fel
használható a jelen, sőt a legtöbb nyelvben a jövő idő kifejezésére 
is ; így főkép a magyarban, hacsak nem akarom a fogok-kal való 
körülírást használni, a multságot pedig t képző segítségével feje
zem ki (ez a tényleges valóság!); de az által, hogy a jövőbe vagy 
múltba helyeztem valamit, ugyebár nem változott meg az ige 
értelme v. actiója ? Pl. fiam, miért nem tanultad meg a leczké- 
det? ugy-e majd megtanulod? Kérdem, ugyan hol itt a másnemű 
actio ? Épen így vannak a latinban és görögben is ú. n. præsens- 
képzők, melyek eredetileg, miként a magyar pillanatnyi, miveltető, 
gyakorító, kezdő stb. képzők, mindmegannyi értelmi módosulást =  
actiót fejeznek ki, és lám ezekben mégsem keresnek az actio hívei 
egyéb actiót, mint imperfectát (tartóst) ! És én Temesvárt különö
sen ráirányítottam erre a körülményre az actiósok figyelmét ; de, 
mert nem kedvez nékik ez a döntő szempont, mereven kitérnek 
és elzárkóznak előle. Pedig itt van a punctum salmis ; míg ha 
valaki ezt a pontot elmellőzi s az egyes időformákban tapogatja 
az actiókat, soha tényleges eredmén}7re nem jut, hanem kénytelen 
lesz egyazon időformában is föltételezni 5—6 actiót, azaz modus 
agendi-t, s azt vallani, hogy ezek mind visszavihetők nem tudom 
én, miféle képzelődés szülte, három cselekvés-viszonyra. így olvas
ható az egyik telivér-actiós gör. nyelvtanban, hogy az actió instanst
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jelentő, egyetlen aoristosból következő mellék-actiók származtak : 
perfectly, eft'ectiv, resultativ, ingressiv, constativ, conzentrierend, 
complexiv punctualisierend ohne alle Eücksicht auf die wirkliche 
Dauer zum Ausdruck der in Einem Denkact in ihrer Totalität 
zusammengeschauten Handlung, woher Anfang, Fortschritt und 
Ende (tehát instans, imperfecta és perfecta együtt!) in dem Brenn
punkte einer einheitlichen Auffassung vereinigt sind (1. Meitzer 
görög nyelvtanában H. г. 35. 1., de ugyanígy van Brugmannál is), 
sőt még néhány lehetséges actió. Csakhogy az ilyen visionarius 
beszédekre azt feleli az én egyrétü elmém : a képzelődés beleköt
het az aoristosba minden lehetséges és lehetetlen actiót, az igaz
ság mégis csak ez marad : aoristos-független v. határozatlan múlt, 
miként maga a régiektől ránk maradt aoristos szó is kifejezi. Más 
tehát áz ösnyelvi állapot, más a tényleges nyelvhasználat ! Elmél
kednek pl. a nyelveszek arról is, mi lehetett az ősemberek ajkán 
a főnév, melléknév v. számnév, névmás ; és egyik-másik nagyképű 
elmélkedés, teszem Egger-Bartalnál, elég valószínűnek is tetszik, 
de a magam részéről egyikért sem merném tűzbe tenni a kezemet, 
hogy valóban úgy volt-e eredetileg, a hogyan elképzelik. Szakasz
tott így vagyunk az igeidők formáinak ősi mivoltával is. Az egyes 
formák bizonyára egyebet jelenthettek, mint manap ; de hogy a 
kifejlődött, más szóval az irodalomba avatott (— leirt, Írásban 

jelentkező) nyelvben, a meddig csak visszaér tapasztalatunk, a 
három ismert időnél többet nem találunk, bárminő eredetű alak
kal van is kifejezve: ezt állítottam én. Sőt ha úgy fogom is fel az 
igeidőket, mint külön actiókat (képzésmódokat), akkor sem három 
actio, vagyis cselekvésmódozat van, hanem temérdek, mint Del- 
brücknek három kötetes, indogermán összehasonlító syntaxisában 
s egyebütt olvashatni. Ismétlem tehát : a kilencz igeidő schémáját, 
a három fölvett actio fiókjaiba beszorítva, képtelenségnek tartom ; 
azonban az ősnyelvi alakok megértetésében s elképzelésében helyet 
engedek az actióknak, de nem ama* ismert, hármas kategória 
keretében. Jó ízű mosolyra indított pl. egyik jeles magyar nyelv- 
tanosunknak könyvében annak olvasása, hogy, habár manap csak
2- 3 alakunk van az igeidők képzésére, azért épen nem szabad 
kétségbe esnünk ; hisz’ van a régi magyar nyelvben annyi alak, 
hogy csak el kell őket skatulyázni, s gyönyörű keretben mind a 
kilencz igeidő szemlélhető és áttekinthető ! így én s haséin csele
kedném, különösen nem a magyar nyelvi tanításban.
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Másik magamra-czáfolást fedezett föl K. úr egyfelől azon 
pimaszomban, mely szerint eddig még egyetlen actiós deákom 
sem akadt, a ki a gymn. 6. osztálya után rendünkbe lépvén, az: 
actiókból szerzett tudása alapján csak megközelítőleg is helyesen 
tudott volna elbánni a latin v. görög nyelvbeli igealakokkal ; míg 
actiótlan deákjaim sokkal jobban értettek kezelésökhöz. Ez volt 
csakugyan eddigi tapasztalatom. Másfelől, 10 sorral alább meg 
már azon, könnyen odavethető föltevés ellen szólok, mintha az 
actiók megtanítása s fölértése valami arcanum volna s oly nehéz 
a nem benne nevelkedett halandóra nézve, hogy az én és egyéb 
avatatlanok sikertelenségeit az okozza, hogy nem értjük az egész 
tanításnak mibenlétét. Es csakugyan ez a facitja a budapesti 
tanári kör tisztelt előadója érvelésének (1. Középisk. Tanári Közi. 
1900/1. évf. 11. sz. 312- 319. 11.). Ilyen föltevés ellen persze nem 
védekezhetem, mert ha ilyen keveset föltételeznek rólam, még 
arra is el lehetek készülve, hogy szemembe vágják, a mint m ár 
némelyek emlegették is felőlem, hogy azért nem vehetnek számba, 
mert autodidakta vagyok, értsd : nem jártam egyetemre s így nem 
készültem az egyetemi ívek szerint, hanem más könyvekből, sőt 
nem vagyok jártas a pædagogia újabb míveleteiben sem, mert a 
mintagymnasiumot sem látogattam. Ezen vádak egy részére mond
tam már a Philol. Közlönyben (1900. 843.): biztosíthatok min
denkit, hogy megértettem az actiók mivoltát, sőt meg is tudom 
magyarázni bárki fia előtt ; a vádak másik részére pedig azt mond
hatom, hogy alighanem gondosabb és szigorúbb vezetés alatt kós
toltam bele a tudomány és pædagogia titkaiba, mint a nevelősködö 
s az ívekből élődő bölcselet-hallgatóknak jó része. No, de az ilyen 
vádakat nem lehet komolyan venni, tehát bátran mellőzhetjük 
őket. Mit is mondtam tehát? Előbb az actiós tanítás eredményte
lenségét hangoztattam, később meg azon bántó föltevés ellen véde
keztem, hogy valaki olyan sötét elméjűnek tartson vagy olyan 
retrográdnak, hogy egyáltalán meg se tudom érteni : mi az az actio, 
mi a fogalma, czélja, hol kell keresni és fölfedezni stb? igen, mert 
nálunk 14 évi tanításom után sem teszik föl rólam, de másokról 
sem, hogy azt tudnók, hogy az aoristosnak csak az indicativusá- 
ban van idősség, míg többi módjában és névi alakjaiban már nin
csen (Tanári Közi. 1900/1. 318.). Ez ellen védem tehát a józan 
észszel megáldott, felsőbb osztályú deákságot, valamint kathedráig 
jutott kartársaimat ; mivelhogy az actiók fogalma nem oly boszor-
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kányság vagy fönseges hittitok, a melyre azt kellene mondanom 
alázatos hittel : credo, quia absurdum. Szóval inkább azon cso
dálkoztam, hogy az egyszerű és könnyű elméletet annyira félre 
tudják érteni és magyarázni egyesek, úgy hogy kezökből kikerült 
deákjaikat nékem kellett az actiók helyes felfogására vezetnem, 
mikor t. i. már érettebben tudtak rólok gondolkozni, mint 5—G 
osztályos korukban. Nyilván onnan ered a sok félreértés, hogy 
egyes tanítók túlozzák a folyamatos, végzett és beálló szavak biz
tosan kalauzoló képességét, a helyett, hogy utána néznének (indu- 
cálnának) az íróknál lelheti) példákon arra nézve, vájjon igaz-e, 
hogy a közönséges jelenben és jövőben csak folyamatot kell v. 
szabad éreznie a deáknak, a múltban pedig befejezettséget, tartós
ságot, múlt beállást stb., a mint képzelete sugallja. Épen azért 
megemlítettem ugyanott tapasztalatomat arról is, mennyi homályt* 
szülnek az actiós elnevezések a gyermeki elmében. így pl. a præ- 
sens imperfectumban csak hosszú tartósságot gondol (lökök vkin =  
sokáig lökölődöm, dobok =  egyhuzamban sokáig kuglizok), a præ- 
teritum impfban pedig oly múltat, mely nem végződött be a múlt
ban (tanítok vala =  egyebet se tettem, mint tanítottam ; de nem 
tudni, ebben az állapotban maradtam-e mindvégig v. egy szegény 
falusi plébániára vonultam el) és senki sem tudhatja, minő véget 
ért; továbbá a végzett jelenben olyan jelent sejt, mely véget ért 
(v. ö. végzett gymnasista, végzett jogász stb., ellenben levégzett 
földbirtokos stb.) s utána már csak a rózsás vagy tövises jövő kö- 
vetkezhetik ; a befejezett múlthoz már valami tökéletesebb múlt
nak képét fűzi, ellentétben a folyamatos vagy tartós múlttal, — 
a folyó jövőben megint az örökös tartósságot föltételezi, míg a 
végzett jövőben valami különös végre jutandó jövőt képzel, a mely 
fátumszerüleg és a végzettragédiákban szereplő ős-átok módjára 
sújt le valamikor a szegény halandóra. Ilyen végzetes és hóbortos 
fogalmak elhárítása végett csöppet se lehet csodálni, ha egyes 
magyar nyelvtanárok (Halász, kolozsvári egyetemi professzor, stb. ) 
egyszerűen kiküszöbölték könyvükből az actióknak még a nevét 
is, mely annyiban is végzetes és folytonos botlásba kergetheti a 
gymnasiumba lépő ifjút, mert az actio szóban csakhamar meg
tanulja az igeszónak legbensőbb és eredeti mivoltát, azaz általános

* Ezen homály, zavar, félreértés eseteit mulatságos példákon szem
léltette Waldeck a Neue Jahrbücher 1889. évfolyamában, 27И- 292. 11.

Magyar Paedagogia. X. 3. 1 0
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fogalmát, később pedig azt is el kell képzelnie, hogy minden, a mi 
előtte végbe megy most v. majd s végbe ment a múltban, az actió- 
nak csupán hármas szempontja alá eshetik, legalább is csirájá
ban : a folyamat, végzettség és beállás mindent átölelő szempontja 
alá. Különben, hogy megbizonyítsam, hogy én is tudom, mi az 
actio fogalma és czélja s deákjaimat is bele tudom avatni helyes 
értelmezésökbe, az actio híveinek követelményei szerint is, e őzéi
ből elég bőven részleteztem helyesen értendő fogalmukat érteke
zésem elején s a hozzám érkezett levelek tanúsága szerint oly vilá
gosan szólottám rólok, hogy még az actio-elmélet hívei is okultak 
belőle. Nincs okom tehát kétszer prédikálni ugyanegy dologról.

Azt hiszem, a föntebbiek meggyőzhetnek róla bárkit, hogy 
az actio hivei nagyon tévednek, mikor azt fogják rám, hogy nem 
tudom, mi az az actio, s hogy én a cselekvés-módozatok létét s 
egykori megvoltát tagadom és meg nem engedem. Igenis tudom, 
hogy az actio az ige jelentésének bárminő módosulása s mint 
ilyen, lehet tömérdek a szerint, a hány képzésmód csak lehetséges 
az igében akár képzők, akár igekötők s egyéb adverbiumok segít
ségével, sőt az ige egymagában, képzőtlenül is más-más értelmi 
módosulásnak (actiónak) lehet idők folytán alávetve, sőt egy azon 
időben is képes más-más árnyalat (actio) kifejezésére. És ezen 
módosulásokat nem bűbájos ráolvasások, sem a felsőbb nyelvész
kedés titkos kulcsai vagy álomhüvelyezes segélyével olvasom ki 
az igealakokból, hanem a józan ész természetes fejlesztményének, 
sőt folyományának tulajdonítom és tartom ; mert valamint a tár
gyak több oldalról tekinthetők, azonképen egyazon igealak is több 
árnyalatban fejezheti ki ugyanazt a fogalmat. Mivel tehát az a 
szempont, a melyből a cselekvést tekinthetem, számtalan, azért az 
actio is többféle. íme abban hibáztak az actio sürgetői, hogy a 
cselekvés módjait belegyömöszölték ama hármas kategória reke
szeibe, értvén rajtok a cselekvés képzelt határait : megkezdését 
(beállását), megszűnését (végződését) s a két határ között képzel
hető folyamatát. Magok ellen emez elnevezések ellen, ha csupán 
a cselekvés minéműségét v. módozatát értjük rajtok, nem lehet 
kifogása senkinek, legfölebb a számukat kéveselheti ;* de már 
lehet kifogása az ellen mikor két egészen különböző fogai-

* Brugmann (Gör. nytan., 3. kiad. 471—2. 1.) hatféle fő actiót vesz 
föl az idők képzésében.
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mat t. i. a cselekvés módját és idejét (az actiót és tempust) 
összeházasítják és 9 igeidőt állapítanak meg, mert ez t. i. 9 ige
idő, mindegyik külön, formával, már csakugyan képtelenség. He
lyesen értelmezve igenis van háromnál többféle actio (értelmi 
módozat) is a nyelvekben, még ha nincs is mindegyikre külön 
formájúk ; csak aztán össze ne zavarjuk velők az idők fogalmát, 
vagyis beszéljünk csupán jelenre, jövőre s múltra, vonatkozó ala
kokról, bármily jelentés (actio) mellett. Már most, hogy az egyes 
időképzők miféle csodák voltak hajdanta, arról vitatkozhatnak a 
nyelvtudósok s miattam kimondhatják okadatolt liitöket minden 
igealakról olyképen, hogy eredetileg valamennyien actiókat jelent
hettek; csakhogy ehhez az élő nyelvhasználatnak v. az iskolai 
tanításnak semmi, vagy édeskevés köze van, mert legfölebb a szó
képzés fejezetét mélyítheti el velők a tanító s teheti fitogtatásuk- 
kal tudományosabb színűvé tanítását. Mit használ pl. az én görög 
deákomnak, ha elmondom neki (bár talán soha meg nem győződ
hetik a valóságáról) azt, hogy a genetivusnak ered. ragja sjo ; vagy 
hogy az igeragok közül az ó a m»’-ből lett különféle, ellenőrizhe
tetlen utakon, holott az igazság csak ennyi, se több, se kevesebb : 
a mennyire a görög nyelv terén történetileg vissza lehet tekinteni, 
egyaránt voltak о-végű igék nagyobb számban s rm-végüek kisebb 
számban. Arról meg nem is jó beszélni, mennyit marakodnak 
magok a tudósok az egyes alakok ősi mivoltáról, mert valósággal 
elszédül az ember a XIX-ik század folytán kieszelt föltevések soka
dalmának láttára. Azért csupán azon ősnyelvi fejtegetésre irányí
tom az érdeklődők figyelmét, a melyet Körösi úr miitat be czik- 
kében (5 7. 1.).

Jól ismertem magam is a tőle felhozott fejtegetéseket, hisz’ 
őszülő fejjel (mert egyetemre nem járván, fiatal koromban nem 
engedték meg) tettem nemrég doctoratust a magyar nyelvészetből 
és irodalomból, tehát nem felejtettem el még ama véleményeket, 
mondom : csakis véleményeket, mert készpénznek nem tekintheti 
őket senki. Lám a perfectum t-jével nem boldogul sem Budenz, 
sem Szinnyei; az irék alak «író vagyok» magyarításából pedig 
meg nem érti senki fia a multság fogalmát, még ha rögtön utána 
illeszti is Körösi úr ezt a kényelmes és hitet követelő megjegy
zést : « Való igaz, hogy valamint a nyugateurópai nyelvek, úgy a 
magyar is, korán kifejlesztődé egyes igealakoknak időre való 
vonatkoztatását» (7. 1.). Nem szólok arról, hogy elfeledte meg

lő*
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említeni azt,hogy az and-end képzős futur, perf.-ról maga Simonyi 
mutatta ki (Akad. Értesítő, 1891. C>95—699. 11.), hogy egyaránt 
járta a régiségben futur, imperf. jelentésében is ; valamint arról 
sem szólok, hogy a székelyeknél divó irék alak nem annyira a 
befejezettséget, hanem az imént való megtörténtséget fejezi ki 
(ime nem érdemelte meg azt a sok olcsó gúnyt az irék alaknak az 
én tanuló koromban járatos félmult v. aligmult elnevezése) ; nem 
említem azt sem, hogy Budenz szerint még kérdéses volt, melyik 
előbb való : a modus-e v. a tempus (v. ö. Nyelvtud. Közi. XXIII. 
köt. 178. 1.), s hogy ugyancsak Budenz a tudunk alakot imigy ele
mezte pontosan : tudo(o =  tővégi vocalis) -f- n (=  nyomatékosító 
elemi +  műk (1. Nyelvtud. Közi. XXII. köt. 422. és 436.11.) ; sőt azt 
sem rovom meg, hogy az ugor g, /г-пак (imperativus módképzők, 
nem / felel meg, mert ez a 3. személy jele, hanem egy lappangásba 
jutott •/ (vár/-jon, 1. Egyet. Phil. Közi. 1900. januári fűz., Szinnyei 
czikkóben) ; csupán azt rovom fel Körösi úrnak hibául, hogy az 
írok alakban frequentativ képzést lát (6. 1.), holott minden nyel
vésznek tudnia kell, hogy az а к csak nyomósító elem.

De kérdem már most : mi volt az a biztos és nagy tanulság 
a Körösi úrtól bemutatott ősnyelvi vagy összehasonlító nyelvészeti 
vizsgálódásból? Az, a mit várhattunk föltevés, okadatolt lehető
ség, de semmi jiositiv dolog. Ellenben én miként védtem igaza
mat ? Elmondottam, hogy régibb nyelvünk adatai épen nem igazol
ják a rájok erőszakolt hármas actiót ; e végből különösen Kicska 
Emilnek Szarvastól meg nem czáfolt adatait s a magam tapaszta
latait soroltam fel a magyar igeidők régibb formáinak használa
táról, hasonlókép a latinból és görögből is egész tömegét hoztam 
fel a kétségtelen adatoknak, a melyek az actiós felfogást tönkre 
silányítják. S vájjon mindezek ellenében minő czáfolatokat hal
lottam Temesvárt és Budapestről ? Egyrészt hogy még nem éltem 
bele magamat az összehas. nyelvészet mélységeibe, másrészt hogy 
nem értem kihámozni képzelődés útján az irók legrégibb adatai
ból, a melyek már Homeromál a bomlás és feloszlás kezdetét mu
tatják (Tanári Közi. 1900/1. 314. 1.), az elhaló hangon ugyan, de 
mégis elég érthetően szóló objectiv időviszonyokat, a primitiv, 
mesterkéletlen, egyetemes emberi észjárás ama természetes produc- 
tumait (Magyar Paed. 1901. 10.). Másrészt azt is felhozták ellenem, 
hogy megvolt ugyan az actio a régibb magyar nyelvben, csakhogy 
a reformatio, ez a nagy szellemi forrongás, megbontotta a régi
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szabályos formákat : innen a zavar azóta mind máig nyelvünk idő- 
tormáinak használatában. Erre én csak annyit mondok: hátha 
már a halotti beszéd korában is csak váltakozó időformák dívtak, 
nem actiók? pl. teremté, odutta vala, mögé szakajtja vala torkukat 
(az utóbbi valódi perfect, præs. v. logicum) stb- Azért legczélsze- 
rübb volna talán kimondani, hogy Ázsia belsejében. Kina szom
szédságában, vagy a Volga mentén s Etelközben tanyáztukkor 
még bizonyosan egészen szabályosan éltek eleink az actiós alakok
kal, a jelen, múlt és jövő pedig összefolyt előttök, akárcsak a jó 
Isten előtt. Tehát leghelyesebb volna, míg nem késő, napjainkban 
egy ősvérű magyart, teszem egy Zichy grófot vagy Pauler Gyulát, 
kiküldeni akár a baskírokhoz, akár kaukázusi és szibériai v. tibeti 
rokonainkhoz, hogy kérdezzék ki tőlük, mennyire jutottak már az 
actiók elhomályosításában s van-e fogalmuk arról : mi a van, volt és 
fesz? És ha tanúvallomásaik igazolnák az ősnyelvi állapotokat 
egészen úgy, mint a roman népekéi : akkor rögtön bezárkózom 
magános czellámba s elkezdek elmélkedni holtomig az ősi gyer
meknyelv fossilis maradványainak soha ki nem haló voltáról. 
Azonban addig is, míg a kívánt tanulságok meg nem érkeznek, a 
magam gyermekkorának benyomásairól elmélkedvén, eszembe jut, 
hogy olyan szalai községben, a hova a mívelődés sugarai csak egy 
kétszobás iskola ablakain át szűrődtek be, én mint pásztori életet 
élő fiú, sem folyamatos, sem befejezett tényekről, sem beálló 
cselekvésről nem álmodtam, de igenis beszélgettem télen és tavasz- 
ezal a már igen hosszan tartó és unalmas iskoláról s a mindig 
rövid vakáczióról, még pedig jelen időben ; továbbá előre számí
tottam nem a beálló, hanem a jövő nyárra, a mikor napestig kint 
lehetek majd a szabad természetben, őszszel pedig egész minden
szentekig a szőlőhegy aljában legeltethetek, míg a befejezés mód
járól csak a harisnyakötő lányok szájából hallottam, a kik t. i. ezt az 
eladdig urias kézimunkát megtanulták ; végre télen eljártam olyan 
házakhoz, a hol a jó mesélőktöl elég aggregét hallottam olyan régi 
időkről, a mikor még boszorkányok is tenyésztek a földön. Szóval 
tapasztalatilag ismertem a jelen élvezeteit és kellemetlenségeit, 
előre örültem a jövőnek és tudtam azt is, hogy a voltra nem ád a 
zsidó s elmúlt esőnek nem kell köpönyeg. Ily tapasztalatok után 
kerültem 1874-ben Keszthelyre a fehér papok keze alá, a hol a 
még azon iskolaév alatt meghalt Szepesi, továbbá a később meg
halt Szvorényi és a máig élő Gebauer könyveiből tanultam a latin,
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magyar és német igeidőknek főbb és soha azelőtt nem sejtett alak» 
jait; noha mindjárt megtudtam mestereimtől azt is, hogy az utóbbi, 
ritkább alakok a múltak emlékei s csupán tiszteletből emlegetjük 
őket, de az életre immár nem alkalmasak, legíölebb a régi írások 
megértésére szolgálnak. Belénk verték tanítóink nem mindig szép 
szerével ugyan, de hálára kötelező eredménynyel * az idők kép
zését is, használatát is, úgy hogy mindenütt megálltuk helyünket, 
a hova a gondviselés vezetett bennünket. Csak mellesleg említem, 
hogy soha annyit nem játszott deákság, mint mi ; mert télen- 
nyáron szabadban voltunk s alig tanultunk valamit az iskolai 
órákon kívül ; pedig több tárgyunk volt, mint most. A gymnasium
5. osztályában kellett aztán megismerkednem Szombathelyen a 
Simonyi és Bartal-Malmosi nyelvtanaival, a melyek akkoriban tel
jesen elnyomták a fönnebbi könyveket. 1879 óta, azért hogy mint 
instruktor jól taníthassak, többször áttanultam a Simonyi rend
szeres nyelvtanát, a mely következő vázlatát közölte (111. 1.) az 
időknek : 1. folyó cs. most ír, ír vala, majd ír, 2. befej. cs. most írt, 
írt vala, majd írt, 3. beálló cs. most fog írni (most írandó), írandó 
vala, majd fog írni (majd írandó lesz), vagyis a jelen, múlt és jövő 
iránya szerint. Ugyanez a táblázat kevés változattal ismételve van 
a mondattanban is (138. 1.), sőt amott a ragozástanban még egy 
új táblával bővítve (112. 1.) s a jelentő, föltételes és fölszólító mód 
rovatai alá besorozva. Ugyanezt az osztályozást közölte Simonyi 
ösmeretes Antibarbarusában is. Ámde az actio híveinek tanulsá
gára mondom, hogy bár jól bemagoltam az idők említett felosztá
sát, értettem is az egészet : újabban szerzett tudásom addigi biztos
ságomat az idők használatában úgy összezavarta, hogy végleg le
mondtam arról, hogy még valamikor visszanyerjem biztosságo-

* Könnyebben tehették, mint a nagyvárosi iskolák professzorai, hisz 
kevesen voltunk: egy egy osztályra alig esett 20 deák, sőt volt olyan osz
tály is, a hol összesen ketten voltak. Ehhez fogható állapot csak Pannon
halmán van, a hol pl. a harmad-negyed évesek közül csak egy szem tanár
jelöltem van a görögből, az első-másod évesek közül összesen 3, hasonló
kép 8-ik osztályos is 3. Ez azonban nem a rendes állapot, ép úgy mint a 
kolozsvári egyetemen sem, a hol Haraszti küzd a deákhiánynyal. Itt jut 
eszembe Hóman Ottónak az a mondása, hogy Ovárról Budára kerülvén, 
mindjárt az elsők közé jutott, pedig nem tanult a tudományos módszerek 
szellemében, tanítóinak összes módszere abból állott, hogy mindent gya
korlatiasan vettek és igen sokat vesződtek a gyöngébb tehetségüekel. Sza
kasztott így jártak el az én tanítóim is, de csupán Keszthelyen.
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mat a jelenre, múltra és jövőre vonatkozó idők használatá
ban. A többit már elmondtam Temesvárt, hogy t. i. rendbelépésem 
(1881.) után csakhamar olvastam Kicska Emil kitűnő czikksoroza- 
tát a Nyelvőrben (10 -11. kötet), majd Riedl Frigyes bírálatát a 
Philol. Közlönyben (6. kötet), s ezek megösmerése tisztította meg 
látásomat. Önként folyik az eddigiekből azon egyszerű következ
tetés. melyet saját tapasztalásomból vontam le, hogy a biztos és 
helyes használat megtanítható a régi módszer szerint is, nem csu
pán az actiólc alapjrin. Nem fogadhatom el tehát a mintagymn. 
pædagogus-professzorânak azon határozott és ellenmondást nem 
tűrő kijelentését (Tanári Közi. 320. 1.), hogy máskép, mint aetiók 
szerint, helyesen tanítani nem is lehet; mert a fő a deák előtt 
nem a nyelv, nem a használat, hanem a hang és a betűk, nem a 
jelentéstan, hanem a nyelvtan. Ezt a merev kijelentést a magyar 
tanárságnak jó része nem Írná alá, s hozzájok csatlakozom én is; 
mert, ha telivér actionista volnék is, még sem tudnék ilyen köve
telő lenni módszer dolgában. Azért eddigi felfogásomhoz csupán 
ennyit csatolok : sok út viszen Rómába, csak aztán vigyen is min
denkit a maga módszere mentői nagyobb sikerre!

Ilyen hosszabb kitérés után szükségét érzem annak, hogy 
visszapillantást vessek az eddig mondottakra. Vonjuk hát össze 
vitorlánkat, mint Sokrates szokta mondani Platónnál, mert köze
ledünk a róvpart felé.

Én sem azt nem akarom, hogy az actió hívei hagyjanak fel 
eddigi tanításukkal, mert módszer dolgában engedékenyebb vagyok 
bárkinél, sem az aetiók hajdani megvoltát nem tagadom, sőt he
lyesen értelmezve, az igekötős, v. képzős (momentan, frequenta- 
tiv, causativ, potential, perfectiv, percussiv, intercussiv, subita- 
neum, diminutiv, iterativ, continuativ, durativ, incohativ, reciproc, 
reflexiv, intensiv, punctuell, cursiv, terminativ, efl'ectiv, resultativ, 
ingressiv stb.), vagy adverbiummal megszorított és iker-alakban 
mondott igéket mind elismerem actióknak mai nyelvünk állapota 
mellett is : vájjon tehát miféle ok indíthatta az actio híveit azon 
föltevésre, hogy elméletüknek esküdt ellenséget lássák bennem ? 
Egyszerűen az, hogy az ösnyelvi állapotokra én nem építek,* 
belőlük nem következtetek (csakis a mennyiben a későbbi nyelv

* Azért írtam tanulmányomban : non liquet, quæ fuerint olim tern, 
pora. Hát még a syneretisticus formák ! !
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történet igazolja őket), hanem csupán a múlt és mai nyelvhaszná
latból, a mely azt diktálja nékem : voltak légyen hajdan az időkép
zők bárminő actio-elemek az iskolában v. gyakorlatban első dolog 
a kész alakoknak, könnyed képzésökmódjánakmegtanulása, az anya
nyelv tisztán értett alakjaival való szembeállitása s oly példákon való 
igazolása, a melyek örökös iránytűképen szolgáljanak az elmének 
szóban, írásban egyaránt. Minden más kísérletezés v. elmélyedés csak 
azután következhetik, ha már a fönnebbi czélt elértük, de míg el 
nem értük, jobb ha nem is próbáljuk meg az elmélyedést ; mert 
több a kár belőle, mint a látszólagos haszon. Nyelvtanításunk 
eredménye is azért hanyatlott oly mélyre,'*' mert az utóbbi kocz- 
kázatos utat választotta, s én csak azt csodálom, hogy az ered
ménytelenség okát mindenütt keresik, csak ott nem, a hol van. 
Elhanyagoltuk a gyermeki kornak természetes készségét : a be
fogadást (receptibilitas), a memóriát felhasználni s helyébe tettük 
a későbbi koroknak való behatolás és elmélyedés míveletét, a mely
ről amott csak viszonylagosan lehet szó. Igenis vallom a képzőknek 
az ige értelmében módosulást okozó erejét ; de mivel azt is tudom, 
hogy a szóban forgó képzők idő- s nem actió-képzők többé, azért 
mondom az általok képzett alakokat is nem actióknak, hanem 
időknek. Hisz a magyar t képzőről, erről az egyetlen idő-képzőnk
ről, t. ellenfeleim is megvallják, hogy idői functiót teljesít (Tanári 
Közi. 316.), a görögben és latinban pedig szintén az idő s nem actio 
volt irányadó már Homerosnál és a legrégibb latin költőknél ;

* Nyelvtanításunkat az újabb, üdvözítőknek kikürtölt módszerek 
juttatták hínárba, a melyből nehéz lesz a kigázolás, mert a régi, lenézett 
módszerhez kellene visszatérni, ez pedig retrograd irányt jelentene. Thew- 
rewk Emillel beszélgettem erről a tárgyról 189(i-ban, s ő is az emlékezet 
és formalismus elhanyagolásában látja az eredménytelenség okát, melyet a 
maga életéből vett példával tett világossá. Azóta ugyanily vallomást tett 
Fináczy a Mária Terézia korabeli közoktatásról írt művében (Philol. Közi. 
1900. 476.) ; ugyanígy nyilatkoztak az osztrák középisk. tanárok pünkösdi 
közgyülésökön, a hol jelen volt Kemény Ferenez igazgató is (1. az osztrák 
gymn. folyóiratnak ide vágó tudósítását) ; hasonló értelemben nyilatkozik a 
neves Ziemer a Kethwisch-féle Jahresberichtében (über das höhere Schul
wesen, XIV. évf., Berlin, 1900. Gartner. V II I+  0 9 2 . l.t a latin nyelvi rész
ben), Holzinger prágai egyetemi professzor rektori beszédében (Das Ver
hältnis der Deutschen Universitäten zu der Bildungsbestrebungen der 
Gegenwart, Prag, 1900.), számos programm-értekezés szerzője stb. Tehát 
nincs okom szégyenkezni a retrográd czím miatt.
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innen a cserelkezés a különböző képzöjti, de egyező időfoku alakok 
között. Mert nem igaz, hogy Homeros nem zavarta volna össze az 
actiókat, sőt képezett SíScojj.'. imperf. actióból о'.ошаш instans actiót 
(Odyss. 24, 314.1, viszont az instans actióból impf, iterativumot 
is. De úgy látom, hogy az én adataim csak arra jók, hogy sem
mibe vétessenek s meg ne czáfoltassanak, míg én olyan dolgokban 
is tudatlannak találtatom, a melynek nem tudásáért megbuknak a 
deákjaim.

íme az én álláspontom rövidletben, a mely lehet mások 
előtt eretnekség, de igaz voltáról meg vagyok győződve. Láthatja 
egyúttal Körösi úr is fönnebbi fejtegetésemből, hogy korántsem 
keveredtem ellenmondásba önmagámmal, mert a fejemre olvasott 
ellenmondások nem egyebek, mint erőszakkal előrántott vagy meg 
nem értett mondásoknak egymással való szembeállítása a végből, 
hogy a tudósnak és szellemesnek gúnyolt Bódisson nevethessenek 
az élvezni vágyók, a kik a « fruges consumere nati» elve szerint 
Körösi úr érveléséből semmi egyebet nem jegyeznek meg magok
nak, csak azt, hogy oly csibe-eszűnek voltam bemutatva, hogy még 
arra sem emlékeztem, mit írtam értekezésem elején és közepén, 
sőt arra sem, hogy 10 sorral fölebb mást mondtam, mint ugyan
annyival alább.

(Vége következik.)
B ó d is s  J u s z t in .

A FOGALMAZÁS TANÍTÁSA.* **

Mai előadásom folytatása azon értekezésemnek, melyet múlt 
■évben »Az Írásbeli dolgozatokról» volt szerencsém a m. t. társaság
nak bemutatni, s mely azóta, a társaság folyóiratában napvilágot 
is látott.* *

E felolvasásomon rámutattam arra a körülményre, hogy nem 
annyira a dolgozatok kijavítása, kezelése, nyilvántartása, szóval 
administratiója fontos, mint inkább azon psychologiai folyamat, 
mely a tanuló lelkében végbemegy, midőn dolgozatát megírja.

* Felolvasta szerző a M. Pæd. Társ. 1900. október havi ülésén.
** Magyar Pædagogia. 1900. 225—288.
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Vizsgáltam tehát ezt a lelki processust s e vizsgálódások 
alapján igyekeztem megállapítani, mik a helyesírás megtanulásá
nak psychologiai feltételei, s mivel mozdíthatjuk elő e szellemi 
folyamatot.

Hasonló czélokat tűzök ki mai értekezésem számára. Felada
tom tehát megvizsgálni, miben áll a stilizálás szellemi munkája, 
mi történik a lélekben, mikor az ember fogalmaz, mi az, a mi ezt a 
szellemi munkát elősegíti, s ebből kifolyólag hogyan kell eljár
nunk, midőn valakit a fogalmazás művészetére meg akarunk ta
nítani.

A legelső kérdés tehát, melylyel foglalkozni kell, mi a stili
zálás psychikai folyamata?

Ez azonban korántsem könnyű kérdés. Összefügg magának 
a nyelvnek mint psychologiai jelenségnek analizálásával, a nyelv 
keletkezésének, a nyelv fejlődésének kérdésével. Midőn ugyania 
fogalmazásról, [stílusról beszélünk, értjük a nyelv fejlődésének 
mai stádiumát, a syntaktikai fejlettség legmagasabb fokát. Hosszá 
idő kellett hozzá, míg valamely nemzet a nyelvi fejlődésének 
primitív korszakától a stílus művészetének mai magaslatáig emel
kedett. A gyermek is a nyelvhasználat primitív korszakából emel
kedik a mai nyelvhasználat átlagos színvonalára, s czélunk őt 
minél rövidebb idő alatt idáig vezetni.

Mikor fogalmazunk, nem csinálunk voltakép mást, mint kife
jezzük lelkűnknek tartalmát, minél megfelelőbb formát keresünk 
arra, hogy mással is megértessük azt, a mi lelkűnkben él. Jól tud
juk, hogy ez ma sem sikerűi egyforma tökéletességgel külömböző- 
képességü embereknél s egy külömbség a költő és a többi ember 
között épen abban áll, hogy arra, a mi talán mindnyájunk lel
kében él, ő sokkal megfelelőbb formát tud találni, mint mások. 
Természetes, hogy függ ez attól a lelki tartalomtól is, melyet ki 
akar fejezni.

így tehát a lélek egész tartalma összefügg a fogalmazással, 
s gazdagodása minden esetre hozzájárul ahhoz, hogy az önálló» 
productió könnyebb legyen. Erre azonban nem óhajtok kiterjesz
kedni, nem a tartalom, hanem csupán a forma kérdéseit óhajtóm 
tárgyalni.

A kifejezés képessége részben öröklött, részben szerzett tu
lajdonságokon alapszik. Az öröklött tulajdonságok az idegrendszeiy 
s különösen az agy egy bizonyos módon való alakulásához vannak
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kötve. Magának a nyelvnek eredetére nézve az újabb pbysiologiai 
psychologia azt tanítja, hogy lényegében nem egyéb mint kifejező 
mozgás, a mely részben évezredes fejlődés következtében jelentő
séget nyert. Ezek a kifejező mozgások kétféle irányban fejlődtek, 
részben az állati indulatkiáltásokból, részben az u. n. onomatho- 
pöiából. Milyen óriási út a stilus mai művészetéig !

Nagyon is messze vezetne e kérdés behatóbb fejtegetése, azért 
csak vázlatos képet akarok rajzolni nagy vonásokkal a stilizálás 
fejlődéséről s a fogalmazásnak, mint szellemi munkának mecha- 
nismusáról.

Ha a nyelv fejlődésmenetét vizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy 
a gyermek kezdetben csak szavakat mond s csak lassan-lassan, 
kezdetben igen félénken, tér át a mondatok szerkesztésére. A kor, 
melyben a mondatszerkesztések megkezdődnek, igen változó kü
lönböző gyermekeknél, leggyakrabban a huszonnegyedik hónap 
az, mikor a gyermek az első mondatot megszerkeszti. Sully * azon
ban említ gyermeket, ki már tizennyolcz és fél s tizenkilencz hó
napos korában egyszerű mondatot szerkeszt. Az első mondatok jó
részt két szóból állanak, melyek minden egyeztetés nélkül, csak 
egymás mellé vannak helyezve. Ezek tehát nem is mondatok a szó 
igaz értelmében, s ez még nem is stilizálás. Ha mondatnak veszem 
a két egymás mellé helyezett szót, akkor mondat az az egy szó is, 
a melyet a gyermek mond, mert az nála leggyakrabban ítélet
nek, egész gondolatnak a kifejezője. Mint például Romanes említi, 
ez a szó baba a következő mondatok helyett áll a gyermekeknél : 
«Almos vagyok. Aludni akarok. О alszik.» Vagy példáúl ez a szó 
dow (le) annyit jelenthet: «А kanál leesett. Én leestem. Le akarok 
menni, stb.» E szerint ezek az egyes szavak is voltakép már mon
datok. A stilizálás szerintem akkor kezdődik, mikor a szavakat 
egymásra vonatkoztatja, egyiket a másikkal egyezteti. Ez az a pil
lanat, melyet Sully ** «tiszteletet parancsoló»-nak nevez, midőn 
ragozni kezd. Innen kezdve aztán valóban mondatokat szerkeszt. 
A fogalmazás voltakép nem is más, mint mondatok szerkesztése. 
Bizonyos az, bogy ez a szerkesztés sok tényezőtől függ. így termé
szetesen, mint már említettem, a lelki tartalomtól, a szókincstől, a

* Untersuchungen über die Kindheit. Übersetzt von Dr. E. Stiinpfel. 
Leipzig, Wunderlich, 1897.

** Untersuchungen über die Kindheit. Leipzig, 2. Wunderlich. 1897.
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logikai, stilistikai, grammatikai s helyesírásbeli jártasságtól. De 
mindezek közül én csak a stilistikai részt vizsgálom, vagyis azt, 
hogy hogyan történik a kifejezés megszerkesztése.

Bizonyos, hogy nagy fontosságú a gondolatok gyűjtése 
valamely tárgyról, vagyis az inventio. De erre kevésbbé szükséges 
tanítani az ifjúságot, mint arra, hogy meglevő gondolatait tudja 
kifejezni. Azaz : ne kívánjuk, hogy a tanuló olyasmiről írjon, a mi
ről gondolatai nincsenek, mert akkor kettős nehézséggel állítjuk 
szembe, először : gondolatokat kell keresnie, másodszor : e gondo
latokhoz megfelelő kifejezéseket. Érjük be avval, ha meglévő tar
talmat ki tud fejezni. Hiszen épen az a gyakori tapasztalatunk, 
hogy a kiknek vannak gondolataik is, nagy tudósok, ezen gondola
tok világos kifejezésére nem találják meg a megfelelő formát. De 
nincs is szüksége arra soha senkinek, hogy gondolatokat gyűjtsön 
s azokat megírja. A kinek nincsenek gondolatai, az ne írjon. Az 
élet egyáltalán csak olyan helyzeteket ád, hogy a kellő anyag már 
megvan, tartalom volna, csak a kifejezésre vár.

A kifejezés módjához számítom, a mint az újabban a fran- 
cziáknál is szokás, a gondolatok sorrendjének az elrendezését is, 
s nem csupán a szavak, a szólamok megválasztását. Ily módon 
fogva fel a stilizálást, nem egyéb az tulajdonképen, mint szerkesz
tés. Megszerkesztjük a vázlatot, megszerkesztjük az írásunk egész 
épületét s megszerkesztjük a részleteket, az egyes mondatokat s 
szólamokat.

De vájjon valóban szerkesztjük-e mindig ezeket? ez a kérdés. 
Azt hiszem, nem. Vannak már kész sablonjaink, melyeket csak elő 
kell vennünk, s a megfelelő tartalommal kitöltenünk. A ki e sab
lonoktól eltér, a ki maga teremt ilyen új sablont, annak a stílusá
ban eredetiség van. De ez az eredetiség is csak itt-ott nyilvánulhat, 
nincs a világon iró, a ki csupa új sablont szerkesztett volna, kifeje
zéseinek nagy tömege mégis csak a már meglevő, általánosan hasz
nált minták kitöltése.

Minden nyelvnek megvan nemcsak a maga szókincse, hanem 
átlagosan használt szólamkincse is, azaz a nyelvhasználat alakjai
nak bizonyos mennyisége, mely idők folyamán kifejlődött, változha
tok és szaporodhatik is. Ezért mondhatjuk, hogy nemcsak az egyén
nek, hanem a nyelvnek is van stílusa. A nyelv stílusát ezek a megálla
podott nyelvbeli formák adják meg. Vannak közös formák melyek 
minden nyelvbén azonosak, de vannak különleges formák, melyek
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egy-eg}' nyelvnek speciális sajátságai. S vannak azután olyan for
mák, melyek egy-egy írónak eredeti fordulatai, melyeket más nem 
használ, hanem ö maga alkotott. A legjobb Írónál is a formák e há
rom tömegéből fogunk találni bizonyos mennyiséget. Az elsőből 
legtöbbet, a másodikból már kevesebbet, s talán a harmadikból 
legkevesebbet.

Vizsgáljuk már most mi történik az író lelkében, a ki sti
lizál. A tudatban bizonyos képzetek lépnek előtérbe. Már a he
lyesírásról szóló czikkemben is rámutattam arra a fontos körül
ményre, hogy a képzetek nincsenek önmagukban, hogy azok volta- 
képen egész képzet-complexusok, melyek egymással szorosan ösz- 
szefüggnek, hogy egyetlen egy szó képzete a következő részletkep- 
zetekből alakúi: 1. Sensorikus hangképzetek, azaz a szó kimondá
sakor létrejött hangok felfogása által keletkezett kép. 2. Motori
kus hangképzetek, azaz képzet azon mozgásokról, melyek szük
ségesek ahhoz, hogy a szót kiejtsük, d. Sensorikus irásjegyképzetek, 
azaz azon formák képzetei, melyek a szó leirt vagy nyomtatott 
alakjának szemlélése alkalmával keletkeztek. 4. Motorikus irás
jegyképzetek, vagyis azon mozgások képzetei, melyek szükségesek 
a szó leírásához. '

Egy szónak képzete már is képzetcomplexus. E complexus 
egyes részeinek más-más centrumai lévén az agyban, már ezek 
is associatio utak által függnek össze egymással. De meg kell kü
lönböztetnünk a szó képzetét a dolog képzetétől, a tárgy képzeté
től, a mely szintén részlet-képzetekből alakúi meg, mint a hogy a 
szó képzete, s a mely azután ismét csak associatio-utak által áll 
összefüggésben a szó képzetével. Köznapi eset, hogy a kettő néha 
nem akar együtt jelentkezni, csak az egyik. Példáúl előtérbe lép a 
tárgy képzete s nem jut eszünkbe a neve. Vagy megfordítva, 
eszünkbe jut egy szó, s hiába törjük a fejünket rajta, nem ju t 
eszünkbe, mit jelent. Fontos ez a megkülönböztetés azért, mert 
a stilizálás tanítása alkalmával nem szokták eleg világosan meg
állapítani, mi az, a mi a tanuló leikéből a megírandó dolgozathoz 
hiányzik : tárgyképzetek-e, vagy a szükséges nyelvbeli kifejezés.

Már egy szó is, mint a gyermeknyelvből előbb idézett példa 
mutatja, szolgálhat ítéletek kifejezésére, vagyis nem egy képzet 
vagy fogalom jelölésére, hanem apperceptiv összeköttetések vagy 
esetleg logikai functiók kifejezésére. Ez annyit jelent, hogy ezek 
az összeköttetések már előbb megvannak, mielőtt a szóképzetek
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között a kellő associativ összeköttetés megvolna. Ez az összeköt
tetés lassan-lassan jön létre. A szóképzetek első primitiv kapcso
lata az első mondat. Ilyen például a Tracy által idézett mondat : 
«Papa Cacker», azaz : az apának van kétszersültje. Vagy Donner 
Lajos példája: «Tocsi ajja.» (A kocsi arra megy.) * Itt kezdődik a 
fogalmazás tanulása. Nem egyéb az, mint associativ utak létesítése :
1. Az egyes szóképzetek között, a nyelv összes elemei között.
2. Associatio-utak teremtése általában a nyelvképzetek ezen sora s 
a gondolatbeli functiók között. A gondolatok megteremtése logikai 
functió, a kifejezés művészete psychikai processus. Ez oly lényeges 
különbség, melyet eddig nem vettek eléggé figyelembe, s melyet 
sehol a fogalmazás tanításáról szóló könyvek, értekezések és czikkek 
nagy özönében nem találtam kiemelve. Ha ezt a nagy különbsé
get figyelembe veszszük, a fogalmazás tanítása mindjárt természe
tesebb és egyszerűbb lesz, mert nem fogjuk logikai elemzésekkel 
zavarni a psychikai folyamatot. Miben áll tehát a stilizálás psycho- 
logiai folyamata? Szóképzetek felidézéséből, reproductiójából, a 
melyek azonban egymás között összefüggenek, associativ utak se
gítségével szoros kapcsolatban vannak s így mint egy schémát, 
sablont képeznek. Másrészről azonban összefüggésben állnak a 
gondolatfolyamatokkal is, s ezek hatása alatt lépnek előtérbe a 
tudatban.

Ez összefüggést a következőkép lehetne szemléltetni :

Tárgyképzetek
О  О — Q -  ' - 0 — 0 — О — О -  Gondolat-folyamatok

П----  Kifejezés'□  □ -
Szóképzetek

Hogy az associatio milyen fontos az íróra nézve, mindenki 
maga is tapasztalhatta, mikor irásközben egy-egy szó újabb és újabb 
kifejezéseket juttatott eszébe, ez újabb kifejezések ismét másokat 
és így tovább a kifejezések egész során keresztül. Ezen associatio 
összeköttetéseket követve, az író néha messze eltér tárgyától úgy, 
hogy alig tud visszatérni reá. Máskor egy-egy kifejezés kedvéért 
föláldozza a gondolatokat, azaz ezen újabb associatiók kedvéért a 
már régebben előrement értelmi functiók eredményeit.

* Donner Lajos: A gyermek értelmi fejlődése. B.-Csaba, 1898. 133. 1.
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Az associatio segítségével azonban nemcsak szóképzetek éb
rednek az ember lelkében, nemcsak kifejezések jönnek létre, ha
nem — minthogy a szóképzetek tárgyképzetekkel vannak kapcso
latban e tárgyképzetek is fölébrednek s az associatio tovább ter
jedve gondolatokat is produkál. Elég gyakori eset, bogy az írónak 
épen irásközben jutnak eszébe legjobb gondolatai.

Mindnyájan tapasztaltuk, hogyha stilizálás alkalmával fen- 
akadunk, könnyebben folytathatjuk a munkát, ha az addig leírt 
részt, vagy legalább az utolsó mondatokat újra elolvassuk. Ennek 
nem az a psychologiai magyarázata, hogy keressük az összefüggést, 
az egységet a dolgozatban, hanem inkább az, hogy az eddig leírt 
kifejezések reproductiója segít az associatio folytatásában. Még 
jobban segít bennünket az eddig megirt rész e munkában, ha han
gosan olvassuk azt, mert a hangképzetek ismét a szavak más irányú 
associatióit mozdítják elő.

A jó szónok tehetsége is ezen az alapon magyarázható meg. 
Ki a jó szónok ? Az, a kinek minden gondolat számára rögtön meg
vannak a maga sablonjai. Ha egy eszme lelkeben felmerül, ehhez 
rögtön a sablonos formák és a különböző mondatszerkezetek egész 
-serege jelentkezik.

Például :
Nem azt mondom én, hogy 
nem azt mondom én, hogy 

stb.
hanem : — — — — -------

ez az igazi !
Vagy:

Fontoljuk meg, — ------------
fontoljuk m e g ,----------------

Vagy:
Ki nem tudná, h o g y -------
Tagadhatjuk-e, h o g y -------

stb.

E formáknak szavakkal való kitöltése azután a pillanat dolga. 
A jó szónok associatiója oly gyors, hogy a szükséges szavak min
den pillanatban rendelkezésére állnak. A rossz szónok egy részt 
nem talál megfelelő szerkezetet azonnal, s innen van, hogy kény
telen mondatát félbe hagyni, vagy kétszer is újrakezdeni, — más
részt nem találja a szavakat, mert az associatio lassú, s míg emlé
kezetében keresgél, szünetek állnak be, melyeket legfeljebb azon

s akkor

- ?
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hangok töltenek ki, miket a már megindult, de időközben abban- 
hagyott kifejező mozgások hoznak létre egy-egy szóképzet hatása 
alatt, mely fölmerült a tudatban, melyet azonban a szónok nem 
tartott elfogadhatónak.

Hogy a szónokot igen gyakran csak az elmondott rósz követ
keztében előállott associatiók viszik tovább, igazolhatják mindazok, 
kik szónoki képességük tudatában szólásra felállva nelia még a tár
gyat sem sejtik, a miről beszélni fognak. S végül mégis zajos sikert 
aratnak.

Némelyeknek talán visszatetsző lesz, hogy én itt sablonokról 
beszélek, holott különösen a stilizálásban kerülnünk kell a sablont 
s egész tanításunkban lehetőleg mellőzni mindazt, a mi mecha
nikus, s inkább fejleszteni, előmozdítani a gondolkozás szabad 
menetét. Valóban így van. De a figyelmes szemlélő az előadottak
ból is láthatja, hogy azok a sablonok, melyekről szólok, épen nem 
akadályozzák a gondolkozás szabad menetét, sőt a gondolkozás 
szerint kell alakúlniok, minthogy a gondolatfolyamatok szolgálatá
ban állanak. Azt pedig, hogy a kifejezés formái voltakép sablonok, 
tagadni nem lehet, mert hiszen e nélkül absolute nem volnának 
közös kifejezések. A meglevő sablonok hatása alatt fejlődnek újak 
és eredetiek is. Ez annyit jelent, hogy a már kimélyített associatió- 
uton egy újabb, tán most szerzett szókópzetet is társítunk. Isme
retes a Taine példája egy tizennyolcz hónapos kis leányról, a ki az 
elbuvás fogalmát a coucou szóhoz fűzte, mert ezt mondták neki, 
valahányszor valaki előle elbújt. Ismerte továbbá e kifejezést ça 
brûle, s ezért, mikor a napot a hegyek mögött eltűnni látta, így 
kiáltott fel : « A brûle coucou!» E példa egyúttal azt is megmu
tatja, hogyan keletkezik az átvitt értelmű vagy képes kifejezés. 
Máskor uj assicatió-utat teremtünk, de teljesen párhuzamban a 
régivel. Példa erre, mikor az angol gyermeket kérdik : «Are yon 
good now?» (Illedelmes ön?) «Yes, J am» (Igen, az vagyok) helyett 
azt feleli: «Yes, J are» (Igen, én az vannak). Ilyen példáúl, ha 
Vörösmarty azt mondja: «Rettegjük a halált», e helyett: Retteg
jünk a haláltól, annak a mintájára : Eéljük az Istent, áldjuk a sor
sot. Vagy a magyar azt mondja, hogy rágyújt egy nótára, mint a 
hogy rágyújt a pipára.

íme tehát, ha sok sablonunk van, ha sok associatio összeköt
tetés létesült, könnyű lesz újakat és eredetieket létre hozni. Ha ke
vés van, nehezebb a kevésből újakat teremteni.
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Az előadottakból látszik, hogy a fogalmazás tanítása nem 
kizárólag az iskola dolga. Megkezdődik az a nyelvtanulással. A kör
nyezettől, mely a gyermeket a nyelvre tanítja, a stílust is átveszi. 
Folytatódik e munka az olvasással, habár ez már csak másodrendű 
jelentőségű, s csak ezután kezdődik az iskola munkája, a mely, mint 
látjuk, csak egyik tényező a stilizálás megtanulásában, még pedig 
épen nem a leghatalmasabb.

Bosegger, a ki kiválóan eredeti és zamatos stiliszta, érdekes 
vallomást tesz erre nézve. Azt mondja, hogy az iskolában nagyon 
keveset tanult stilus dolgában. Tanulmányait egyébként korán 
félbeszakította, s azt állítja, hogy igen keveset olvasott. Példája 
tehát azt mutatja, hogy a stilus kifejlődésében a környezetnek 
van nagyobb része. Mert habár sokat vagyok hajlandó a veleszüle
tett tehetség javára írni, de a készletet, melyet tehetsége feldolgo
zott, mégis a környezettől kellett vennie.

Még csak azt akarom jelezni röviden, hogy mit nevezhetünk 
tulajdonképen stilisztikai tehetségnek. Az előadottak után világos, 
hogy azt a tulajdonságát a léleknek, mikor a jelzett associatiók 
nagy könnyűséggel mennek végbe. Ehhez az idegrendszer bizo
nyos dispositiója szükséges, melyet magunkkal hozunk a világra. 
Ez különböző embereknél más és más. Innen van, hogy a tanulók 
fogalmazásbeli ügyessége is nagyon különböző.

A fejlődés, a kiválás elmélete szerint az idegrendszer jobb 
dispositiója örökölhető, ha az előre ment nemzedék egész sorozata 
már jeles stiliszta volt, mert idegrendszerükben az associatio utak 
már ki voltak mélyítve. Innen magyarázom a francziák jeles stílu
sát, s nem csupán a tanítás intensivebb voltából, mint azt Kármán 
teszi.* A francziáknál traditio az, hogy kitűnő stiliszták. Igaz, hogy 
jól is tanítják őket. De vajon a németek nem vesződnek-e eleget a 
stilus tanításával gyakorlatban és elméletben egyaránt, és van-e

* «Egyike a legnehezebb pædagogiai feladatoknak, mondja Kármán, 
az idevágó tanítói munka. Az iskola e tekintetben nem is tehet mindent. 
A családi nevelésben kellene az ily egyéni ügyességek szerzésére több súlyt 
helyezni. Franeziaországnak, a hol a tanuló egészen az iskoláé — bent is 
lakik — és a hol a gyermekek mellé több maître d'études van rendelve, 
aránylag leginkább elsajátíthatják a gyermekek a jó stílust; egyebütt, úgy 
mint nálunk általános a panasz, hogy a növendékek stílusa mennyire 
ügyefogyott.» Adalékok a gymnasiumi oktatás elméletéhez. Összeállította 
Waldapfel János. Budapest 1898. Eggenberger.
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rosszabb stiliszta mint a német? A két nemzet e tulajdonsága 
különben még más nemzeti sajátsággal is összefügg. A német elmél
kedő és okoskodó, a logika uralkodik rajta, ő tehát mindenképen 
arra törekszik, hogy a mit kifejez, az a logika igényeinek megfe
leljen, azt semmikép félremagyarázni ne lehessen, szóval a mon
datban benne legyen mindaz, a mit ő a fogalom lényeges jegyé
nek tart. Csakhogy e lényeges jegyek nem jelentkeznek a fogalom 
megjelenésével, hanem ezek kiválasztása már egy hosszabb gon- 
dolatprocessus eredménye, s így ő beleviszi mindazt, a mit egy 
hosszabb] logikai processusból leszűrt. Nála tehát a gondolatfolya
matok megbontják és tönkreteszik a psychikai processusokat. Ez
zel szemben a franczia stílusa könnyed és világos, mert ő a termé
szetes associatio összeköttetéseket követi s ezen összeköttetések a 
phantasiára hatnak, s így elképzelhetővé is teszik a tartalmat, a mi 
mindig világosabb, mint az abstractio.*

Mindezekből már most hadd vonjam le a pædagogiai conse- 
quentiákat.

Első következmény az, hogy a tulajdonképeni írásbeli dolgo
zatoknak aránylag csekély része van a fogalmazás megtanulásában. 
Minthogy a stilizálás képessége nem más, mint kifejezések tudása, 
a legfontosabb mozzanat a tanításban az, hogy kifejezéseket sze
rezzen a tanuló s megtanuljon kapcsolatokat létesíteni. Kezdjük 
a stilizálás tanítását kifejezések gyűjtésén. Ez egész tanításunkon 
végig halad. Kezdődik az elemi iskolában, s folytatódik a stilisz
tika tanításának fokozatáig a nélkül, hogy e munka a gyermek ré
széről tudatos volna.

A stilisztika, mint disciplina, tanítása alkalmával ezt az el
járást tudatossá teszszük.

Innen kezdve azután maga a tanuló folytathatja a munkát.
Minthogy a stilizálás az eddigiek alapján nem egyéb mint 

mondatszerkesztés, a legfontosabb dolog mondatok szerkesztésére

* Ennek igazolására idézek Wundt legújabb munkájából találomra egy 
mondatot.

«Sind die hinweisenden und die nachahmenden Geberden zwei For
men der Vorstellungsäusserung, die, ver schiedenen Quellen entsprungen, 
auch in ihrer Erscheinungsweise wesentlich abweichen, so bietet nun gleich
wohl die Beobachtung eine Menge einzelner, auf Vorstellungen zu bezie
hender Affectsymptome, die zwischen diesen Formen in der Mitte stehen 
oder beiden gleichzeitig zuzurechnen sind.
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tanítani a tanulót. Ez csak úgy történhetik, ha közösen fogalma
zunk az iskolában.

Természetes, hogy az első kérdés már most az, miről írjunk 
dolgozatot. A théma helyes megválasztásáról sokat írtak. Össze
gyűjtötték, milyen tliémákat szoktak feladni, megbírálták azokat 
es vitatták, milyen thémákat kellene adni.

Szerintem a körülmények nem ismerésével a bírálat nem 
lehet igazságos, s a thémák ajánlása sem lehet helyes.

Az előre bocsájtott fejtegetésekből következik, hogy csak az 
a  théma jó, melyről a tanulónak vannak gondolatai. Mert a thé- 
mához a szükséges gondolatokat megadni, ez az igazi mechanis- 
mus. Hiszen akkor a tanuló a tanár gondolatait írja le, nem pedig 
a magáéit. Ezért tartom alapjában hibásnak Laas-nak hires mun
káját «Der deutsche Aufsatz», a melyben mindig a maga nézeteit 
tukmálja rá a tanulóra.

De méltán kérdezheti valaki, mit akarok a 10 éves gyermek
kel, a kinek seipmiféle thémáról nincsenek gondolatai.

Ámbár tagadom, hogy a 10 éves gyermeknek nem volnának 
gondolatai, mindamellett nem kívánom, hogy ezeket kifejezze. 
Csakis a reproductiókra szorítkoznám nála.

Kezdjük azzal, hogy egy rövid történetet, melyet a gyermek 
jól ismer, közösen, együttesen megfogalmazunk. Mondatról mon
datra haladunk, közös megbeszéléssel állapítunk meg minden ki
fejezést, miközben a tanulók az összes lehető kifejezéseket fölem
lítik, mi a legjobbat, a legalkalmasabbat kiválasztjuk, s felíratjuk.

Fontosnak tartom, hogy elbeszéléssel kezdjük, nem pedig 
leírással, mint azt eddigi összes tanterveink ajánlják. Az elbeszélés 
szerintem sokkal könnyebb, mint a leírás, hiszen a sorrendet az 
esemény maga diktálja. Különben is tudjuk, hogy a leírás egyike a 
legnehezebb műfajoknak. De nincs is dolgunk az anyag keresésé
vel, feltalálásával, rendezésével, mint például a leírásnál. Sokkal 
természetesebb is az elbeszélés.

Ezt az eljárást folytatjuk addig, míg eljutunk a stilisztiká
nak mint önálló tárgynak tanításához. Az eddigi tanításban is 
mindegyre több tért engedünk a tanulónak, innen kezdve azután a 
kifejezés közös tanítása megszűnik, csupán a gondolatok elrende
zését állapítjuk meg közösen. Minden tanuló innen kezdve egyéni 
elbánás alá esik, s mind jobban nyilatkozik majd saját eredetisége 
iölfogásban, szerkesztésben, s kifejezésben egyaránt.

II*
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A tanítás módszere is innen kezdve nem esik a közös iskolai 
tanítás szempontjai alá, hanem inkább a művészetekben való ma
gasabb kiképzéshez hasonlít, hol a mester egyénisége hat, s a ta
nítvány is nem mint tömeg, hanem mint egyéniség érintkezik vele. 
De hiszen a stilizálás is művészet s egyesíti magában a többi mű
vészetek tulajdonságait, a zene zengzetességét, a festészet színeit,, 
a szobrászat formáit, az építészet arányos harmóniáit.

W e s z e l y  Ö d ö n .

NÉMETORSZÁG 1 8 9 9 . ÉVI KÖZOKTATÁST 
ÁLLAPOTA.

Az új évszázad vizsgálói, a mikor beszámolnak a német pædagogia 
egy évi működéséről, kopott eszmékről és bukott paedagogiáról beszélnek.

Az a nagy átalakulás, a mely a német birodalomban szemeink előtt 
végbe megy, nem hagyhatja érintetlenül a pasdagogiát sem, mert a kultu
rális törekvések, az eszmények után való indulás magával ragadja ellen
állhatatlanul a nevelés intézőit.

A tudomány szempontjából nézve a német pædagogia küzdelmeit, 
konstatálnunk kell, hogy a búvárkodó tudósok épen úgy mint a népek 
jólétéért lelkesülő politikusok előszeretettel foglalkoznak azzal a kérdés
sel, vájjon miben tévedtek a paedagogia művelői eddig elé és melyek azok 
a vívmányok, a melyeket továbbra is fenn kell tartaniok, hogy azokon, 
mint alapvető munkálatokon, az oktatás további kifejlesztését folytat
hassák. Kritikát, kíméletlen kritikát gyakorolnak a vizsgálódók, hogy az 
igazságot megdönthetetlenül konstatálhassák.

A lélektan, az ethika és sociologia nyomán a tanítók hatalmas 
vonásokban az igazán létező viszonyokra támaszkodnak és azok kifejlő
désére vonatkozó adalékkal s nem kigondolt, hanem tényleges állapotok
kal igyekeznek az embernevelés feladatait és megoldásuk módjait meg
határozni. Nem csodálatos s majdnem érthetetlen czélok, hanem az 
elérhető eredmény az, a mi a régi pasdagogiát kopottnak tünteti fel. 
A nevelés tárgya, a gyermek, természetes Organismus, melynek fejlődése 
törvényszerű, a miért az elérhető tökélesedés csodálatos sikerekkel nem 
kecsegtethet. A társadalom befolyása és a képességek ereje a nevelés, 
intézőjének korlátozói vagy segítői. Az individuális és socialis paedagogia 
küzdelmeinek jogosultságát ezzel akarja megmagyarázni.
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A nevelés munkájának feladatát ez idő szerint különben három
féle módon határozzuk meg ; az első főleg arra törekszik, hogy az ember 
istenéhez hasonlóvá legyen és a földön túlvilági életre érdomeket sze
rezzen ; a második a gyakorlati életre akarja képesíteni a gyermeket ; 
a harmadik az embert emberré akarja nevelni erkölcsi, vallási és emberi 
eszmények segélyével. Ezen fő irányok közepette dominálni kezd az a 
törekvés, mely a népnevelés fokozásával a népjólétet is emelni törekszik. 
Az ideálok között érvényesüljön a javak termelése és azok igazságos, 
méltányos elosztása. A vagyonosodás tehát ne legyen egyes kiváltságos 
osztályok előjoga, részesedjék abban az összes emberiség, a nemzet, 
a nép. Az erre irányuló törekvés a német paedagogiai reformokban erő
teljesen érvényesül és azok az eszmék, melyek elképzelt tökély felé vitték 
az ifjúságot eddigelé, lassankint a lomtárba kerülnek.

A közfelfogás ugyanis arra utal, hogy a népnek függő helyzete, 
mely sokszor a régi jobbágysághoz hasonlított, azóta kezd kedvezőbbé 
válni, a mióta a vasrabszolgák ezrei, a gépek, millió és millió kéznek 
munkáját tették nélkülözhetővé és szabadították fel a sokszor megalázó 
foglalkozásoktól. A gépek korszakával az emberiség művelődésében is 
új korszak nyílt meg, mert ezzel az emberi munka szellemi irányban 
kezd érvényesülni. Ezt igazolni látszik az, hogy míg 13 év alatt Német
országban az ős termeléssel foglalkozók csak 30 és Va %-al szaporodtak, 
addig az ipart űzők 150, és a kereskedők 100 %-al szaporodtak. A szel
lemi fejlődést feltételező foglalkozások tehát a kultúra emelkedésével — 
szintén emelkednek és így a jólétben való részesedés is terjed, mert a 
népiskolákból kikerült tanulók is közvetlenül átléphetnek a jövedelmező 
ipari és kereskedelmi pályákra. Ezzel pedig el fog hallgatni a régi dal, 
hogy az iskola meddő befektetés. Ez az állítás főleg városi viszonyaink 
között érdemel figyelmet !

A népiskola már több mint Írásra és olvasásra megtanító intézet. 
Az az irodalmi műveltség, mely eddigelé dominált népiskoláinkban, meg 
fogja osztani uralmát életre képesítő ismeretekkel és ügyességekkel, 
a miből önkényt következik, hogy a tanítás czélját emelni kell. A német 
agráriusokkal szemben, a kik a népnevelést szolgáló oktatást a mini
mumra akarták redukálni, az utóbbi nézet aratott győzelmet és azért 
a félnapos tanítás helyett a tankötelezettségnek egy két évvel való kiegé
szítése van most napirenden.

Az elemi iskolai tanítás intenzívvé tétele különösen a német váro
sokban kezd érvényesülni, a mi az egyes községi választásoknál a jelöl
teket arra bírta, hogy a népnevelósről programmszerüleg nyilatkozzanak. 
Singer socialista képviselő szerint követelni kell, hogy az oktatást 
világi elemek intézzék ; tankötelezettség ingyenes tanítás mellett, tovább
képző osztályok 18 éves korig, ifjúsági étkezőhelyiségek, iskola-orvosok.
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a tanulók létszámának reducálása (30—40), osztályok a gyenge tehet
ségünk számára, könyvtárak és olvasó-szobák. Helyes követelések !

Az oktatás iránt a németek érdeklődése ugyan átlag fokozódik, de 
azért eddigelé még mindig sok kivánni valót hagy hátra, a mi onnan is 
kiderül, hogy az 1898. évi 81 miliőt meghaladó jótékony adományokból 
csak 5 millió, tehát 6 % jutott az iskolának.

A porosz minisztérium költségvetése különben százharmincznyolcz 
millió márkára tehető, melyből a népiskolára 81 millió fordíttatott. Ez 
a tekintélyes összeg azonnal felszökik, ha az oktatásra fordított összes 
pénzbeli adományokat számba veszszük, mert ekkor kiderül, hogy 
1899-ben a népiskolákra 208, a «felsőbb» tanintézetekre (közép
iskolák) 43 és Va, az egyetemekre 10 milliót fordítottak a poroszok, 
a kik készséggel elismerik, hogy a visszalépett ministernek, dr. Sosse-nek, 
ebben az emelkedésben nagy érdemei vannak, mert míg 1892-ben a köz
oktatásra fordított összeg 185 millió volt, az 1899-ben 261 Va millióra 
emelkedett.

A szülők nevelő hatását a socialpædagoia kellően méltányolja és 
az oktatás eredményességét éppen a házi neveléstől teszi függővé, azért 
gondosan feltárja a családok igaz helyzetét, hogy a sociális érzéket kifej- 
leszsze és a törvényhozás meg a társadalom útján a megfelelő intézkedé
seket provokálja. A kik ezeket a törekvéseket szolgálják, tudják, hogy 
a társadalmi bajok orvoslását csak 10 vagy 100 év múlva fogják elér
hetni, de küzdenek ezen tervük megvalósításáért, mert tudják, hogy a 
kezdeményezéssel magával sok visszaélést és gyötrelmet fognak meg
szüntetni. Az erre irányuló adatok szerint a nők V* része nem foglalko
zik gyermekeivel, míg az apák Vs-e átlag csak vasárnaponként látja azo
kat. Ezért nem is csodálkozhatunk azon, hogy noha a gonosztovők száma 
folyton apad Németországban, ott, a hol az oktatás hódít, mégis várat
lanul nagy a tanulók által elkövetett kisebb jelentőségű bűntény. 
Pl. Berlinben 0.18 %-át terhelte a tanulóknak. Történt pedig az annak 
daczára, hogy majdnem minden iskolában a szülök gondozását nélkülöző 
gyermekek számára otthonok vannak szervezve.

A tanítók képzésénél, a szabad szellem érdekében, az internátuso- 
kat az érdekelt körök erősen oppugnálják, ennek daczára ezernél több 
jelölt internátusbán nevelkedett. A tanítóképezdei tanfolyamok emelését 
a kormányzat szempontjából perhorreskálják, a tanítóegyletek azonban 
pártolják. E végre például a berlini tanító-egyesület 25 év óta 50 félévi 
kurzust rendezett, melyeknek száma 686. Ezeken 10,108 tanító vett 
részt. A kurzusok megtartására 122,537 márka fordíttatott, a hallgatók 
ehhez 95,065 márkával járultak. Ezt a példát a nagyobb városok kész
séggel követték és újabban Jena kezdi azokat szép sikerrel állandósítani.

A tanítók fizetése még mindig foglalkoztatja az érdekelt köröket
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és ezúttal csak azt említjük fel, hogy a fizetés-emelés napirenden van. 
Érdekes, hogy Frankfurtban az elemi tanító első fokú alapfizetése 2350 
márka, mely 4250-re emelkedik. A középiskolai igazgatók fizetése Ber
linben 6—7200 márka, a tanároké 2700—5100 márka. Pedig ezt az 
összeget a gazdagabb városok pótlékokkal még emelik, mert keveslik.

A tanítók a községi választásoknál activ joggal nem rendelkeznek, 
de községi adót sem fizetnek. Az egy éves önkéntesség jó hatással van. 
A tanítónők népszerűtlenek férfi kartársaik előtt. Végül felemlítjük, 
hogy igazgatóságot csuk az a tanító kap, ki szakvizsgát tesz.

A tanfelügyelet gyakorlásában a lelkészek még mindig nagy szám
ban hatnak közre, a mi a tanítók ellenszenvével találkozik ; a városi tan- 
felügyelet tért hódított.

Az iskolák anyagi kormányzása ügyében erősebb mozgalmat indí
tott meg a kormány az iránt, hogy az elemi iskolák fentartása községi 
jelleget öltsön.

Statisztika. Egy-egy tanítóra Németországban 65 tanuló esik, ezek 
közül egy-egy átlag 39 Va márka kiadást okoz. A képezdékben egy-egy 
növendék 540 márkába kerül. A «felsőbb» tanintézetekben (középisko 
Iák) egy tanárra 17 tanuló jut, egy-egy tanuló pedig átlag 242 márkába 
kerül. A berlini elemi iskolákban 1900/1. tanévben alkalmazva volt 
4183 tanító és tanítónő 4033 osztálylyal, melyben átlag 50 tanuló volt. 
Az oktatás Vs-ét vette igénybe a költségvetésnek, mely 100 millió. 
7140 tanuló ott is váltakozó osztályba volt elhelyezve. Az iskola-orvosi 
intézmény mindinkább terjed. 1900 április 1-től 24 van alkalmazva; 
feladatuk az épület és az ifjúság egészségi állapotát ellenőrizni. Fizeté
sük 500 m. A gyengetehetségüeket ők jelölik meg, ezeknek osztálya ez 
időszerint 40. A tanköteleseknek 7 %-a magániskolába jár.

A magániskolák kezdik elkülöníteni tanítványaikat felekezeti és 
vagyoni szempontok szerint ; izraelita vallású növendékeket nem vesz
nek fel.

A segítő osztályok a gyenge és erkölcstelen tanulók számára sza
porodnak.

A gazdasági és kézimunka tanfolyamok a népiskolák mellett mint 
kisegítő-osztályok tért foglalnak.

A művészeti ízlés fejlesztésére színházi előadások rendeztettek, a 
melyeknek műsora 5—6 darabra szorítkozik.

A fegyelem és rendtartás ügyében a testi fenyíték használatát 
anynyiban korlátozták, hogy az a tanító által előzetesen bejelentendő az 
igazgatónál. Szükség esetében a tanító azonban azonnal végrehajthatja 
a büntetést. Bosse miniszter két rendelete valóságos vihart provokált, pedig 
csak a végrehajtásnál kívánta a testi fenyítéket korlátozni.

A nyilvános évi vizsgálatok megtartásához a kormány már nem
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ragaszkodik, de szívesen látja, ha a szülők számára esték rendeztetnek, 
pl. Berlinben.

Az Iskolának az élettel való egyeztetésére szolgálnak a továbbképző 
tanfolyamok, felolvasások és esték, az olvasó-termek, könyvtárak, a me
lyek az iskolát végzett ifjaknak rendelkezésére bocsájtatnak.

A német psedagógia reformtörekvései, a mint már említettem, nem 
csak elméleti irányt követnek, hanem párhuzamosan gyakorlatilag is 
törekednek érvényesülni és ez azért lehetséges, mert a ezopf a németek
nél nem uralkodik olyképen, mint a liberálisoknak mondott országok
ban, a melyekben a terrorismust hazafias, tetszetős jelszavak födik el. 
A németek tudják, hogy a tudás hatalom, a tudás legyőzi a tudatlansá
got és ezért a haladó tanítóknak megadják a lehetőséget, hogy újításai
kat ne csak papírra vessék, hanem azokat az iskolákban ki is próbálhas
sák. Igaz, hogy erre az engedély megadása nagy körültekintéssel törté
nik, de mégis mengtörténik. Ennek a helyes intézkedésnek köszön
hető, hogy a német városi oktatás modern eszméknek hódol.

Új század, új eszmék. A Reichsanzeiger a 19. századról azt állítja, 
hogy ebben a német tartományokban sohasem várt eredményeket ért el 
az oktatás és nevelés. Annyi új alkotás fűződik hozzá, hogy az elmúlt 
századot épp oly joggal lehet az iskola és az oktatás századának nevezni, 
mint a gőz, a villám és technika korszakának. Trautmann, a szabadelvtí- 
conservativ párt lapszerkesztője, felveti a kérdést, hogy miután az iskola 
befolyását nem tagadják azok sem, a kik az állam vagyonosedását a 
maga egészében konstatálták, természetellenes volna-e az, ha az össz- 
birodalom soha sem várt anyagi jövedelmeiből egy kis százalékot vissza
adnánk az iskolának, a mely oly sok embernek nyitotta meg a vagyo- 
nosodáshoz és boldogsághoz vezető utat. Okos ember nem tagadja, hogy 
a sadovai győzelemben a tanító részt vett. Senki sem tagadja, hogy 
a legközelebbi háborúban is csak akkor fog győzelmet aratni a német 
nemzet, ha kulturális főlénye biztosítva lesz. Hát olyan természetellenes 
volna épen ezeket a tanítókat a hadsereget joggal megillető elismerésben 
részesíteni ? Mennyire megnehezítik azok a tanítás feladatát, a kik a 
tanítókat olyan társadalmi helyzetbe juttatják, hogy a nép őket csak 
szükséges rossznak tekinti; ideáljaikat megmosolyogja, mert látható 
javakat nem termelnek. Különös, hogy míg a jogász a közigazgatás 
terén, a tiszt a hadseregben szavával dönt, addig a tanító, ki mind a 
kettőt felnevelte, még saját szakmájában is hallgatásra van kényszerítve. 
A legutolsó félszázad mulasztását a tanítókkal szemben jóvá kell tenni. 
Nagy a tartozás ; de azt feltétlenül le kell róni ! !

íme a németek nem feledkeznek meg a tanítás és nevelés bajno
kairól, mert nagyon jól tudják, hogy a nemzeti élet izmosodásával és 
haladásával az iskolának is fokról-fokra nehezebb és nehezebb feladatok-



liai kell megküzdenie. Az iskola nem autonom szervezet, hanem egy 
«zom a kulturtényezők lánczában. Ha egypár szem rozsdás vagy hitvány, 
széthull az egész. Az új nemzedéknek ebben a kulturális mozgalomban 
az a feladatata, hogy a felvilágosodás sugaraival bevilágítsa a nagy töme
geket s őket arra képesítse, hogy mennél nagyobb téren, mennél érté
kesebb javakat termelhessenek. A kultúra alapvető munkája nem állandó. 
Azt újból és újból kell kezdenie és bevégeznie minden nemzedéknek. Azt 
nem lehet, mint örökséget átvenni szellemi munka és képesség nélkül. 
Az életből az életnek kell nevelni. Ez a jelszó.

A pedagógiának egyik új eszméje nem lehet más, minthogy a fel
serdülő gyermek vizsgáin szemmel tekintse meg az emberi szorgalom és 
ügyesség termelő helyeit. Mindenkinek szeretettel kell érdeklődni ezen
túl a technika nagy vívmányai iránt. Prédikálás és kitanítás kárba 
veszett munka, csak a közvetlen szemlélet az, a mely az érdeklődés 
mellett a munka iránti szeretetet felkeltheti és állandósítja a tanuló
nál. A tanítás alsó fokán sem szabad tehát a valódi életet eltagadni ; sőt 
a hiányokat, az emberi nyomorúság sokféleségét is fel kell tárni, azzal 
a tudattal azonban, hogy ezeken a succrescentia saját erejével segíthet ; 
mert erre törekszik a társadalom és maga a német császár. Milyen lélek
emelő annak a tudata, hogy a császár a hatalmával visszaélő tőkére akár
hányszor lesújt, mint a villám ; a mikor pl. a német fejedelem az Elbing 
mellett neki felajánlott birtokot megtekintette, így szólott: A barom
istálló valóságos palota szemben a munkások lakásával. Arról kell gon
doskodnunk feltétlenül, hogy a munkások lakásainál a disznó istállók 
jobbak ne legyenek. Történt pedig ez a nyilatkozat akkor, a mikor egy 
földbirtokos a következő hirdetést tette közzé : «Húsz munkást keresek 
a cséplő gépemhez három korona napszám mellett. Szabad zabálás és 
vedelés (ivás).»

Hogy milyen nagy munka várakozik a tanítókra, az onnan is 
kiderül, hogy a német bureaucratismus is igyekszik őket terveikben meg- 
rendszabályozni. Az a szabadelvüség, a mely a reformkísérleteket lehe
tővé teszi, főleg csak fejlettebb községi intézményeknél érvényesülhet 
Érdekes, hogy nemcsak tisztán ideális czélok azok, a melyek az intéző 
köröket a tanítók anyagi javadalmazásának emelésére buzdítják, mert 
van egy sötét szám, a mely' a statisztikában ijesztőnek van minősítve s 
ez a tanitóhiány. Tizenkétezer tanító hiányzik állandóan a porosz isko
lák rendszeresített állomásain. Pedig pædagogiai szempontból ez a szám 
százezerre tehető. Ez a tényállás felvetette az állami iskolák eszméjét. 
Némelyek szerint, ha az állam nemcsak adminisztrálni, de fenn is fogja 
tartani a népisolákat, akkor ilyen hiány eló nem fordulhatna. Az ellen
tábor azonban rögtön kimutatja, hogy az állami iskola valóságos meg
élője a tanügy fejlődésének ; mert, eltekintve a formalismustól, az állami
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iskolái; anyagi helyzetének időleges javítása, már a nagy tömegnél fogva, 
is, leküzdhetetlen akadályba fog ütközni.

Az iskola nem lehet többé óraadó intézet, mert ha a tanítás mun
kája biztos eredményre akar számítani, akkor kutatnia kell a tanulónak 
az iskolán kívüli helyzetét. A szülők foglalkozása, a lakásviszonyok, 
a gyermekek egészségi állapota és korai elfoglaltatása (napszám) mind 
olyan faktorok, a melyektől az iskola el nem tekinthet. A társadalom és 
állam van hivatva ebben a tanító alapvető munkáját támogatni. Feltét
lenül szükséges azonban, hogy a szülők foglalkozásaik folytán el ne 
szokjanak a gyermek-neveléstől. A napi munka tehát úgy osztandó be a 
gyárakban és egyebütt, hogy a szülők időt szakíthassanak maguknak 
arra, hogy nevelői kötelességüket teljesíthessék. A lakás-viszonyok Né
metországban ugyan mindenütt kedvezőbbekké kezdenek válni ; ámde 
valóságos erkölcsi epidémia keletkezik abból, ha a lakás nem felel meg 
a szükségletnek. Azok a vizsgálódások, a melyek ezeket a viszonyokat 
feltárják s az észlelt bajok leküzdésére javaslatokat készítenek, nagy 
szolgálatot tesznek magának a psedagogiának. Meg kell védeni a mun
kást a tőke túlkapásaitól. És a tanítónak ebben a küzdelemben részt kell 
vennie. Ez magában azonban még nem elegendő, mert meg is kell 
védeni a gyermeket azoktól az uzsorásoktól, a kik a zsenge gyermeket 
korai munkára kényszerítik a leghitványabb bér mellett. A berlini taní
tókat ebben egy egyesület támogatja, mely különben az orsz. iparfel
ügyelőkkel egyetemben nemcsak feltárja a szomorú helyzetet, hanem 
annak megszüntetéséről is gondoskodik. A tanulók számára nemcsak 
otthonokat (menedékhelyeket) emelnek Németországban, de egyúttal 
munka termeket is, a melyekben a gyermekek testi erejüknek megfele- 
lŐleg munkával keresethez jutnak. Ezeknek az új eszméknek úttörő baj
nokai a modern pædagogia szolgálatban álló filantróp tanítók!

Homines növi. És ezek a lelkes tanítók működésük után koránt
sem tudták eddigelé a társadalomban azt a helyet biztosítani, a melyre 
jogot formálhatnak. A modern német társadalomban elfoglalt helyze
tükről különben Dr. Biedenkopp következőleg nyilatkozik : «A tanítóság 
mint osztály valóságos parvenu. A hogy mostanában ennél a szónál : 
«kanczellár» nem gondolunk az ajtónállóra, a « marschall »-nál a lóápo
lóra, úgy a paedagogus elnevezés alatt senki sem gondol arra, hogy az 
egy férfi dajka, a hogy az régebben volt. Ez a dajka most már politikai 
jelentőségre tett szert és a társadalmi életbe mélyen belenyúl csendes, 
de sikeres befolyásával. Azt ugyan el lehet mondani, hogy a tanítók a 
társadalmi téren az őket megillető magaslatot még el nem érték ! De 
teljes joggal törekszenek ez időszerint az előkelőbb tanítók arra, hogy a 
birákkal egyenrangúak legyenek. Ezek a birák ugyanis végezetre nem 
csinálnak egyebet, mint foltozást, rendezik a határt a czivakodó felek
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között és rendezik a társadalom és a társadalmat sértő egyének között 
a viszonyt. A tanítók ellenben positiv dolgot alkotnak és mívelnek. 
Orvosai a léleknek, sőt alkotói annak, művészek ée mennél jobban 
dolgozzák meg a rendelkezésükre álló anyagot és mennél jobban ki
emelik azt nyerseségéből (erudire), annál inkább feleslegessé válnak 
a bírák.»

Noha az ilyen nyilatkozat nem egyedül álló, azért a tanítóságnak 
még a parlamentben való helyzete is kedvezőtlen.

A jobb jövőt ugyan a modern pædagogia érvényesítésétől várja a 
német tanító, de e közben minden igyekezetével oda hat, hogy jó tan
tervek mellett, jó iskolaépületekben, az új eszméknek megfelőleg intéz- 
tessék az oktatás.

Az általános népiskola eszméje szembe szállt a középiskolákhoz 
csatolt előkészítő osztályokkal, s noha a győzelem nem hajlik az ő részére, 
mégis nem csekélyebb egyéniség, mint a volt miniszter állt ki a porondra 
és így nyilatkozott : Nem akarom eltitkolni azt a meggyzőződósemet, 
hogy ott, hol jó a népiskola, a tanulók olyan előképzettséget nyernek, 
a mely őket felsőbb tanulmányokra képesíti. Nagy előnyök származnak 
abból, ha a gyermekek közösen járnak az elemi iskolába és nagy hátrá
nyok származnak abból, ha a gyermekek, mielőtt erre érettek volnának, 
vagy erre szükség volna, már osztályok szerint még világnézetüket ille
tőleg is elkülöníttetnek. Maga dr. Bosse, a miniszter, még hozzá teszi, 
hogy ő hálát ad az Istennek, hogy népiskolába járt, mert ez adta neki a 
lehetőséget arra, hogy a társadalommal megismerkedhessék.

Az iskolát a modern pædagogia a család kiegészítőjének, sok tekin
tetben helyettesének tekinti és azért újabban mindenütt perhorrescálják 
az iskola-kaszárnyákat ; mert ezek lehetetlenné teszik az iskolába járó 
tanulóknál a kollegiális szellem kifejlődését, a mely később mint a sociá- 
lis szellem egyik factora áldásosán érvényesülhet. Már a gyermek-játék
nál, az iskolába járásnál, az iskolai kirándulásoknál képződnek a sociális 
érzelmek nemes csirái, a melyek a gyermeki fogékonyság éltető melegé
nél állandó gyökeret bocsájtanak, melyből a felnőtteknél az emberszere
tet viruló fája fogja az élet viharai között nyújtani azt a menedéket, a 
melyet most hasztalanul keresünk. Kicsinységeknek látszanak ezek, 
pedig jelentőségteljesek.

Ily felfogás mellett természetesnek kell tartanunk azt, hogy a 
tantervek is folytonos revisio alatt vannak, a melyek eleintén a tanító- 
testületeknél keltenek vitát. Miután tavaly történt az első radikális kisér - 
let ezen a téren, a berlini iskolákban, miután az idő rövidsége nem 
engedhette meg azt, hogy az eredményt bírálják, csak annyit jegyzünk 
meg, hogy a tanulói létszám apasztására irányuló törekvés a minimális 
létszámot 30, a maximálist 50-re teszi. A reáliák intensiv oktatása pedig
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azoknak a felsőbb osztályokba helyezését tette kívánatossá, a mi az elemi 
osztályok számának egygyel való szaporodását tette szükségessé.

*

A pædagogiai Jahresbericht 52. kötete nyomán ismertettük a német 
iskola egy évi történetét, melyből megdönthetetlenül levezethető az a 
tanulság, hogy a modern államok életében a közoktatás fejlesztésére 
hozott áldozatokat nem tekintik többé improductiv befektetéseknek ; 
kiderül az is, hogy az új irány, mely gazdaságilag is fontos elveket vall, 
a social-pædagogia. Különben ennek terjedése könnyű ott, a hol az egye
sülés erejét ismerik. A német tanítók egyleti élete nem ismeretlen előt
tünk, de az az adat talán mégis mély hatással lehet, ha megtudjuk, hogy 
maga a porosz tanító-egylet 50 ezer tagot számlál. Ily hatalmas egyesülés 
mellett nem lephet meg, hogy a berlini iskola-muzeum 25 ezer kötettel 
rendelkező könyvtárából a múlt évben ötezer, a lipcsei 86 ezer kötető 
Comenius-könyvtár három és fél ezer könyvet adott kölcsön, míg három
ezer márkáért új könyveket szereztek. Persze ott a könyvtárakhoz a taní
tók hozzáférhetnek. Az aktuális kérdések közül, a melyek a* egyleti 
üléseken napirenden voltak, felsorolom a következőket : A pœdagogia a 
socialismus alapelveiből tűzhet-e ki nevelési czélokat ? — A népnevelés 
és a népjólét. — A tanítónak a népjólét előmozdítása és a néperkölcsök 
nemesítése körül milyen feladatok jutnak ? — A művészet ápolása a 
népiskolában. — A művelődés akadályai. -— Az erkölcsileg veszélyezte
tett tanulók gondozása. — Az iskolai orvosok. — Mi módon segíthet 
az iskola a nép nyomorán ? — A gazdasági tanfolyamok. —- A tanítók 
a hadseregben. —- A népoktatás fokozása — a népjólét emelése. — 
A kézimunka a fi-népiskolában. — A gazdasági oktatás a leányisko
lában. — A nép elidegenüléee a jogtól. — A kultur-történelmi és 
sociálpolitikai anyagnak térfoglalása a tudományok és az oktatás köré
ben. — Az iskolai és szakszerű nevelés. Ezek közül a kérdések közül a 
közgazdasági jelleggel bírók talán megérdemlik, hogy azokkal mi is 
foglalkozzunk. A pædagogiai irodalomról, mely új irányokról számol be, 
alkalmilag fogok megemlékezni.

¥

Előttünk különben az a legfontosabb, vájjon a német pædagogiai 
mozgalmak közül melyek érdemlik meg a közfigyelmet ?

Tudományos szempontból tekintve a reformokat, örömmel utal
hatunk arra, hogy az individuális és sociális pædagogia hívei hazánkban 
már megkezdették a szükséges előmunkálatokat, sőt a nevelő-oktatás 
követői évről-évre még Jénába is elzarándokolnak. A sociális problémák
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minálunk is napirenden vannak. Az agrárius törekvések a gazdasági 
ismétlő-iskolákban, a technikai előkészülés az ipartanoncziskolákban, a 
mercantilizmus a kereskedő-iskolákban keresi segítőtársait és azokat 
már fel is találhatja. De nem találja fel az elemi iskolákban azokat az 
előismereteket, a melyek a gyakorlati életbe való belépéshez feltétlenül 
szükségesek. Itt egy nagy hézag észlelhető, a minek betöltése a tanító
ságra vár ! A szülőknek az iskolával való kapcsolata és annak szorosabbra 
való fűzése oly kérdés, melynek megoldása legjobbjaink támogatását 
tényleg megérdemli. Az otthonok, a segítőosztályok, munka-termek még 
idegenek előttünk ; a tanulmányi kirándulások szintén ellenszenvesek a 
tanítói kar előtt, pedig még a gyermekek testi és lelki fejlődéséről való 
gondoskodást szintén kénytelen lesz az iskola magára vállalni és az 
orvosokkal a kellő ellenőrzést gyakorolni. A tudományok új vívmányait 
és vezető eszméit ismerni kell minden népnevelőnek és ezért fontosak 
azok a kurzusok, a melyek a folyton haladó korral megismertetik a 
tanítókat. Ilyenekre van szükségünk. Ezekben segítő-társnak kell lenni 
a hatóságnak, mely hivatva van anyagilag támogatni a haladó tanítókat. 
Az anyagi javadalmazás emelésével emelni kell a tanítóság szellemi nívó
ját is. Mindezeknek azonban az alapfeltétele az az erős testületi szellem, 
mely szeretettel fordul társaihoz, hogy karöltve, lelkesedéssel tömörül
jön a haladás zászlaja alá. E helyen is szemtanúi vagyunk az egyesülés
nek, melynek czélja ideálok teremtése és ápolása.* Adja az ég, hogy ebben 
az otthonban mindnyájunkat ne vezessen más, mint a tudás, a huma- 
nismus és tiszta honszerelem eszméje. Ha ez így lesz, akkor mi is, a 
homines növi, elfoglaljuk majd azt a helyet a társadalomban, a melyen 
nemcsak az elismerés, hanem a közjóiét áldásaiban is bőven fogunk 
részesülni. Addig pedig «kitartás» legyen jelszavunk!

V er é d y  K á r o ly .

* Ez előadás a Tanítók Kaszinójában tartatott.
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CSÁSZÁRI RENDELET A NÉMET KÖZÉPISKOLÁK 
REFORMJÁRÓL.

Februári füzetünk «Vegyesek» rovatában közöltük II. Vilmos 
német császárnak még herczeg korában írt levelét, melyben nagy 
animositással tör ki az «elavult» középiskolai rendszer ellen s szen
vedélyesen agitál a «modern» irányzat mellett. Amint trónra lépett, 
sietett megkezdeni nézeteinek érvényesítését s 1892-ben egy nagy 
értekezletet hivott össze, a mit maga nyitott meg egy levéléhez 
hasonló irányú beszéddel, s a melynek minisztere által elébe ter
jesztette a reformra vonatkozó szándékait. Az értekezlet nem sietett 
fejet bólintani a császári javaslatokra, a többség a tudományos 
meggyőződéshez illő szilárdsággal maradt meg álláspontján, a mi 
megértethette a császárral, hogy nem minden régi dolog elavult is 
egyszersmind, a miről a fölhevült ifjú agyvelő, még az olyan zse
niális is, mint II. Vilmosé, azt képzeli. Mindazonáltal forrongás
ban maradt azóta ez a kérdés Németországban. Azóta egy évtized 
jár a vége felé, a német császár erős meggyőződésű, nagy ener
giájú egyéniség, s hatalma is van mindezekhez, hogy érvényesít
hesse nézeteit, mégis a reform még mindig az előkészítés stádiumá
ban maradt s csak most érett meg annyira, hogy a reformmunká
latokhoz hozzáfoghassanak. Ez a körülmény is igazolja, a mit 
Wlassics miniszter minden alkalommal hangoztat, hogy iskolai 
kérdésekben nincs helye a radicalismusnak (ha csak nem Zulu
országban, hol az iskolának nincs múltja). Maga a rendelet pedig, 
a melyben a német császár a reformálandókat körülírja, szintén 
azt mutatja, hogy a 10 év alatt megszürődött a német császár ra
dicalism usa is, hiszen még azt is «megengedi», hogya gymnasiumok 
és realgymnasiumok tantervében a latin megfelelően erősíttessék.

Nagy mértékben megnyugtató reánk nézve, hogy az irányzat, 
a mely ebben a hosszasan és alaposan előkészített rendeletben 
kifejeződik — nehány speciálisán német vonatkozástól eltekintve — 
ugyanaz, a melyben a mi középiskolai reformmozgalmaink is ha
ladnak s részben megelőzték a németországiakat. A mit a 3. pont
ban a tantervmódosításról mond, az túlnyomó részben már meg
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van valósítva a mi új középiskolai tantervűnkben. Az 1. pontban 
foglalt egységes jogosítás Wlassics miniszter reformjának vezér- 
gondolata, még pedig főbb vonásaiban ugyanazon alakban, mint a 
rendelet körülírásában.

Közöljük az alábbiakban a rendeletet Kemény Ferencznek a 
Középiskolai Közi. számára készített fordításában, a melyet t. mun
katársunk szives volt közlésre átengedni. A porosz közoktatásügyi 
miniszterhez intézett rendelet így szól:

«Ez évi november 20. előterjesztésére beleegyezem, hogy a közép
iskolának (höhere Schulen) általam 1892-ben megkezdett reformja a 
következő szempontok szerint fejlesztessék :

1. A jogosítások tekintetében abból kell kiindulni, hogy a gymna
sium, a reálgymnasium és a főreáliskola az általános szellemképzésre 
való nevelésben egyenlő értéküeknek tekintendők és a kiegészítés csak 
annyiban szükséges, a mennyiben néhány tanulmány és pálya még kü
lönleges előismeretekre szorul, a melyeknek közlése nem, vagy nem 
ugyanazon kiterjedésben tartozik mindegyik iskola feladatához. Ehhez 
képest tekintettel kell lenni a reális jellegű intézetek jogosításának ki
terjesztéséhez. Ez egyúttal legjobb útja annak, hogy miként növelhető 
ezen intézeteknek tekintélye és látogatottsága és hogy hogyan kell a 
reális ismereteknek nagyobb általánosítására hatni.

2. A három középiskola egyenértékűségének elvi elismerése egyút
tal módot nyújt arra, hogy mindegyiknek sajátosságát erősebben kidom
borítsuk. Tekintettel erre, nem ellenzem, hogy a gymnasiumok és a reál- 
gymnasiumok tantervében a latin megfelelően erősittessék. Különös súlyt 
helyezek azonban arra, hogy azon nagy jelentőségnél fogva, melyet az 
angol nyelv ismerete nyert, ezt a nyelvet a gymnasiumokban behatób
ban méltassák. Ezért mindenütt meg kell engedni, hogy a görög mellett 
az Untersekundáig angol pótló tanfolyam legyen ; úgyszintén azt is, hogy 
a  hol a helyi viszouyok mellette szólnak, a gymnasium három felső osz
tályában az angol kötelezővé váljék a franczia helyett, mely fakultativ 
tantárgy marad. Kívánatosnak tartom továbbá, hogy a főreáliskolák tan
tervében, a mely óraszám tekintetében ezt megengedi, a földrajznak na
gyobb tér jusson.

3. A tanítás gyakorlatában 1892 óta különböző irányban félre 
nem ismerhető haladás észlelhető. De még többet kell tenni. A múltúm 
non múlta intés szellemében főleg az igazgatóknak kell fokozott mér
tékben arra ügyelniök, nehogy valamennyi tantárgyban ugyanazon fokú 
követelések támasztassanak, hanem hogy — a különböző intézetek jelle
géhez képest — a legfontosabbak közülök az előtérbe lépjenek és mé- 
lyittessenek. A görög tanításban döntő súly a meddő alakiságok kikü



szöbölésére helyezendő és főleg az tartandó szem előtt, hogy æstetikaï 
felfogás mellett, a régi világ és a modern kultúra összefüggését feltün
tető szemlélődés is érvényre jusson. Az újabb nyelvekben különösen a 
beszédbeli gyakorlottsága és a legolvasottabb (gangbar) íróknak biztos 
megértésére kell törekedni. A történelmi tanításban még mindig két 
hiány észlelhető: az ókori történelem fontos fejezeteinek elhanyagolása 
és az a kevéssé beható tárgyalás, melyben a XIX. század német törté
nelme, a hazára való felemelő emlékeivel és nagy vívmányaival részesül. 
A földrajzot illetőleg kívánatos, hogy tanítása mind a gymnasiumban, 
mind a reálgymnasiumban szaktanárokra bizassék. A természettudomá
nyok oktatásában a szemléltetést és kísérletet nagyobb tér illeti meg és 
a tanítást kirándulásokkal gyakrabban kell élénkíteni ; a természettanban 
és a vegytanban az alkalmazott és a műszaki részek nem hanyagolandók 
el. A rajztanításban, melynél egyébként tekintettel kell lenni azon ké
pességre, mely a látottakat gyors vázlatban megrögziti, a gymnasiumban 
oda kell hatni, hogy a rendkívüli rajztanfolyamban főleg azok a tanulók 
vegyenek szorgalmasan részt, a kik a műszaki tudományoknak, a termé
szettudományoknak, a mathematikának vagy az orvostudománynak 
szándékoznak magukat szentelni. A testgyakorlatokon kívül, a melyeket 
bőven kell űzni, az órarend szerkesztésében is nagyobb figyelemmel kell 
lenni az egészségre, főleg az eddig rövidre szabott óraközöknek meg
felelő elrendezése és lényeges gyarapítása révén.

4. Mivel a záróvizsga (Abschlussprüfung) nem váltotta be azon 
várakozásokat, a melyeket létesítésekor tápláltak s a helyett, hogy meg
szorította volna, még előmozdította az egyetemi oktatás felé tartó túl
zott áramlatot, e vizsga mihamarabb eltörlendő.

5. Az altonai és a frankfurti tantervek szerint berendezett közép
iskolák azon városokban, a hol ilyeneket létesítettek, az eddigi tapasz
talatok szerint egészben beváltak. A reáliskolákat is felölelő közös alsó
tagozat révén egyúttal nem kicsinylendő társadalmi előnyt is nyújta
nak. Ez okból kívánom, hogy a kísérlet necsak czélirányosan tovább ve
zettessék, hanem egyúttal ott, a hol a feltételezett viszonyok megenge
dik, szélesebb alapon kipróbáltassék.

Azt a reményt táplálom, hogy. a fentiek értelmében végrehajtandó
in té'zkedések, a melyeknek megvalósításában a tanítóságnak mindenha 
kipróbált kötelességtudására és szakavatott odaadására számitok, közép
iskoláinknak javára fognak válni és a maguk részéről is hozzá fognak 
járulni ahhoz, hogy a humanistikus és reális irány képviselői közti ellen
téteket enyhítsék és egy kiengesztelő kiegyezés felé tereljék.

Adatott Kiéiben, 1900 november 26-án. A «Kaiser Wilhelm II .» 
fedélzetén.»

1 7 6  CSÁSZÁBI RENDELET A NÉMET KÖZÉPISKOLÁK REFORMJÁBÓL.



VEGYESEK. 177

VEGYESEK.

— A közoktatási költségvetés tárgyalása. Tekintve, hogy az 
idei költségvetési vita kilencz napját foglalta le a közoktatási tárcza, 
nem panaszkodhatunk érdeklődés hiányáról. A kilencz napon aránylag 
kevés szó esett a máskor domináló egyházpolitikáról, a miben főrésze 
lehet Wlassics miniszter nagy bevezető beszédének, mely az iskolai kér
dések özönét dobta a vitába. E beszéddel folyóiratunk első czikke fog
lalkozik. A választások közelgése meglátszott azon, hogy igen sok volt a 
helyi érdekű felszólalás. Az általános érdekű kérdések közül egyik sem 
dominált különösebben a vitában ; a vita egy kissé szétfolyt. Még leg
inkább kiemelkedett a tanári és tanítói javadalmazások kérdése, a mi 
egy «költségvetési» vitában természetes is. Mindenik felszólaló határo
zott jóakarattal, egyesek (Boda, Komlóssy) nagy tájékozottsággal is tár
gyalták a kérdést ; úgy látszik azonban, hogy informatióikat olyanoktól 
kapták, a kik szerelmesek a rangosztályokba. A miniszter ebben a kér
désben a fölszólalóknak a következő választ adta: «Vous prêchez au 
converti (megtörtnek prédikálnak), mert hiszen engem nem kell arra 
biztatni, s a mennyire csak módjában van az országnak, a tanári fizeté
sek emelését mindenesetre szivünkön hordozzuk. A t. képviselő úr 
(Komlóssy) azt mondja, hogy magasabb fiz. osztályba helyezzük a taná
rokat. E tekintetben az 1893: IV. t.-cz.-hez kell magunkat tartanunk ; 
majd ha e törvény revizió alá kerül, magam is azt hiszem, hogy ezen 
osztályzat határán, a melybe a tanárok ma vannak sorozva, nem marad
hatunk meg, mert magam is abban a nézetben vagyok, hogy a tanári 
állást, nagy hivatásához mérten úgy anyagilag, mint erkölcsileg maga
sabb polczra kell helyezni.» Egy más helyen így nyilatkozik : «elisme
rem, hogy ilyen alacsony korpótlék nem létezik sehol, még Horvát
országban sem. Tehát ezen a korpótlékon segíteni, a mennyire csak 
tőlem telik, kötelességemnek tartom.» A túlterhelés borzalmainak kiszi- 
nezése kedvencz ellenzéki themának mutatkozott. Orvosságul Madarász I. 
a tárgyak concentratióját, Major az osztályok zsúfoltságának megszün
tetését és a szaktanítás korlátozását ajánlotta, Bartha Miklós pedig azt, 
hogy a tanulók egyéni képességeik szerint csoportosíttassanak a külön
böző tantárgyakban különböző osztályokba. Csakhogy ez utóbbi rend
szer, a mely Angliában szokásos, a hol egy-egy iskola tanulói úgy szól
ván privát tanítványai az igazgatónak és tanári karnak, a mi nyilvános, 
egységes és minősítési föltételekkel körülczövekelt iskolai rendsze- 
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rönkbe — fájdalom nem illik belé. Elég nagy figyelemben részesült a 
polgáriskolai reform tervezete is. A fölszólalók (Szőcs, Boda, Lázár Gy.) 
helyeselték a miniszter tervezetét és sürgették végrehajtását. Csak egy 
fölszólaló (Major) volt ellene. Neki az ideálja a legeslegegységesebb 
középiskola, a mely (latin nélkül) a 4-ik osztályig magába olvasztaná a 
gymnasiumot, reál- és polgáriskolát ; azután nem bánja, hadd jöjjön a 
bi-, vagy tri-, vagy akárhányféle furcatio. Neki tehát se reformált, se 
reformálatlan polgáriskola nem kell. A tanfelügyelők csipkedése is ked
ves foglalkozása a képviselő uraknak. Ezúttal Tisza István is a csipke- 
dők közé állott. Ezen passió jogosulatlanságát helyesen rectifikálta a sze
pesi tanfelügyelő több tanügyi lapban megjelent s hozzánk is beküldött 
nyilatkozatában. - Egy pár jelentős mondást szedünk még ki a nem 
túlságosan mélyen járó vitából : «a vallásos nevelés tanítja meg az embert 
élni tudni (Marjay)» ; —■ «a középiskolai igazgató első sorban írnok, 
fogalmazó, házfelügyelő, iktató, kiadó, pénztárnok, ellenőr és csak ezek 
után lesz tanár (Komlóssy)»; — «kénytelen vagyok konstatálni, hogy 
rendkívül sok már a gymnasium az országban (Wlassics)».

— Közoktatási kérdés az igazságügyi vitában. A költségvetési 
vitának közoktatási szempontból egyik legérdekesebb s legmélyebben 
járó részlete átcsúszott az igazságügyi költségvetés előadójának : Emmer 
Kornélnak beszédébe. Az új jogásznemzedék felületességének és ismere
tei tapasztalt hézagosságának okait keresvén, csak részben tulajdonítja 
azt az egyetemi állapotoknak, tanulmányi és vizsgálati rendszernek ; 
azután így folytatja: «Юе nem kis része van e bajokban középiskoláink
nak is. Deczemberben múlt egy éve, hogy a középiskolai tanárok egy 
gyűlést tartottak, a melyen az irányadó tónus az a panasz volt, hogy az ő 
helyzetük nyomasztó, hogy ők el vannak kedvetlenedve és figyelmeztetik 
a világot, hogy ennek a kedvetlenségüknek a jövő nemzedékek fogják 
meginni a levét. Én azt hiszem, hogy már most jut belőle kostoló. Még 
egy további oka e bajoknak — és ebben talán izolálva állok — a renai- 
sance-szal való szakítás, a humanisztikus tanulmányok elleni hajsza, a 
mely 1890. januárban egy nyolcz napos vitában e házban is ülte orgiáit. 
Nem kis része van ebben tisztelt ház, a bölcseleti kérdésekkel való fog
lalkozás teljes elhanyagolásának, pedig Stuart Mill szerint, még senki 
sem került ki szegényebben egy ilyen tanulmányból. Egyik parlamenti 
beszédében siránkozik a felett, hogy a logikai gondolkozás, hogy a rend
szeres eszmetársítás, hogy a hasznos, a konczentrált figyelem mindinkább 
hanyatlik. A mi a humanisztikus tanulmányokat illeti, a mi szakmánkra 
való vonatkozással — mert csak arról beszélek — érdekes dolog történt 
a múlt nyáron. A Deutsche Juristen Zeitung szabad ankétet nyitott 
annak a kérdésnek tisztába hozatalára, hogy a jogi és államtudományi 
pályához szükséges-e a humanisztikus előkészület, kell-e ehhez huma-
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rusztikus előtanulmány. Fölötte érdekes volna Mommsen, Gircke, Eccius, 
Wach és Stenglein véleményeiből itt szemelvényeket előadni, de nem 
akarom az igazságügyi budgetvitát visszaterelni a csak az imént elhagyott 
közoktatásügyi vita medrébe, mert megeshetnék még az a hallatlan 
dolog is rajtam, hogy a ház t. elnöke figyelmeztetné az előadót, hogy 
maradjon a tárgynál. Csak annyit mondok, hogy Dahn nemzeti szeren
csétlenségnek mondja a humanisztikus tanulmányozások korlátozását és 
üldözését. Az utóbbi irányban a közoktatásügyi miniszter úr tett nyilat
kozataiból reményt meríthetünk arra, hogy a helyzet javulni fog.»

Idézzük föl Emmer szavai mellé a budapesti, zürichi műegyetem 
tanárainak többször ismételt nyilatkozatait, a melyek szerint a gymna- 
sisták még a műegyetemen is jobban beválnak, mint a reáliskolát vég
zettek : vegyük figyelembe, hogy a modern, reális kor küzdelmeiben 
mindig győztes, s a mellett jó erkölcseit is megőrzött Angliában maradt 
meg a közoktatás az egyoldalú, sőt túlzó classicus alapon, a mihez képest 
a mi gymnasiumnuk valóságos reálgymnasium ; talán ez a pár adat is 
gondolkozóba ejtheti a classicus alapú nevelés szenvedélyes ellenségeit. 
A «modern» iskola megváltó hatását még nem láttuk.

— Új egyetemek. El kell hagynunk már a régi czímet, a mely 
csupán egy 3-ik egyetemről szólt, annyi egyetem van készülőben. Deb- 
reczen református egyetemet akar állítani, van hozzá már jogi és theo- 
logiai fakultása, s igen szép alapítványai. Pécs katholikus egyetemet ter
vez, van hozzá jogi fakultása, némi alapítványa s az első magyar egyetem 
elmosódó historai emléke. Szeged és Pozsony rég versengenek a 3-ik 
állami egyetemért ; mindkettő figyelemreméltó áldozatokkal kész azt 
támogatni. Az utóbbi időben Kassa lépett föl mint nagyon agilis ver
senytárs ; jogakadémiája szintén van, specialitásként pedig gazdasági 
intézetét akarja hozzácsatolni gazdasági fakultás gyanánt. Pozsony nem 
rég kapott egy sanyarú élet árán összekuporgatott 300,000-es hagyaté
kot azzal a kikötéssel, hogy záros határidő (Ve évszázad) alatt állítsa föl 
az egyetemet. Sajnos, hogy ezt a buzgalmát városainknak és áldozatra- 
kész honfitársainknak nem támogatják amerikai viszonyok, a hol egy- 
egy alapító az egyik zsebéből le tudja tenni egy egyetem fenntartásának 
összes alaptőkéjét. Nálunk kérdés, hogy a fent említett öt egyetemre tett 
és megajánlott s magukban mindenesetre jelentékeny és tiszteletreméltó 
áldozatok együttvéve is elegendők volnának e egyetlen egyetem fentartá- 
sára ? Ilyen körülmények között csak az államtól telhetnék ki, hogy rövid 
idő alatt új egyetemet létesítsen. A városok nagy mozgalma daczára csudá
latosképen erről alig esett szó az országgyűlésen, csupán Szeged kép
viselője tett egy gyönge kisérletet, hogy városának nem sokkal azelőtt 
tett lépését támogassa. A miniszternek a szegedi küldöttség kérésére 
adott tartózkodó válaszából eléggé kiviláglik, hogy a mostani kormánv-
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nak nincs szándékában új egyetemet állítani. Pedig egyetemi miseriáink 
mind súlyosabban érezhetők lesznek. A budapesti egyetemen minél 
több lesz a «hallgató», az egyetemi polgár, annál inkább apad a «tanít
ványok» száma. A tanítványokkal együtt elfogynak rendre a tanárok is 
s helyükbe lépnek a «vizsgáló bizottsági tagok», kik előtt a polgár mint 
delinquens jelenik meg. Mindinkább kivész a tanár közvetlen hatása a 
tanítványokra. Mit ér akkor a fényes berendezésű épület ? Visszaviszik 
ezek az állapotok az ember gondolatát azokra az időkre, a mikor Gali- 
læi a lábainál ülő Toricellit a maga készítette szerény eszközökön neveli 
tudóssá. Ma az egyetemi polgárok nagy többségére nézve egy vizsgálati 
compendium bevágására zsugorodnak össze az egyetemi tanulmányok, 
így készül a «vezető elem» kultúrája, pedig első sorban ez szabja meg 
egy nemzet kulturális színvonalát. Erre gondolva ki merjük mondani 
azt a szentségtörésnek látszó dolgot, hogy nemzeti kultúránknak most 
sürgősebb szüksége van új egyetemre, mint új népiskolára. Hadd legyen 
akár katholikus, akár református, akár állami, csak legyen.

— A német helyesírás reformja. Látszólag aprólékos ügy s lé
nyegére nézve talán az is, de a gyakorlatban, hogy ne mondjam az érett
séginél bizony nagyon fontos. Ez alkalommal pedig azért teszszük szóvá, 
mert végre-valahára s rövid egymásutánban két illetékes helyről is biz
tató kilátás érkezik arra, hogy ebből, a tanárra és tanulóra egyaránt 
kínos labirintusból kieviczkélhetünk. Elsőbben a porosz birodalmi gyű
lésen tették interpelláczió alakjában szóvá az egységes német helyes
írást s elfogadtak egy indítványt, melynek értelmében egy Németország, 
Ausztria és a Svájcz képviselőiből alakítandó bizottság küldetik ki a 
kérdés megoldására. Kevéssel később érkezik híre annak, (1. a Wiener 
Abendpost febr. 6. és N. Fr. Presse febr. 7. számát), hogy Ausztriában 
sincsenek megelégedve a német helyesírással, s hogy annak daczára, 
hogy a híres és nálunk is ismert «Regeln und W Örter Verzeichnis» 1879 
óta sok százezer példányban terjedt el, az irodalom, a sajtó és a mű
velt közönség helyesírása attól a hivatalostól még mindig elüt. Ennek 
okát immár őszintén be is vallják és a hivatalos helyesírás következet
lenségében, nehézségeiben és a bevett szokástól való gyakori eltérésé
ben és ellenmondásában látják. Mindezek megszüntetése és egy valóban 
egységes, következetes és könnyű német helyesírás megteremtése érdeké
ben dr. Hartel osztrák kultuszminiszter egy szakértőkből álló nagybizott
ságot hivott össze, melynek munkálatairól «Osztrák ortográfia» czímen 
a Budapesti Hirlap márczius 13. száma emlékezett meg.

Ezen tényekkel szemben talán szabad arra hivatkoznom, m. p. 
a nélkül, hogy bárki is az önhittség vagy reklám vádjával illetne, hogy' 
én «Német helyesírás»-om 1896-iki első kiadásának Előszavában t. к. a 
következőket Írtam :
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«A német helyesírási rendszerek sokfélesége egyes szavak írásá
ban ma már akkora zavart okoz, hogy még a felnőttek is rászorulnak ily 
kényelmes segédeszközre. E határozatlanságot mi sem bizonyítja jobban, 
mint maguk a tankönyvek, melyeknek szerzői egyazon könyvben külön
böző rendszereknek hódolnak ; bizonyítják a honi (sőt a bécsi) német 
napilapok, egymástól s a hivatalos osztrák helyesírástól eltérő írásmód
jukkal.

Művecskémben igen természetesen a hivatalosan iskoláink részére 
is előírt osztrák helyesírást dolgoztam fel (Reálisk. Utasítások 45—46.1.), 
mely — megengedem — nem a legkövetkezetesebb, melyet azonban kö
vetni tartozunk mindaddig, míg az egyszerűbb fonetikus írásmód nálunk 
is utat tör magának. Manap a helyesírási hibák a gyenge emlékezet és a 
jó hallás természetes következményei. Mert, hogy 1—2 példával szolgál
jak, nem látom be, miért ne lehetne a hivatalos „SDictat", „October', 
helyett ezt írni : Oftober, ha ugyanazon hiv. rendszer szerint
egyaránt használatos és jó : Ülrgenet és älrjnet, (ítepíjcmt és (Slefant, 
Hartufdje és (lartouci)e, Hamun és Samun, sőt csak Hajerne a helyes. Egy
szerűsítés számba menne még az fi és fg jelöléseknek néhol már elfoga
dott összevonása.»

A német helyesírás egyszerűsítését azóta is ismételve sürgettem, 
legutóbb a franczia helyesírási reformok tárgyalása alkalmával. Remél
jük, hogy a készülő osztrák reform a nagy németországival azonos lesz 
és hogy mi nemsokára ezt a várva-várt új, egyszerűbb és könnyebb he
lyesírást a mi iskoláinkban is meghonosíthatjuk, m. p. nagyobb sikerrel, 
mint az eddigi felemás rendszert. kf.

— A helyesírás kérdése az Akadémiában és az iskolában. 
A gyakorlat mindinkább eltér az Akadémia helyesírási szabályaitól s a 
kik e gyakorlatot a legnagyobb kiterjedésben űzhetik: az újságírók ma
kacsul ragaszkodnak álláspontjukhoz, a miben őket nehány akadémikus 
is — a fonetikus irány hivei támogatja. így jött létre helyesírásunk 
zűrzavara, mert hiszen egységes helyesírást csakis egy föltétien tekintél
lyel biró szabályzat létesíthet, az akadémiai szabályzat pedig ezt elvesz
tette. Az új irányt támogató akadémikusok indítványára munkába 
vette egy akad. bizottság a régi szabályzat módosítását. A munka lassan 
haladt, évekig húzódott míg végre az idén — a Közokt. Tanács sürgetése 
folytán is — erősebben hozzálátott a bizottság. Az eredmény negativ ; a 
régi szabályzat hivei leszavazták az újítókat. A Közokt. Tanács érdeklő
dését és közbelépését teljesen megmagyarázza az, hogy az iskolának van 
első sorban és föltétien szüksége megállapított, általános érvényű helyes
írási szabályzatra. A Közokt. Tanács, nem győzvén bevárni az akadémiai 
bizottság munkájának végét, javasolta a kormánynak, hogy adjon ki az 
iskolákat kötelező normativumot, s ennek előmunkálatait a Tanács meg
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is kezdte. Azonban végleges javaslata előtt mégis meg akarta várni az 
új akadémiai szabályzat elkészültét, azt remélvén, hogy az majd egyszer
smind iskolai normativum is lehet. Emiatt sürgette a munkálatot. Most, 
a munkálatok negativ eredménye után, úgy értesülünk, hogy a Tanács 
megint lölveszi munkálatainak elejtett fonalát s el akarja készíteni a 
normativumot. Egészen helyes. Ha már az Akadémia szabályzatának 
tekintélye meg van ingatva s maga az Akadémia mégsem akarja azt 
újjal felváltani, akkor adjon ki a kormány egy szabályzatot s azt tegye 
kötelezővé az iskolában. A helyesírás úgyis csak kis részében tudomá
nyos kérdés, túlnyomó részben a megállapodás, a conventio kérdése. 
Csak az teheti megállapításait általánosakká, a kinek megvan hozzá a 
tekintélye s ha kell : a hatalma. Az iskolai helyesírásban nincs helye az 
egyéni meggyőződéseknek, mert akkor nincs normális iskolai fielyes- 
írás, épen úgy, a mint nincs jelenleg normális közéleti helyesírás. Az. 
iskolában tanuljon meg mindenki a normativum szerint helyesen írni, 
a mi egyszersmind lehetővé teszi a tanuló helyesírási képességének meg- 
itélését. Ha azután az iskolából kikerülve tollforgató lesz, akkor majd 
elhiszszük neki, hogy nem tudatlanságból ír így vagy amúgy, hanem meg
győződésből. Yajjon mit szólnánk ahhoz a középiskolai tanárhoz, aki az 
algebrában adna helyet az egyéni helyesírási nézeteknek ? A mint ebben 
nincs helye az anarchiának, épen úgy nincs a többi iskolai stúdiumban sem.

— Az orvosi szigorlatok új szabályzata. Alapos előtanulmányok 
után kiadta a közoktatásügyi miniszter az orvosi szigorlatok új szabály
zatát. A szabályzat lényegesebb újításai a következők :

Az eddigi 4 szigorlatból egyet eltörült. Elmarad az eddigi első elő- 
szigorlat, mely a természetrajzi tárgyakra terjedt ki. Marad e helyett az 
egyes természetrajzi tárgyak egy-egy fél évi kötelező hallgatása. Az eddigi 
2-dik előszigorlat helyébe lép az első szigorlat, ugyancsak a fizika, ké
mia és fiziológiából, de hozzájuk van véve az anatómia elmélete és gya
korlata. Ez a tanfolyam alatt, a 2-dik év végén, vagy a harmadik elején 
teendő le. A két utolsó szigorlatra a tanfolyam befejezése után kerül a 
sor. A II. szigorlat az elméleti szaktárgyakat (kórboncztan, ált. kór- és 
gyógytan, gyógyszertan, közegészségtan, törvényszéki orvostan) foglalja 
össze; a III. szigorlat a tulajdonképeni klinikai tárgyakat (belgyógyászat, 
sebészet, szemészet, szülészet és nőgyógyászat). Ez utóbbihoz járul még,, 
mint újítás, valamelyik a gyakorlati orvostan következő 3 tárgya közül : 
gyermekgyógyászat, elmekórtan, bőrbajok. Ezek mindenikét egy-egy fél 
évig kötelezőleg kell hallgatni s azután a III. szigorlaton valamelyikből 
vizsgát tenni. Hogy melyikből, azt nem a jelölt választja meg, hanem a 
vizsgáló bizottság — úgy látszik stichpróba képen — kérdezi a melyikből 
akarja. Ha már mind a háromból készülni kell, akkor meg is kérdezhet
nék mind a báromból.

I
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Nevezetes újítása a szabályzatnak, hogy a szigorlatok letevése után 
egy évi kötelező kórházi gyakorlatot kíván meg, mielőtt az új orvost 
gyakorlatra bocsátja. Hogy a diplomát csak azután kapja-e ki, vagy pe
dig valami külön fölszabadító levélfélét állítanak ki neki, azt a szabály
zatból nem tudtuk kiolvasni. Valami olyan állapotban lesz az ilyen or
vos, mint a milyen a gyakorló tanáré. A mint ezeknek gyakorló éve a 
tanulóknak, úgy az orvosoké a betegeknek javára fog válni.

A közoktatásügyi miniszter kormányképviselőt küld ki a szigor
latok ellenőrzésére. — A tanfolyamból 4- fél évet föltétlenül magyaror
szági egyetemen kell tölteni. Hasonló rendelkezés eddig is volt, de a ta
nári kar adhatott fölmentést alóla és elég könnyen megadta. — A szi
gorlati és fölavatási díjak összesen 400 koronára mennek az eddigi 
500 korona helyett, a mi igen üdvös mérséklés.

— A középiskolai tanulók és a főiskolai hallgatók viszonyára
és kölcsönhatására érdekes világot vet a «Niederösterreichischer Landes
schulrath» egy még 1900 aug. havában kiadott rendelete, mely a főisko
lák hallgatóinak nem a legjobb befolyást tulajdonítja a középiskolai ifjú
ságra s egyben amazoknak leczkeadásra való alkalmazását ellenőrizni 
kívánja. Ausztriában sérelmesnek találták e rendeletet és két küldöttség, 
egy egyetemi és egy műegyotemi is járt a kultuszminiszternél, hogy őt 
a rendelet visszavonására bírja, a mi meg is történt. Reánk ez az ügy 
azért tanulságos, sőt örvendetes, mert egy hasonló rendelet kibocsátása 
még nem Vált szükségessé. Hisz a «volt iskolatársak szövetkezeteinek» 
szaporodása legélénkebben bizonyítja, hogy a középiskolai tanulók és a 
közülők kikerült főiskolai hallgatók között nemes és eszményi viszony 
áll fenn. A leczkeadás ötletéből azonban az jut eszembe, hogy maguknak 
a középiskolai tanulóknak erre való alkalmazása helyenként visszás és 
egészségtelen viszonyokat teremthet vagy teremtett. Ezt tehát, minden 
rendelet nélkül, igazgatók, osztályfőnökök és tanárok nagyobb figyelem
mel kísérhetnék. (kf.)

— A Wodianer-díj első nyertesei. A folyó évtől kezdve éven- 
kint két néptanító fog 1000—1000 korona jutalomban részesülni néhai 
Wodianer Albert bárónak a M. Tud. Akadémiától kezelt hagyatékából 
(Ismertetését lásd Magy. Pæd. 1899. évf. 63ÍÍ. 1.). A jutalmat odaítélő 
bizottság úgy állíttatott össze, mint az a Pæd. Társaságban is javasolva 
volt. Állott az Akadémia elnökeiből és titkáraiból, továbbá a kultusz
minisztérium és a Tanítók Orsz. bizottsága 2—2 képviselőjéből. A bizott
ság márczius 21-diki ülésén a népoktatás két nagyérdemű, öreg mun
kását : Tass Mátyás szegedi nyug. tanítót és fíöhel János György székes- 
fejérvári igazgató tanítót jelölte a jutalmakra. A kiosztás az Albert 
napját követő összes ülésen fog megtörténni.
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Felolvasó ülés 1901 február hó 16-án.

Jelen vannak Hegedűs István elnöklése mellett Boga Károly, 
Bardócz Pál, Békefi Bemig, Göőz József, Gyulay Béla, Halász Ferencz, 
Józsa Mihály, Kovács János, Kovács Bezső, Körösi Sándor, Körösi Hen
rik, Mosdóssy Imre, Nagy László, Peres Sándor, Badó Vilmos, Szent- 
györgyi Lajos, Tomcsányi János, Trájtler Károly, utóbbi mint jegyző. 
Ezeken kívül számos vendég ; férfiak és nők.

I. Elnök az ülést megnyitja. Körösi Henrik felolvassa : «Az elemi 
és középiskola közötti kapcsolatról» czimű értekezését. Felolvasásának 
bevezető részében előadta, hogy népoktatásunk Eötvös József báró mi
nisztersége óta miképen fejlődött. Magyarországon mintegy 2 millió 
mindennapi tanköteles közül csupán 2'50/o, vagyis 44,975 gyermek megy 
középiskolába; a többi a népiskolában fejezi be tanulmányait. Elsőrangú 
nemzeti érdek tehát, hogy a nép milliói az elemi ismereteken kívül a 
népiskolában oly közműveltségre tegyenek szert, a melynek alapja mo
dern nemzeti és demokratikus legyen. Felolvasó így jelölte meg elő
adása czélját : lehetséges e egyáltalán a nép- és középiskola között kap
csolatot megállapítani, és ha lehetséges, vájjon az elemi iskolának kell-e 
a középiskolához simulni vagy megfordítva, a középiskolának kell az 
alsófokon az elemi iskola methodusát folytatni ? Jogos e a középiskola 
panasza, hogy a népiskolából készületlenül kapja a tanuló anyagot ? Ez 
utóbbi kérdés nem új. A millenium alkalmával a tanügyi kongresszus is 
foglalkozott vele s határozatot is hozott oly értelemben, hogy a népisko
lának nem lehet feladata a középiskolákra előkészíteni a növendékeket. 
Szoros kapcsolatban áll ezekkel a kérdésekkel Erődi Béla főigazgató 
elnöki megnyitó beszédének azon része, a melyben az egységes vezetés 
szempontjából helyesli és követésre méltónak találja a franczia lycéek 
mellett levő előkészítő osztályokat. Felolvasó hivatkozott a pancsovai 
főgymnasium mellett levő előkészítő osztály szomorú sorsára és ennek 
alapján megszűnésére és arra a következtetésre jut, hogy előkészítő osztá
lyok felállítása már idejét múlta. A pancsovai főispán, de különösen az 
ottani főgymnasium igazgatójának jelentései szerint azért kérik az elő
készítő osztály megszüntetését, mert a mindinkább szaporodó állami 
elemi iskolákból kikerült tanulók a főgymnasium első osztályában sok
kal jobban megállják a helyüket, mint az előkészítő osztályból kikerült
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tanulók. Felolvasó ezután még számos okot hoz fel arra, hogy a nép
iskolának tulajdonképen nem is feladata a középiskolára való előkészítés. 
Felolvasó bemutatja Fináczy Ernő munkája alapján a franczia lycée elemi 
szakaszának szervezetét, a mely szerint más a tanterve az általáuos nép
iskolának és más a lycée előkészítő iskolának. A népoktatás czélja csakis 
egyféle lehet. Törvényünk is csak egyféle népiskolát ismer. Az országos 
közoktatási tanács is kimondotta, hogy a népiskolai tantervnek egysé
gesnek kell lennie. Minthogy tehát nálunk fontos nemzeti érdek fűződik 
ahhoz, hogy népoktatásunk egységes legyen s ugyanezt kivánják a pæ- 
dagogiai szempontok is ; tekintve azt is, hogy a népoktatás fajsulya és 
számbeli aránya szinte elnyomja a középiskolát, azért is nem a nép
iskolának kell a középiskolához alkalmazkodnia, hanem megfordítva.*

A nagyérdekü felolvasást élénk vitatkozás követte. Elsőnek felszó
lal Nagy László, a ki elismeréssel adózik felolvasónak igen érdekes elő
adásáért. Az 180G-ban tartott tanügyi kongresszusnak egyik igen neve
zetes tárgya volt ez a kérdés is, a melyet szintén középiskolai tanár adott 
elő és a ki Körösi álláspontjával szemben épen ellenkező eredményre 
jutott, a mennyiben azt kivánta, hogy az elemi iskola simuljon inkább 
a középiskolához. Szóló ellene mond annak a felfogásnak, hogy az átme
netet elemi iskolából a középiskolára meg kellene nehezíteni és nem 
osztja azt a nézetet sem, hogy minden iskola feleljen meg a maga fel
adatának és ne törődjék más iskolának a munkájával. Bár örömmel hal
lotta előadó fejtegetéseit, azokat mégis egyoldalúnak tartja ; e tekintet
ben a kölcsönös alkalmazkodást látja czélravezetőnek. 0 sem helyesli, 
hogy az elemi iskolánál kétféle szellemi táplálék és módszer alkalmaz- 
taseék. Kapcsolatot az elemi és középiskola között azonban ő is keres 
és ezt a szaktanítás alkalmazásában találja meg. Arról van meggyőződve, 
hogyha a szaktanítás 11—lí2 éves gyermek számára rossz, akkor az 
nemcsak a népiskola felsőbb osztályaiban rossz, hanem a középiskola 
alsóbb osztályaiban is. Ha pedig van jogosultsága az utóbbiakban, akkor 
jogosult a szaktanítás az elemi iskola V—AT. osztályaiban is. A közép
iskola különben is nagyon purifikálja növendékeit és az oda nem való 
elemeket szorítja kifelé. Ha kérdezzük a középiskola embereit, kik azok 
az oda nem való elemek, feleletül kapjuk, hogy első sorban a szegény 
szülők gyermekei, a kiknek anyagi ereje nem elegendő a vele járó terhek 
elviselésére. Ezt az elvet azonban szóló a demokratia szempontjából 
magáévá nem teheti. Azt felelik továbbá, hogy a szellemileg gyengébb 
tehetségüek is kizárandók volnának s a polgári iskolákba utasítandók. 
Ez utóbbi iskolák is ugyanezt mondják s küldik az ilyen gyenge tehet
ségű gyermekeket az elemi iskola V—VI. osztályaiba vissza. Szóló ezt a

* A fölolvasás közöltetett a Néptanítók Lapja f. évi 9—10. számaiban.



felfogást és intézkedést szintén helyteleníti és azt állítja, hogy ilynemű: 
áttelepítésekre az illető iskolák nincsenek feljogosítva. Ezekután szóló 
visszatér az elemi iskola V—VI. osztályaiban alkalmazandó szaktanítás 
jogosxxltságára, mert nézete szerint ez által az átlépés egyik iskolából a 
másikba könnyebbé tétetnék. Mindezek alapján azt véli, hogy a hason- 
rangú iskoláknak coordinált osztályai oly módon volnának berendezen- 
dők, a melyek megkönnyítenék az átmenetet egyik iskolából a másikba. 
Ezért is a szakrendszer úgy volna átalakítandó, hogy a középiskola al
sóbb osztályaiban legfeljebb két tanár tanítana, de aztán az elemi iskola 
5—6. osztályaiban is hasonló berendezéstjóhajtana. Ez a kérdés végső 
megoldásában összefüggne a tanárképzés ügyével is, a mennyiben pl. a 
polgári iskolai tanító képesítést nyerhetne egyúttal a középiskola alsóbb 
osztályaiban való tanításra is és így tovább.

Dr. Kovács János szerint lehet követelni a papiron, hogy egyik 
iskola legyen tekintettel a másikra, de a valóságban mindenik csak a 
maga czélját fogja szem előtt tartani, azért a szervezetnek kell alkal
mazkodnia ezen meg nem másítható tényhez. Ennek a kívánalomnak 
legtökéletesebben megfelel a középiskolákhoz csatolt külön elemi iskola, 
a mely nem csupán franczia intézmény, hanem magyar is, a mennyiben, 
az erdélyi collegiumok mindenikének megvolt a maga elemi szakasza s 
részben ma is megvan. Mindazonáltal e rendszerhez való visszatérést 
nem tartja ma már lehetségesnek, de szükségesnek sem. Lehetséges a jó 
megoldás közös elemi iskolával is. De szükséges úgy a jelen kérdés- 
szempontjából, mint általában közoktatási szervezetünk helyes megérté
sének szempontjából, hogy különbséget tegyünk a népiskola és az elemi 
iskola között. 0 nem tekinti a hatosztályú népiskolát egészen elemi isko
lának. Az elemi iskola csak addig tart, a míg a gyermek megszerzi a 
taníthatósághoz szükséges elemi készségeket, megtanul Írni, olvasni, 
elsajátítja a számolás alapfogalmait s a megfigyelés és értelmes beszéd 
azon első elemeit, a melyet a beszéd- és értelemgyakorlatok adnak meg.. 
Ezek főképen formális készségek, a melyekre minden gyermeknek egy
formán van szüksége akármilyen irányú továbbképzésre törekszik. Csak 
ezen elemi készségek megszerzése után jöhet a sor a tárgyi képzésre, 
mely azután elkülönül a különböző iskolák czélja szerint, a miben a mi 
szervezetünk szerint három irányt különböztet meg : a népiskolait, kö
zépiskolait és polgári iskolait. Az elemi népiskola tantervét tekintve : a
3-dik osztálylyal látja befejezettnek az általa értelmezett elemi oktatást,, 
tehát innen kellene már szétágaztatni a három irányzatot. Akkor a nép
iskola megnyerné czéljának a mostani 4-dik osztályt, míg most csak az. 
V. és VI. osztály alkalmazkodhatik teljesen a tulajdonképeni népiskolai 
czélhoz. Hogy a középiskolák is nyexmének ezzel a beosztással, arra nézv& 
csak azt hozza föl, hogy a mostani 4--dik elemi osztály tananyagát a kö
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zépiskola teljesen újra ismétli, a középiskola számára tehát a 4-dik elemi 
osztály fölösleges munkát végez. Nem reméli, hogy kifejezett nézetei 
most népszerűségre tegyenek szert, de meg van győződve, hogy az idő 
meg fogja hozni ezen szempontok érvényesülését.

Halász Ferencz kultuszminiszteri osztálytanácsos üdvözli az elő
adót értékes munkájáért és azt a meggyőződését fejezi ki, hogy a nép
iskolát nem szabad semmiféle más czélnak alárendelni. A népiskola a 
nép művelődését czélozza és semmiféle más érdeknek szolgálatába nem 
állhat. De hát kutatni, keresni kell a miseriát, az okot és a baj forrását, 
melyet szerinte csakis a középiskolában kell keresni. A középiskolába 
jutván a gyermek, ott egeszen új világba lép. A tanár nem száll le a 
gyermekhez és azt kívánja, hogy a gyermek emelkedjék föl hozzá. A kö
zépiskolának tehát okos berendezéssel kell feladatát megoldania. Más 
részről tény az, hqgy a jól situált népiskola minden tekintetben meg
oldja feladatát s ily helyeken nincs is oka panaszkodni a középiskolá
nak. Kovács Jánosnak a népiskola és elemi iskola közt való elkülönzését 
tarthatatlan álláspontnak mondja, mert lehetetlen már a 6—12 éves 
iskolás gyermekeknél a bifurcatiót alkalmazni. A népiskolát széttagolni 
nem szabad.

Kovács János szavainak félreértése czimén kér újra szót és kiemeli, 
hogy ő bifurcatióról nem beszélt, sőt a közös elemi tagozatot ajánlotta, 
mindössze azzal a különbséggel, hogy ezt a közös elemi tagozatot már 
a 3-dik osztálylyal befejezve látja és hogy mások is így lássák, azt 
kívánatosnak tartja nemcsak a középiskola, hanem a népiskola érde
kében is.

Bardócz Pál Nagy Lászlónak a népiskolai szaktanítás kérdésében 
elfoglalt álláspontjához nem járulhat ; a szaktanítást szerinte a népisko
lába bevinni nem lehet. Ideális állapot volna az, ha a középiskola alsó 
osztályaiban 1—2 tanár tanítana csak s ugyanígy rendeznék be a népis
kola V-—"VI. osztályaiban is a tanítást. Csakhogy tudni kell azt, hogy a 
fővárosi tanács a szaktanítást takarékossági szempontból akarja alkal
mazni, a melylyel azonban csakis a rendszertelenség fog lábra kapni.

Boga Károly szerint a kérdés ez idő szerint nem actualis. Tapasz
talatai szerint a felhozott panaszok csakis a felületességnek és didactikai 
helytelen eljárásnak a következményei. A hol hibák mutatkoznak, ott 
többnyire csakis egyes tanítók voltak a hibásak. Ismer középiskolákat, 
a hol bizonyos iskolából kikerült gyermekek jól beválnak, más iskolából 
már nem válnak be. A hol a gyermeket gondolkodásra szoktatják, ott 
nem kell őket attól félteni, hogy a középiskolákban ne boldogulnának. 
A népiskolának különben önmagában álló czélja van ; ellenzi a közép
iskola elé állítandó előkészítő osztályt ; a szaktanitást a népiskolában 
megengedhetőnek nem tartja.
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Körösi Henrik előadó válaszol az egyes kifogásokra. A kérdés ac- 
tualitására vonatkozólag kijelenti, hogy minden pædagogiai kérdés ac- 
tualis. Öt mai előadására Erődi Bélának a Társaság ez idei nagygyűlésén 
tartott elnöki megnyitójában mondott szavai késztették s már ez okból 
is actualissá vált a kérdés megvitatása. Nagy László véleménye bámu
latra ragadta előadót, mert szerinte Nagy László egészen más térre — 
a szaktanitás szükségessége — vitte át a beszéd fonalát ; erre tehát nem 
válaszol. Az elemi iskolának önczélja van ; ezt szétdarabolni nem lehet. 
Nem érti Kovács János érvelését sem. Hogyan kívánhassuk azt, hogy a 
középiskola már a harmadik elemit végzett tanulót is befogadja. (Kovács 
János közbeszól : de az más középiskolai I. osztály volna) inkább emelné 
az időt.

Nagy László újra felszólal s a meghívóra utalva kimutatja, hogy 
felszólalásával nem terelte más mezőre a kérdést.

Elnök a Társaság nevében köszönetét mond előadónak érde
mes munkájáért és megjegyzi, hogy a pædagogiai kérdések mindig 
actualisak.

2. Titkár bejelenti a következő kültagokat : Balogh Kálmán (Sáros
patak), Erdős István (Pozsony-Besztercze), Gorzó Dénes (Budapest), 
Ludaics Száva (Mohol), Pataki Jákó (Budapest), Szathmáry Sándor 
(Halas), dr. Yángel Jenő (Budapest), Gyerkes Mihály (Sz.-Udvarhely), 
Hajkő László (Brassó), Nagy Béla (Szegzárd), Szováthy Lajos (Pápa).

Fölvétetnek.
Az ülés véget ért.
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Pecz Vilmos, Ókori Lexikon. Budapest, 1901. Franklin-Társulat.
8. füzet. Comitia oalata—Dacia. 449—512. 1. Képekkel. Ára 1 korona.

Petőfi Sándor Összes költeményei. Magyar művészek rajzaival. Buda
pest, 1901. Wodianer. Két díszkötésű kötetben ára 10 korona.

Radó Antal, Ezeregy éjszaka regéi. A magyar ifjúság számára átdol
gozva. Budapest, Wodianer. Második bővített kiadás, képekkel. 216 lap. 
Diszkiadás ára 9 korona.

Sebestyén József, Az olvasmány-tárgyalás módja a népiskolában. 
Besztercze. Szerző tulajdona. 26 lap. Ára 60 fillér.

Szüts Izsó, A rajzoktatás reformja ; elő- és utóirattal közzé teszi 
Mártonfy Márton. Budapest, Wodianer F. és Fiai. 1901. 55 1. Ára 1 K.

Trüper és Ufer, Die Kinderfehler. Zeitschrift für Kinderforschung 
mit bes. Berücksichtigung der pädagogischen Pathologie. VI. Jahrgang. 
I. Heft. Langensalza. Hermann Beyer und Söhne. Ára egy évfolyamnak 
(hat háromives fűzet) 4 márka.

Watz Nándor, Új vonalmódszer a szépirás tanítására. (Mintalapok.) 
Versecz.

Auer István (Bischolfshausen-Neuenrode Zsigmond báró után szaba
don), Párbaj-kényszer a hadseregben. Budapest, 1901, Stephaneum, külön
nyomat a (iKatholikus Szemle» XV. kötetéből. 16 lap.

Csatáry Lajos dr., Jelentés az Országos Közegészzégi Tanácsnak 
1900. évi működéséről. Budapest, 1901, Légrády testvérek könyvnyomdája. 
26 lap.

Dreisziger Ferencz, Mócsy Antal emlékezete. Budapest, 1900, Ste
phaneum. 22 1.

Egyetemes könyvtár, Győr, kiadják Gross testvérek. Egy füzet ára 
20 fillér.

120—121. Schön Bernât gyűjtése, Alkalmi költemények népiskolák 
számára. 148 1.

125—126. Sennovitz Gyula, A magyar nemzeti irodalom története 
dióhéjban. 92 1.

Firbás Nándor, Útmutatás a tankerületi főigazgatóságok, középisko
lák és más tanügyi hatóságoknak adminisztrálásához ; az iktató, tárgy
mutató (index) és irattár szerkezete és kezelése. Budapest, 1901, Lampel 
(Wodianer F. és Fiai). 31 1., ára 1 kor.

Franczia könyvtár, szerkesztik Theisz Gyula dr. és Matskássy József. 
Budapest, Lampel (Wodianer). Egy kötött füzet ára 70 fillér.

7. Bar ante, Jeanne d’Arc, magyarázta Theisz Gyula dr. 91 lap.
8. Jean Racine, Athalie, magyarázta Téri József dr. 99 1.
Iparosok olvasótára, szerkeszti Mártonfy Márton. Budapest, Lampel

(Wodianer). Egy füzet ára 60 fillér.
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VIL évf. 4. Hankó Vilmos dr., Régi magyar tudósok, tudós eszközök 
és találmányok. 48 1.

VII. évf. 5— 6. Földes Géza, Széchy Ákos dr., Scossa Dezső, Heller 
Richárd, Vaszkó György, Erdélyi Gyula, Mosdóssy Imre, 
Vaday József, Hasznos olvasmányok. 95 1.

Kelemen Béla, Magyar és német kézi szótár, tekintettel a két nyelv 
szólásaira. Budapest, Athenaeum. I. Német-magyar rész. 512 lap. Ára díszes 
félbőrkötésben 7’50 ív.

Magyar könyvtár, szerkeszti Radó Antal. Budapest, Lampel (Wodia- 
ner). Egy füzet ára 30 fillér.

209. Vikár Béla, A Kalevalából : a Lemminkajnen-rúnok. Bevezetés
sel és jegyzetekkel. 79 1.

210. Petőfi Sándor költeményei ; élete és költészete. Bevezetéssel és
jegyzetekkel. Somogyi Gyulától. Túli Ödön rajzaival. 911.

211. Faludy Ferencz, Három elbeszélés a «Téli éjtszakák»-ból. Kiadja
Radó Antal. 75 1.

212. Endrűdi Sándor, Gliitta ; Az otthon világából. 6G 1.
Német könyvtár, szerkesztik Theisz Gyula dr. és Matskássy József. 

Budapest, Lampel (Wodianer). Egy füzet ára kötve 70 fillér
4. Lessing, Minna von Barnhelm oder das Soldatenglück. Magya

rázta Theisz Gyula dr. 128 1.
Petőfi Sándor válogatott versei a magyar iijúság számára. Budapest, 

Athenæum. 101 L, ára 20 fillér.
Pecz Vilmos, Ókori lexikon. Budapest, Franklin-Társulat.
9. füzet : Dactyli Idáéi—Dionysius, 513—576 1. képekkel ; ára 1 kor.

10. füzet: Dionysusi művészek—Eordaea, 577—640. 1. képekkel; ára 
1 korona.

Pethes János, Gyermekpsychologia, a szülők, tanítók és tanítónöven
dékek számára. A Népnevelők Könyvtára 7—9. füzete. Budapest, 1901. 
Lampel (Wodianer). 336 1. Ára 3 kor.

Theisz Gyula dr., A franczia nyelv elemi tanfolyama ; olvasókönyv, 
gyakorlókönyv, nyelvtani táblázatok, szókönyvecske, fonetikus szövegek. 
A leányiskolák II. oszt. számára. 3-dik kiadás. Budapest, 1901, Lampel 
(Wodianer). 138 L, ára L80 kor.

Vaday József, A rajzoltató földrajztanítás gyakorlati vezérkönyve, 
a szerző rajzai után készült fametszetekkel. Nagyvárad, 1901. Szerző tulaj
dona, Sonnenfeld A. nyomdája. 130 iskolatáblai előrajznyomattal, 160 lap, 
ára 2'80 kor.

Váczy János dr., Berzsenyi Dániel költői és prózai müvei. Budapest, 
1901, Athenaeum, az Iskolai Könyvtár kötete. 134 1. Ára vászonkötésben 
1-80 kor.

Weszely Ödön dr., Stilisztika, közép-, polgári- és felsőbbleány isko
lák számára. Budapest, 1901, Lampel (Wodianer). 4-dik javított kiadás ; 
215 1., ára 2 kor.
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H i v a t a l o s  n y u g t á z á s .

Tiszteletbeli és rendes tagok ajánlataiból befolyt : Lengyel 
»Sándor r. t. Budapest 10 kor., Badics Ferencz r. t. Budapest 10 kor., 
Heinrich Gusztáv elnök 27 korona Írói tiszteletdiját a társaságnak ado
mányozta.

Kültagok díjaiból : 1895-re : Zimmermann Sándor Bpest (1896-ra 
is, 1897-re 2 kor.).

1898- ra : Wittmann Ferencz Budapest (1899, és 1900-ra is), Ma
rosi Pál Antalócz (1899-re is), Mike Géza Pécs.

1899- re : Bálint Dezső M.-Soók, Szenes Adolf Nagybecskerek, 
Melczer Gusztáv Budapest (1900-ra is), Kürcz Lipót Trencsén (1900-ra 
is), Abrasits Antal Szabadka (1900-ra is), Tóth Sámuel Gyönk (1900-ra 
is), Baltazár Gábor Kecskemét (1900-ra is), Aldori Bertalan D.-Szerda
hely, Király Károly H.-M.-Vásárhely (1900-ra is).

1900- ra: Albert József Pozsony, Macher Ede Pozsony, Doroghy 
Iguácz Nagybánya, Sármány Miksa Dobsina, Pálinkás Béla Alsó-Dom- 
boru. Trombitás Gyula Budapest, Laczkó Dezső Veszprém, Faith Mátyás 
Körmöczbánya, Bandura László Hermánd, Baló József Budapest, Kovács 
Rezső Budapest, Erdős Jakab Baja, Földi Jenő S.-Szt-György, Lisztnél- 
Antal Kis-Görbő, Fest Aladár Fiume, Győrffy József Paks, Borbély Jó
zsef T.-Szt-László, Rebencs Imre Pécs (1901-re is), Szabó József Nagy- 
Bánya, Csánki Gyula S.-Szt-György, Kozma Gyula Budapest, Czigler 
Ignácz Kassa (1901-re is), Pap Illés Budapest, Szolovits János Zsolna, 
Kardos Ignácz Szegzárd, Cliovancsák Dániel Trsztena, Lázár Lajos Gal- 
gócz, Freund В. Nagy-Bicse, Mócs Szaniszló Pécs, Máté Lajos Erzsébet
város, Bartoniek Géza Budapest (1901-re is), Thaisz Lajos Losoncz. 
Wehle Luczia Szolnok, Szelényi Károly Késmárk, Duda János Lugos, 
Kacz Henrik L.-Szt-Miklós, Tóth Julia B.-Moravicza, Székely Károly 
Baja, Loidl Klementin Csány, Augusztiny Elek Kassa, Serédy Marczel 
Kis-Czell, Mally Nándor Sopron, Lichtenegger Győző Budapest, Hoff
mann Mór Nagykanizsa, Gallauner Anna és Lujza Újpest, Schöber Emil 
Szatmár, Heinrich Károly Budapest, Mártonfi Lajos Szamosujvár, Ta- 
káts Gyulá Sümeg (1901-re is), Jeney Pál Kecskemét, Domonics Mihály 
Juszko-Volya, György Lajos Losoncz, Werner Adolf Eger, Kovács József 
Úri, Pallós Albert Kolozsvár (1901-re is), Fleischhakker Laura Kispest, 
Juhász János Szerencs, Morres Ede Brassó, Nemes Károly Fehér-Gyar
mat, Kelemen Béla Sz.-Fehérvár, Forgách Julia Karlova, Posch Árpád 
Pozsony, Bihari F. lm. Pannonhalma (1901-re is), Vodicska Lajos Buda
pest, Reif Jakab (1901-re is) Budapest, Milleker Bódog Versecz, Va-
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rasdy Lajos Szegzárd. Pataky Irma Győr, Hahótliy Sándor Budapest, 
Huszár Imre Lugos, Babka György Liptó-Szielnicz, Juba Adolf Buda
pest (1901-re is), Helielein Károly Szatmár, Endrédi Gábor Kőszeg, 
Marusák Pál Sopron, Volosin Ágoston Ungvár, Válek János Vácz. Mo
här József Győr, Vörös János Eszék, Szabó Árpád Sz.-Udvarhely, Nick- 
mann Rezső Szt-Benedek, Józsa Dániel Újpest, Bleyer Jakab Sopron, 
Nagy Lajos N.-Enyed (1901-re is), Pőcz János Békés, Horváth Ferencz 
Karczag, Müller Ottilia Znióváralja, Bartók Jakab Losonez, Scherer 
Lajos Losonez (1901-re is), Marikovszkv Menyhért М.-Sziget, Requinyi 
Géza Pécs, Horváth József Csurgó, Deschensky János Szt-György, Föld- 
váry József Eperjes, Kajcsa József Kis-Kapus, Lutz György Lipova, 
Krajger Károly Polyi, Kramer József Kismarton, Sztankó Béla Buda
pest, Ember Sándor Szinyérváralja, Sármai József Budapest, Kassuba 
Domokos (1901-re is), Sikolya Antal Legenye, Levic Milán Belgrad, 
Fábián Aladár Tokaj, Müller Imre Mórágy, id. Such János B.-Csaba, 
Siroky Imre Miskolcz, Kiss Albert Igló, Bató J. Lipót Budapest, Zelenka 
Frigyes Sz.-Fehérvár, Jankó László Pápa.

1901-re : Folkmann János Zólyom, Burány Gergely Keszthely, 
Mencsey Károly Csáktornya, Vikol János Erzsébetváros, Gyöngyössy 
István Segesvár, Németh Regináid Győr, Kemény Fülöp Győr, Balogh 
Péter Budapest, Stein János Kolozsvár, Kaszapinovich Vitályos Dob- 
ricza, Horváth Kristóf Sopron. Gulácsy Endre (2 kor.) Rév, Funariu 
János (2 kor.) Sikula, Guzsvenitz Vilmos Esztergom, Stirling Sándor 
Pozsony, Réz Mihály Nagyvárad, Dassievitz Gyula Miskolcz, Décsei 
Janka Budapest, Möszl Gyula B.-Füred, Fest Aladár Fiume, Kroller 
Miksa Pannonhalma, Pecz Vilmos Budapest, Demjanovics Andor Nagy
szeben, Baaden Károly Nagybecskerek, Bárdos Rémig Esztergom, Lővv 
Mór Igló, Földes Vilmos Oraviczabánya, Speidl Ernő Resiczabánya, Ta
kács József Veszprém, Acsay Ferencz Győr, Ilyefalvi V. Aladár Losonez, 
Zádor Gyula Sárosfa, Barna Mihály Jászberény, Velcsov Lukács O-Bes- 
senyő, Hesser János Zólyom, Losonczy László N.-Kőrös, Nagy Lajos 
Orosháza, Mánczos József Vashegy, Dudinszky Emil Nagykálló, Balás 
Árpád Budapest, Kugler Sándor Budapest, Herodek Károly Budapest, 
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A KÖZÉPISKOLAI YALLÁSTANITÁS.

Nehéz e tárgyról az általánosság hangján szólni, a nélkül, hogy 
felekezeti érdeket is ne érintenék. Általános nevelési szempontból 
kivánok ezúttal a középiskolai vallástanításról írni.

A középiskolai tanügy terén a legelhagyatottabb mező a val
lástanításé. A tanterv mindössze keretet szabja meg a heti két órai 
tanításban, a tananyag megválasztását a felekezetek autonom intéz
kedéséül hagyván fenn. Irodalma szegény, szaktanárok tollából rit
kán látunk idevonatkozó tanítás- és módszertani értekezéseket. Ha 
felmerül néha-néha egy eszme, történik e téren intézkedés, a honi 
vallásfelekezetek őrállói teszik azokat felekezeti érdekeik biztosítása 
szempontjából. A tanításhoz felekezeti részről sincsenek kellő u ta
sítások.

Pædagogusok, ha tárgyalnak ez irányban, nem egyszer ride
gen bánnak el a vallástannal, mint középiskolai tantárgygyal. Fran- 
czia és Olaszország, Észak-Amerika tanügyi berendezkedésére hivat
kozva, törölnék a középiskola tantervéből.* Miért nem hivatkoznak 
inkább Németország és Anglia hitéletére, ahol intensive nyer a val- 
lástauítás kifejezést? A valláserkölcsi nevelés ügyét szolgálják itt a 
vallástanárral együtt a tanintézetek összes munkásai, ez szabja meg 
és ad sajátos jelleget a középiskolai nevelésnek. Német tanügyi szak
lapok és folyóiratok tele az idevonatkozó tanügyi kérdések didacticai 
és módszeres tárgyalásával. Ha a mi nevelésünkben is a valláser
kölcsi szempont emelkedik ki irányadóul : a helyesen alkalmazott 
felekezeti törekvés bizonyára kellő érvényre fogja juttatni a közép
iskolákban is a vallástanítás ügyét. Nem eltörölni tehát, hanem to
vábbra is a középiskola körében tartva, minél intensivebben kell ki
fejezésre jutni annak !

* L. Közép is к. Tanár egyesületi Közlöny 1895—96. évfolyam 30. 32. 
számokban a választmány 1896 ápr. 13-án és ápr. 27-én tartott gyűléseiről 
a közleményeket.

Magyar Paedagogia. X. 't. 13
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A középiskolai vallástanítás fontossága első tekintetre nyil
vánvaló. Ezt biztosítja magasztos ezélzata, mely szerint vallásosan 
érző, gondolkodásukban, egyéniségükben vallásosan buzgó em
berekké kívánjuk nevelni tanítványainkat, kik példaadásukkal, egész 
életükkel megvalósítani igyekezzenek a keresztyén morál magasztos 
intelmeit. Mondanom sem kell pedig, általánosan tudva van, hogy 
egyedül a vallás kölcsönöz lelki megnvugovást, melyre az élet küz
delmei között oly nagy szükség van ; ez köti lelkünkre a függés ér
zetét, mely nélkül emberek közt társadalmi együttlétről szó sem 
lehet; munkához, szorgalomhoz szoktat.

A tanítványoknál az ismeretek átplántálását, általános mű
veltségüket a vallástanon kívül a többi tantárgyak tanításával érjük 
el ; ezek tanításával művelem az észt, amazzal a szivet, kedélyt csi
szolom érzővé. Mit érek pedig az emberrel, ha lelke csupán tudo
mányosan művelt, tud mindarról, a mit a középiskolában tanult, 
e mellett azonban szíve kietlen, sivár? Bizony nem sokra becsülnök 
ily alakban növendékeinket ! . . Csakis akkor sikerült őket vallásos 
lelküeknek nevelnem, ha a családi vallásos nevelés után a közép
iskolaivallásos oktatás kellő módon érvényesült nálok, ha vallásos 
irányú volt középiskolai nevelésük, ha nem hiányoztak és harmo
nikusan egybevágtak mindazon tényezők, mely biztosították a ne
velés vallásos színezetét.

Ezek után nyilvánvaló, hogy középiskolai nevelésünknek első 
sorban a vallás, Isten országa érdekét kell szolgálnia. Ebből önként 
következik, hogy a középiskolai szervezetben a megillető hely biz
tosítandó a vallástanításnak s ez akkor lesz elérve, ha a rendes tan
erők mellett javadalmazás és tanári jogok gyakorlása tekintetében 
teljesen egyenrangú hely jut a vallástanárnak. A személyi részt ille
tőleg pedig szükséges, hogy a vallástanárnak szakpályájához való 
tudományos előkészületén kívül egyéniségében bent gyökerezzenek 
mindazon kívánalmak, melyek őt szakavatott és tapintatos pæda- 
gogussá avatják ; mert az is bizonyos ám, hogyha valamelyik munka
tér, úgy ez is megköveteli a reátermettséget.

E külsőleges követelmény mellett, ha megfelelő tantervvel 
rendelkezünk,'*' az intézeti harmonikus vallásos nevelés keretében 
sikerrel működhetik a vallástan szaktanára.

* Szerzőnek a középiskolai vallástanítás tananyagáról irt dolgozatát 
1. Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 1900. évfolyam 1., 2., 3. számokban.
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Itt jegyezzük meg, hogy a hazai különböző vallásfelekezetek 
felekezeti érdekeik biztosítása szempontjából sietve igyekeznek ele
get tenni e kivánalmaknak. A róm. kath. szerzetrendi és kir. kath. 
főgymnasiumokban szervezve van a vallástanári tanszék. Az ev. ref. 
egyháznak tiszántúli egyházkerülete a tiszántúli ev. ref. tanáregye
sület megkeresésére 1895 májusban tartott gyűlésében határozati- 
lag elrendelte, hogy az egyházkerület fogymnasiumaiban a többi ta 
nári tanszékekkel javadalmazás és tanári jogok tekintetében egyen
lően szervezett vallástanári tanszékek létesittessenek és azok hala
dék nélkül betöltessenek. Az ev. ref. egyház egyetemes konventje 
pedig a kővetkező évben a hazai összes ev. ref. középiskolákra kö- 
telezőleg elrendelte az egyházi végzés hatályát, megszabta 1897-ben 
33. sz. határozatában az ev. ref. vallástanárok képesítését, mely 
szerint csak jeles képzettségű lelkészek alkalmazhatók vallásta
nárokul.

A vallásos nevelés és tanítás ezen általános kívánalmai, úgy
szintén segédeszközei mindegyikéről — mint tanterv, tankönyvek, 
ifjúsági valláserkölcsi nemesítő olvasmányok, ifjúsági istentiszte
letek, vallástanárok képzése — perlongum et latum tárgyalhatnánk : 
a vallásos nevelés érdekében kívánatos is, hogy mindezen kérdé
sek alaposan meg legyenek tárgyalva és legyenek kellő megállapo
dások a szaktanárok részére, melyeknek együttes alkalmazása biz
tosítsa aztán a czélhoz vezető harmonikus eljárást.*

Dolgozatom terjedelméhez mérten tán a bevezetés keretét jó
val átléptem, midőn hosszabban időztem a vallásos nevelés és taní
tás czélzatánál, felemlítettem eszközeit. Ezek részletes megbeszélése 
nélkül azonban nem jutna kellő kifejezésre értekezésemben a tár
gyalás, melyben a középiskolai vallástanítás vezérlő szempontjai
ról kívánok szólani.
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* A tiszántúli ev. ref. tanáregyesület központi választmánya az 1900. 
év április 18. és 19-én tartott évi egyesületi közgyűléssel kapcsolatban a kerü
leti •ev. ref. gymn. vallástanárokat szakórtekezletre hívta egybe ; ez értekez
leten a következő vallástanítási kérdések tűzettek ki tárgyalásra és nyertek itt 
megállapítást : «Hogyan lehetne a vallástanítást benső, meleg vallásos neve
léssé tenni ? Kivánatos-e a vallástanításnak központosítása két tanítási körié 
(alsó és felső) osztás által ? Megváltoztatandó-e a gymn. vallástanítás tan
anyaga és ha igen, hogyan ? Alkalmazandó-e a vallástanítás a többi humán 
tantárgyakhoz ? Mi módon lehet és kell a középiskolai vallásoktatásban a 
bibliára és az énekre kiváló gondot fordítani ? » L. az idevonatkozó értekezé
seket a tiszántúli ev. ref. tanáregyesület 1900—01. tanévi Évkönyve 142—165.1.

1 3 *
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A középiskolai vallástanítás egyik főszempontja, hogy ne le
gyen az csupán tanítás, melylyel egyedül ismeretek elsajátítását 
czéloznám. Nem, ez száraz életnélküliség volna, nem lenne a czél- 
zat érdekében való. Ha valamelyik tantárgy kezelésénél, főleg itt 
kell kifejezésre jutni annak, hogy a tárgy, tehát a vallás eszméinek 
értéke és tartalma bilincseljen le, tartson fogva a tanítás ideje alatt 
s azon tűi egész életem folyamán. Lássa be a tanuló, hogy nem lég
ből kapottak, hanem eredettekintetében isteni kijelentésen nyugovók 
a vallási elvek, melyek mélyen érintik, áthatják és fogva tartják az 
ember lényét, befolyásolják életét, azok követése éltet, megnyugtat 
és boldogít. A keresztyénség morálja az emberi szép, jó és igaz esz
méinek szolgál,ha követem meghagyásait: erkölcsi törekvésem czél- 
zatát valósítom meg. Lássa be a tanuló, hogy a keresztyénség dog
máin nyugvó morál megvalósulása biztosíthatja egyedül népek és 
nemzetek társadalmi és állami szervezetének békés életét és biztos 
fejlődését.

E czélzat elérésére a tanításban az elsajátítás, betanítás, vagy 
mondjuk emléztetés oly módon, mint a nyelvi vagy reális ismere
teknél: czéltévesztett volna; itt nem megtanítani, hanem meg
győzni kívánok. A tanításban igazságokat fejtek ki, ezeknek tanít
ványaimat megnyerem, akaratukat, egyéniségüket ezek szolgálatába 
terelem. К tantárgy kezelésében a fő szempont tehát nem a taní
tás, hanem a meggyőzés. A szónoki beszédnek rhetorikailag meg
szabott feladata a vallástanításé is, meggyőzni és cselekvésre — is
tenfélelemre és kegyes jó életre — késztetni a hallgatóságot.

Hadd utaljak pár tanítási példára! Az ev. ref. konventi tan
tervben — a példára hivatkozásban lehetetlen felekezeti eljárást 
nem érintenem — a gymn. I—II. osztályok tananyaga bibliaismer
tetés. Helyesen járnék-e el, ha ennek tanításában vallásos ismere
teket adnék csupán ? A bibliaismertetés ne legyen tehát száraz bib
liai bevezetéstan (isagogika), a hol a bibliai iratok szerzője s a köny
vek eredetére vonatkozó adatok elsorolásával foglalkoztatjuk a ta
nulót ; ne szorítkozzék csupán a bibliai könyvek tartalmának össze
foglalására, szóval ne legyen száraz életnélküliség, mert ez nem 
volna épitő a vallástanár kezében. A gymn. I. osztály növendéke 
még csak most rázta le saruiról az elemi iskola porát, értelmi fej
lettsége alig haladja meg az elemi iskola értelmi látkörét ; a biblia
ismertetést oly alakban nyújtsuk neki, melyet megérthet, szépnek 
és igaznak talál, mely tárgyánál fogva vonzó előtte, lebilincseli
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ügyeimét, vallásos érzéssel tölti el szivét. E czélra szolgál a bibliai 
történetek tanítása. Az ó-testamentumból a patriarchai kor esemé
nyei, az új-szövetségből a Jézus élete, tanításai. Mily fenséges vonás 
Abrahám áldozatában a patriarcha élő hite, Jákob gyermekei tör
ténetében az isteni gondviselés őrző jósága ! Majd a biblia előter
jesztése nyomán a bűnöknek, azok következményeinek bemutatása ! 
József ártatlanságával szemben a testvérek gonosz érzülete. József 
keserves sorsa Potifár házánál s a tömlöczben.

Gymnasiumi I -II. osztályban tehát bibliai történetek tanítá
sával lehet építő a vallástanítás. A történetek tanításával kapcso
latban egy-egy tartalmilag rokon hosszabb bibliai szakasz kezdetén, 
p. о. a történeti, tanítói könyvekre vonatkozólag, vagy csak egy szer
zőre is közölhetünk bibliai irodalomtörténeti, a szöveg kapcsán 
bibliai- földrajzi, régiségtani ismereteket, melyek nélkül a bibliai 
tartalom különben sem volna érthető, csakhogy ezek tanítása ne 
legyen a tanítás főérdeke. Nehezebben érthető részletek prófétai 
iratok, apostoli levelek — tárgyalása szorítkozhatik az iratok iro
dalmi sajátságainak és a tartalomnak tanítására, de e részleteknél 
is lehetőleg a bibliai szöveg nyomán a könnyebben érthető helye
ket olvastatva, tanítsunk. Növéndékeimnek inkább szivét, vallásos 
kedélyvilágát kívánom nemesíteni a bibliai történetek tanításával, 
mint ismeretek beemléztetésével terhelni azok agyát, növelni is
meretkörét.

Vagy a hittanban mit érek a legfőbb sarkalatos elv : az Isten 
léteiének betanításával, vagy a szentháromság dogmája emlézteté- 
sével ? Le kell szállanom ezek tanításakor a gyermek lelkének mé
lyére, érintenem kell szive legelrejtettebb húrjait, hogy meggyőzzem 
őt Istennek, a teremtő és fentartó erőnek létéről, nyilvánvalóvá 
tegyem jóságát, igazságát, bebizonyítsam hozzánk gyarló emberek
hez atyai irgalmát és kegyelmét.* Ha sikerült ezt elérnem, meg
nyertem növendékemet Isten tisztelete és imádásának; nem lesz 
szükség tanári nógatásra, hogy szivök érzése istentiszteleti hálában 
olvadjon fel, önként fog ajkukon buzogni az imádság, leikök szár
nyain a buzgó ének. így jutok le a szív mélyére, melyben teremtek 
őszinte vallásos hitet és ezen alapuló tiszta erkölcsiséget, melyek 
nélkül tanításom semmis értékű. «Az egészségtani szabályok beta

* E szempontot tekintve kárhoztatja Felméri L. a káték és hitval
lások emléztetósét. L. A neveléstudomány kézikönyve. II. kiad. 614. 1.
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nulása senkit egészségessé nem tesz, elannyira, hogy lehet valaki 
a legalaposabb egészségtani ismeretek mellett a leggyarlóbb egész
ségű ; szintúgy a legfényesebb dogmák betanulása mellett a szív 
mélyen lakó érzés nélkül, az ember Istentől merőben üres lehet.»*

Felméri a XIX. század vallásos nevelését «a türelem» s «a 
szív böjtölése korszaka» névvel, a jövő időszakát pedig a «vallásos 
nevelés korszaká»-nak nevezi, látnoki lélekkel hirdetvén, hogy a 
jövő intensivebb elenséget fog szülni a múltnál. Valóban a vallásos 
érzésnek, mint az emberi szív legdrágább kincsének megteremtése, 
nevelés által művelése a jövő magasztos feladata, egyetemes em
beri szempontból is erre kell törekednünk az emberiség szellemi és 
erkölcsi előhaladását, a társadalmi és állami szervezetek megszi
lárdítását munkálván.

Ha a meggyőzés a vallástanítás feladata, a tanítás menetének 
másként kell kifejezésre jutni, mint a többi tantárgyaknál. A val
lástan a humán tantárgyakkal van rokonságban, mint ezeknek is 
az ismeretek szerzése mellett a szív nemesítése, az egyéniség kifej
lesztése a legfőbb feladata. Tudvalevőleg a tananyag megbeszélése 
a tanítás fő szempontja e tantárgyaknál. Történelem, irodalom-tör
ténet, klassikus és nemzeti irodalmi olvasmányok, philosophiai 
előtan tanításaiban igyekezünk előadásban világosan feltárni és 
megbeszélni a tananyagot, hogy kellő világításban könnyen sajátít
hassák el az ismereteket a tanulók. Ha a szaktanár a magyarázat
tal megtette kötelességét, következik a tanulók tudásának megbi- 
zonyítása : a kérdezés. Nehéz,teher, súlyos feladat sokszor a növen
dék előtt.

A vallástan tanításánál a megbeszélési résznek kell inkább ér
vényesülni, a felelés sokszor elmaradhat ; ha mégis megkövetelem, 
nem szabad ólomsúlyként nehezedni növendékeim vállaira. Magya
rázok, világosan kifejtek, a vallás hitelveit (dogmák), mint megannyi 
általános humán igazságokat rajzolom meg, bebizonyítom azok 
fontosságát, egyetemes emberi hatását, hogy azok általános értékét 
lássák be, ismerjék a tanítványok.** Ha valahol, a lelkes és világos 
előadásnak a vallástan tanításánál kell érvényesülni ! Igazság gya

* Felméri L. Id. m. 615. 1.
** L. idevonatkozólag Bányai S. fejtegetését: «Hogyan lehetne a val

lástanítást benső meleg vallásos neveléssé tenni ? Tiszántúli ev. ref. tanár- 
egyesület f. tanévi Évkönyve 141. 1.
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nánt áll itt is a rhetorikai meggyőzés szabálya : «Si vis me flere, 
dolendum est primum ipsi tibi«. Csakis vallásosan érző szív értheti 
meg a vallásos eszmék értékét, nyerheti meg azok számára a ta
nítványokat. «Kiben erő van és Isten lakik : az szónokolni fog» 
mondja Madách ; egyedül vallásosan érző lélek taníthat a val
lásra ! A kellő szakképzettség mellett e követelmény is főszempont 
a tanárban!

Minél kevesebbet gyötröm a kérdezéssel növendékeimet, in
kább beszélgetek velők vallásos ismeretekről. Igen, de a felekezeti 
autonom intézkedés tananyagot szabott ki számomra. Hogyan lesz 
ez aztán a növendékek részéről kellőleg feldolgozva, miként lesz be
mutatható vizsgán a tanítási siker?

Vizsgán a tanítási siker ! A tanári munkaképesség és szorga
lom egyedüli megismertetője ! Atka sokszor a tanításnak. Ha vala
melyik tantárgyon, átok ez a vallástanításon is. Bizony ha vizsgái 
feleletekből ítélik meg a vallástanár működésének sikerét, törekvé
seinek értékét : czéltévesztett az ellenőrzés és felügyelet. A mathe- 
matikus deák jeles számolónak bizonyul mindenesetre a vizsgán a 
fekete tábla mellett, a nyelvész ragyogtathatja tudományát, a vallás 
tanításánál azonban feleletekből nem ítélhetjük meg a lényeget, 
vallásos ismeretek tudásából nem következtethetünk a lélek hitére. 
Nem vizsgái sikerből bírálom meg a vallástanár buzgalmát, hanem 
inkább abból, hogy sikerült-e tanítványaiból istenfélő jóembereket 
nevelni? Felik-e növendékei az Isten szent nevét, szívesen hall
gatják-e tanításait Isten teremtő, gondviselő kegyelméről, önkéntes 
és őszinte-e az istentiszteletben szívok hálája, vonzódása Isten
hez, szívesen gyakorolják-e majd az életben felebaráti köteles
ségeiket?

Ha e tekinteteknek eleget tett a középiskolai vallásos tanítás, 
a legmagasztosabban oldotta meg feladatát ; nevelt buzgó keresz
tyéneket a krisztusi elvek talapzatán nyugvó államszervezetben, az 
így nevelt buzgó jó ember pedig megvalósítandja mindenkor hon
polgári kötelességeit is.

Önként következik tehát, hogy felekezeti középiskolákban az 
ellenőrző felügyelet nem Ítélhet a vallástanítás sikeréről egyedül a 
tudás nyomán. Sőt az a vallástanár oldja meg eszményileg legke
vésbé feladatát, ki pontos szorgalommal tanítja be a kiszabott tan
anyagot, abból el nem enged csak egy jótát sem, odadó készséget 
kíván növendékeitől a tanulásra. . . .  ezzel aztán megelégszik. Ezzel
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nem mondom, hogy ne várjunk teljességet és precisitást a tudás
ban, de semmi esetre se legyen ez a tanítás fő szempontja.

A vallástanítás e tárgyi és methodicai követelményei mellett 
még azon kérdésre kívánnék feleletet adni, hogy mely terjedelem
ben nyujtassék hely a középiskolai tantervben a vallástanításnak? 
Elég-e arra a heti két óra, vagy tán több idő volna ennek bizto
sítandó ?

Szerintem csupán a tanításnak elég a heti két óra. Mint azon
ban föntebb láttuk, nem a tanítás a fő szempont e tantárgynál, 
hanem a meggyőzés és vallásos nevelés. Ez utóbbit nemcsak a val
lástanár, hanem az összes működő tanárok a nevelés irányelvéül 
tartozzanak ismerni, így minden alkalommal minden pontján az 
iskolai nevelésnek kifejezésre is kell jutniok.

Kiegészítője mintegy a vallástanár órarendi működésének az 
ifjúsági istentiszteletek tartása. Ha a gyülekezet felnőtt tagjainak az 
ő ismeretkörük és lelki világuknak megfelelőleg hirdeti étik a kö
zönséges istentiszteleten az evangélium, miért vonnám el tanítvá
nyaimtól az evangélium tápláló erejét? Ifjúsági istentiszteletben 
tehát a tanítványok felfogása és lelki világukhoz mérten prédikálja 
a vallástanár a biblia lelki tápláló erejét ! A téli hónapok ideje alatt 
protestáns hazai középiskolákban tartanak is a vallástanárok, mint 
a növendékek lelki életének hivatott ápolói, ifjúsági isteni tiszte
leteket.

A szükség érzete - melynek dolgozatom bevezető részében 
kifejezést adtam — mely szerint a vallástanítás didacticai és me
thodicai irodaima elhagyatott, szegény a középiskola tantárgyai kö
zött, nógatott és bírt arra, hogy dolgozatomban vallástanári tapasz
talataim nyomán a középiskolai vallástanítás főszempontjait kife
jezésre juttassam. Lehet, hogy egyben s másban tévedtem. Azt 
azonban hiszem, sőt bátran állítom, hogyha e vezérszempontok 
nyomán fog haladni a középiskolai vallásos oktatás, intensivebben 
és igy a közjóra általánosan gyümölcsözőbb eredménynyel fog érvé
nyesülni, mint eddig a múltban.

B abla Jenő.
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III.

Vegyük immár szemügyre azon megjegyzéseket is, a melye
ket azért hozott fel Körösi úr, hogy gyakorlatilag láttassa gyön
géimet.

Elsőben is mit szóljak ahhoz, hogy nevetségessé teszPircha- 
lával együtt azért, hogy mi még mindig jobban szeretjük a régies, 
szinte tulajdonnevekké, sőt nemzetköziekké vált terminusokat az 
újabb divatú actiós elnevezéseknél, valamint hogy olyan nyilatko
zatokat ád ajkunkra (14. 1.) macskakörmök között, a melyeket 
noha egyikünk se tett, hisz ha pl. én tettem volna valamikor, 
bizonyosan nem keresztelt volna se tudósnak, se szellemesnek, 
hanem joggal mondhatott volna világ bolondjának és szavaim
mal játszó szószátyárnak. Ugyan hát mit is mondtam? Egysze
rűen azt, hogy a régi grammatikusoktól ránk hagyott vagy örök
lött latin terminusok hadd maradjanak meg ezután is, legalább a 
latin és görög nyelvben, akár csak az én nevem vagy Körösi űré, 
még ha nem tudjuk is az eredetét a Bodies  ̂névnek, vagy ha nem 
jelentené is a Körösi név azt, hogy körösi születés vagy lakos ; 
mert azok a terminusok méltán élvezik az elévülés jogát a legtöbb 
nemzet grammatikájában, s még az actiós nyelvészek (Brugmann 
stb.) is fentartják őket a conventio szempontjából; míg ellenben a 
kettős elnevezések -— úti figura docet — megtévesztik és homályba 
kergetik a zsenge elmét, hacsak szüntelen nem irtogatjuk mellőlök 
a furcsábbnál furcsább fogalmakat, a melyek nyomukban fakad
hatnak. Igenis, ama régies terminusoknak mindegyike bizonyos 
naiv felfogásnak köszöni létét ; mert midőn elnevezték egyes gram
matikusok, valamely előttök szembeöt'ő vonását akarták az illető 
alaknak feltüntetni a ráadott névvel, koránsem oly tudós szempon
tok szerint, mint az actiók ismert nevei hirdetik ; hisz legtöbbször 
külsőségek után történt az elkeresztelés, akár csak az ú. n. ragad
ványnevek adása. Nincs itt annak helye,* hogy elmondjam hite

* Előbb-utóbb szükség lesz rá, bogy valaki megírja a régi görög és 
római időnevek eredetét, mert már Temesvárt említette Dóczi, ref. kerületi
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les adatok alapján a latin terminusok eredetét; mert olyan képzett 
nyelvésznek, minő K. úr, amúgy is tudnia kell, hogy maga a casus 
(eset) név, az accusativus (vádoló eset), genetivus (faji eset), abla- 
tivus (távolító), deponens (letevő), medium (közbülső) stb. nevek * 
ép oly naiv és önkényes alkotások, mint akár a természettudo
mány egyes nevei, a melyek keletkezésűk idejében még nem voltak 
nevettetők, míg manap mosolygunk rajtok. Ámde elterjedtek, a 
nemzetközi használatban közismertek, s valóban botorság volna 
helyettük másokat ajánlgatni, mert úgysem indulna a tudós világ 
a magyarok után. De egyet mondok, kettő lesz belőle. Ha valaki 
olyan szerelmes az actiókba, hogy semmikép nem tud tőlük meg
válni, ime az imperfection, szóban föllelheti az actió-tan követel
ményét, mert szórul-szóra csakugyan ezt teszi : befejezetlen ; ámbá
tor, hogy ellenmondást ne süssenek ki rám, sietek megjegyezni, hogy 
eredetileg az imperfectum szóval nem a befejezetlenséget, vagy a 
tartósságot akarták jelezni és értetni, hanem olyan tökéletlen múl
tat, a melynek nem lehet perfectum logicum az értelme, ellentét
ben az igazi perfectummal, a mely mint historicum azt is kifejez
heti, a mit a másik, sőt oly tökéletesen fejezheti ki az elmultságot, 
hogy eredményében a jelenre is kihat. Ellenben a görög paratati- 
kos (parateino-ból, =  sich erstreckend) szó már közelebb áll a hu
zamos vagy tartós fogalmához ; pedig mégsem a durativumot vagy 
continuativumot akarták vele a régiek megjelölni, hanem a törté
nelmi elbeszélésekben vagy hő leírásokban való gyakori szerepét, 
midőn t. i. az író szinte kéjeleg az események elnyujtásában és 
vászna tele-festésében. És az elnevezéseknek eltanulása épen olyan 
a grammatikában, mint a chemiában az elemeknek vagy az egy
szeri bemutatkozás alkalmával a vezetéknévnek megjegyzése. De 
nem is abban áll a kezdő nyelvtanításnak czélja, hogy nevekkel 
tömjük meg a deák elméjét, habár az emlékezetnek bizony sok
szor kell bevennie s egyszerűen elfogadnia minden tudományszak-

isk. felügyelő, hogy magok a görög terminusok bizonyítják az actiók helyes 
kiérzését már a régi korban ; nem rég pedig a budapesti tanárkörben mondta 
ki egyik tisztelt ellenfelem (Tanári Közi. 313. 1.), hogy már az ókorban 
majdnem egész helyesen fogták fel és fejtették ki az actiók rendszerét. Én 
azonban nem vallhatom t. ellenfeleim meggyőződését (Tanári Közi. 61. 1. 
1. jegyzet).

* Ezekről nálunk először Thewrewk E. szólt a «Helyes magyarság 
elvei», ez. könyvében s utána többen. V. ö. Simonyi, Magyar ny. I. k. 1. fej.
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ban némely terminusokat ; hanem abban, hogy az anyanyelvből 
ismert és világosan értett dolgoknak megfelelő alakokat feltalál
tassuk és megfigyeltessük az if jakkal az olvasmányban, továbbá, 
hogy kellő megfigyelés után használatuk ellesésére és könnyed al
kalmazására segítsük őket. Ebben áll tehát az appercipiáld, a 
melynél egyszerűbb és könnyebb módot nem képzelek a nyelv- 
tanításban. Ez a módszer azonban nem olyan, mint Körösi úr né
kem tulajdonított szavai («a deák ne gondoljon semmire» stb.) 
sejtetik, hanem igazi inductiónak mondható, mely bárminő nyelvű 
olvasás és grammatizálás mellett beválik ; míg az aetiós tanítás 
legfölebb a képzeleti vagy reconstruált ősnyelvi alakokra tudja 
ráfogni vagy erőszakolni, hogy ez és ez az alak eredetileg ilyen 
vagy olyan jelentésű lehetett a kezdetleges emberi nyelvben. Ha 
pl. az én tanulóm tudja azt, hogy minden nyelvű ember a mo.sí, 
egykor és a majd viszonya szerint beszél s ehhez mérten más-más 
formákkal fejezi ki * a múltat is, akkor az én dolgom nem az lesz,
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* Nem rég a következőket irta hozzám egy kiváló nyelvtudós: «Na
gyon érdekelt, a mit az actiókról írt. Abban igaza van, hogy az iskolában 
nem szabad a szőrszálliasogatásig menni, de egészen nem lehetünk el az 
aotiók nélkül. Tessék csak megkérdezni egy reáliskolai franczia tanárt, 
hogyha a magyar irt alakkal szemben pontosan megkülönböztetett négy 
formát kell tanítania (il aima, il aimait, il a aimé, il avait aimé), vájjon 
a jelen és mult fogalma mellett nincs-e szüksége a folyó és befejezett cse
lekvés megkülönböztetésére is?» Erre a kifogásra már jórészt megfelelt 
Kicska Emil kitűnő czikksorozatában, a hol kifejtette a franczia nyelvnek 
egyedül észszerű és finom különbségtételét a határozott és határozatlan 
cselekvés között. Nos, ha pontos e különböztetés, akkor nem értem, mi 
lehet a nehézség megtanításában ? Egyébiránt, hogy a francziában is inkább 
az élet s nem az elmélet dönti el a használat módját, arra helyes útmu
tatás olvasható a következő szakmunkában, melyre Zoltvány Irén dr. ta
nártársam tett figyelmessé : «L’Emploi des Temps en Français, par Henri 
Sensine» (Lausanne, 1898), a melynek 65. lapján ezeket olvasom: «Dans 
la pratique journalière, la régie de l’imperfait et du plus-que-parfait du 
subjonctif est constamment violée. Un des professeurs les plus distingués 
de l’Université de France, M. Léon Clédat, fait remarquer, dans sa Gram
maire raissonée de la langue française, que l’usage de ces deux temps tend 
á disparaître. On peut prévoir le moment où ils seront tout à fait tombés 
en désuétoude. Les grammairiens ne peuvent rien contre les transforma
tions populaires de la langue.» íme az igazság : qui legit, intellegat. — 
Hog3’ Theisz Gy. bevitte franczia nyelvtanába az actiók rendszerét, már 
régen tudtam, mivel nyelvtana első éves tanárjelölt koromban jelenvén 
meg, mint a Simonyi rendszerének francziára való alkalmazását és diadalát
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hogy a múlt időt elkereszteljem folyamatosnak vagy végzettnek 
s ekkép már előre definiáljam az illető formákat, hanem szembe
ötlő s elmébe vésődő, azaz emlékezetes példákon gyakoroltassam 
be azt, hogy mikor szokták ezt vagy azt a formát rendesen hasz
nálni, vagy ha nem lehet a rendes használatot biztos zsinórmérték
kel megállapítani, akkor rá kell mutatnom az illető nyelv törté
nelmén keresztül vonuló, vagyis legtöbbször érvényesülő haszná
latra, illetőleg ezen használatnak főbb módjaira. Ily kötelességnek 
tettem eleget akkor, midőn Temesvárt kimondottam a latin imper- 
fectumnak kétféle általánosb érvényű használatát, mely korántsem 
a folytonosságban ormóllik, de egyúttal azt a kétségemet is feltár
tam, hogy az ú. n. egyidejűségre való alkalmazása nem egész biz
tos. És lám, azok a külföldi latin nyelvtanosok, a kik a gyakorlat 
terén működnek, szakasztott úgy Írnak és nyilatkoznak, mint én 
szólottám, csupán a magam tapasztalatára támaszkodva. Ugyanis 
majdnem minden hóban újabb és újabb könyvek kerülnek ke
zembe, a melyeknek szerzői (ó bocsásson meg nékem minden jó 
ember ezért a dicsekvésért!) mintha csak összebeszéltek volna ve
lem irás közben. A többi között egészen úgy szól Thimme az ő, 
általános helyesléssel találkozott, görög-latin, párhuzamos, kisded 
mondattanában (Leipzig, Teubner 1900, 41. 1.), mely temesvári 
hadjáratom után jelent meg. Ide járul az a radicalis felfogás, me
lyet az igeidők használatában egész nyíltsággal vetettem oda czá- 
folat végett bárkinek. Tettem pedig azért, mert sok keserves ta
pasztalat és kijózanodás után máskép nem tehettem. Nem akarok 
vele hivalkodni, de ki merem mondani : aligha olvasott bárki még 
olyan bátor nyilatkozatot a latin és görög igeidők használatáról, a 
milyen szabadelvűén én szólottám róla. S vájjon miért nyilatkoz
tam úgy? Talán dicsőségvágyból, avagy ellenmondás és feltűnés

hirdették akkoriban. Ámde csakhamar kijózanított felőle az a birálat, melyet 
boldogult Hunfalvi Pál írt róla a Phil. Közlöny 1886. évfolyamába (699— 
705. 11.), a hol csupán arra az intézetre nézve tartotta engedélyezhetőnek, 
melyben maga a szerző tanít. S lám, Hunfalvy P. is kárhoztatta, sok 
egyében kívül, főleg az igeidők actiós tanítását ugyanott (703. 1.). Theisz 
különben csak azt tette, a mit a Balogh Péter szerkesztése alatt mostaná
ban megindult egységes terminologiáju könyvek szerzői tesznek : valamely, 
szerintők helyes rendszerű magyar nyelvtannak megállapodásaihoz alkal
mazkodnak, az iskolának megbecsülhetetlen hasznára s az idegen nyelvi 
tanítás megkönnyítésére.
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vÍ8zketegéböl? Dehogy, eszem ágában sem volt! hanem egyszerűen 
azért, mert nem szólhattam máskép, az igazság és meggyőződés 
súlya alatt. — És Budapestről mit izentek nékem? Valami inte
lemfélét, hogy ismerkedjem meg a Lattmann-féle fejtegetésekkel 
(Tanári Közi. 315.) a köv. könyvből : «Selbstständiger und bezoge
ner Gebrauch der Tempora im Lat. 1890.» Pedig ismerem ezt a 
könyvet, sőt értekezésem végső sorában egy czáfolatára is hivat
kozom, a melyet még néhány más czáfolattal is megtoldhatnék, 
úgy hogy szépszámú külföldi nyelvtanaimban, nem csodálom, ha 
semmi hatását sem látom a Lattmann-féle felfogásnak, a melyet 
még táblázatilag, vagyis főbb vonásaiban sem tudnék másfél oldal
nál kisebb téren bemutatni olvasóimnak. (V. ö. Jahrbücher für 
Phil, und Pæd. 1894.2. г. 149 151. 11., magától Lattmanntól
nagyon apró betűkkel).

Tekintsük azonban az olasz nyelvet, a melyre K. úr hivatkozik 
ellenemben. Alapul veszem azt, hogy az olasz fiú részint anyanyelvé
nek öntudatlan használatából, részint az elemi iskolában tanulga
tott nyelvtanból már érti anyanyelve idöformáinak alkalmazását, 
legalább annyira, hogy czéltudatos kérdésekkel (bábáskodó mód
szerben) nem terra incognita előtte az anyanyelv egyes formái 
között vonható vagy érezhető különbség. Már most az én dolgom 
nem az, hogy a magyar nyelvbeli alakok mibenlétét stb. fejteges
sem előtte, hanem egyszerűen abból áll, hogy az amott levő jelen, 
múlt és jövő formák mellé odairom vagy mondom a magyarnak 
összesen két, legfölebb három alakját, s talán még ennyit monda
nék deákomnak : a mai élő beszéd csak három időalakot ismer, 
egyéb formákat pedig nem szükség megjegyezni, mert ma már 
legfölebb afi'ektált beszédben és Írásban s egyetlen nyelvjárásunk
ban találkozunk különleges formákkal. így józanítottam ki egy 
horvát tanárt, a kivel görögországi tanulmányutunkban találkoz
tam : arra azonban még egyetlen idegen nyelvű felebarátomat sem 
tudtam megtanítani, hogy az alanyi és tárgyas ragozást biztosan 
tudta volna, — természetesen iskolából már kikerült, vagyis fel
nőtt korú tanítványt értve. — Azt sem gondolnám, hogy bárkinek 
nagy nehézsége lehetne a másik két igemódnak megtanulásában ; 
hisz- nyelvünk a felszólító módnak csak jelenre és jövőre vonat
kozó egyetlen formáját ismeri, a föltételes módnak pedig összesen 
két alakját ! Az említett igealakok megtanítása tehát nem nagy 
boszorkányság, legfölebb használatuk elsajátítása kerülhet mun
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kába, de korántsem annyiba, a mennyibe oly nyelveknél kerül, a 
hol egy és ugyanazon időfokra több idő is kínálkozik és van ál
landó használatban, pl. a latinban. Másrészt az olasz fiúnak vagy 
egyátalán bármely idegen embernek a magyar consecutio tempo - 
rummal sem nehéz megbirkóznia, mert hisz’ nincs mivel megbir
kóznia, minthogy nincs is a magyarban consecutio, sőt mélyebbre 
nyúlván a dolog gyökeréig, kimondom : a magyarban nincsen 
szorosb értelemben vett alárendelés, következőkép nem lehet con
secutio sem, a melyet némely buzgó grammatikusok, csak azért, 
hogy újszerűt mondhassanak, úgy elmélyítettek és oly homályossá 
tettek a latinban, hogy az ő előadásuk szerint aligha lehet szó a 
latin consecutio könnyed megtanításáról.'*1 A magyarban pláne 
egyszerű a consecutio dolga ; mert csupán azt mondom a deáknak 
pl. a függőkérdésben : a «mit cselekszel, mit cselekedtél és mit 
fogsz cselekedni» megmarad bármikor; sőt oly laza nálunk a fő
mondathoz való füződés módja, hogy ha más állításmódban kér
dezek is, mint jelentőben (pl. mit tegyek? mit tettem volna?), 
mégis változatlanul (mellérendelőleg) járul a mellékmondat a fő
mondathoz. Ugyanígy járnék el az egyetlen formát mutató czélza- 
toB mellékmondat tanításában is. Ép azért megvallom őszintén, 
hogy a magam részéről semmi nehézséget sem látok a magyar 
igeidők és módok tanítása körül, úgy hogy ha K. úrnak egyéb ér
demét nem ismerném, mint felpanaszolt nehézségeinek sikeres elhá
rítását: e nemű fáradságáért nem részesíteném külön dicséretben.

* Pedig a dolog igen egyszerű : a coniunctivus idei elvesztik a fő
mondatokban szokásos értelmüket, mert a tőmondatnak jelenre, múltra és 
jövőre vonatkozó ideihez simulnak s az egyidejűség vagy elő- és utóidejü- 
ség viszonya szerint igazodnak a főmondat megfelelő ideihez. Ez az egész, 
nem több. így tárgyalta ezt a félelmes §-t a Bartal-Malmosiék mondatta
nának első két kiadása, csak a harmadik és negyedik kiadás tette nehéz
kessé, a könyvnek és az iskolának kárára ; sőt Bartal-Malmosiék első két 
kiadása nem is telivér actio-barát, mert folyton a három időviszonyt (1. 42. 
s köv. §§-t) helyezi előtérbe, az actiókat pedig csupán a kettős elnevezések 
juttatják eszünkbe. — Ezek után már csak azt kell tudnia a deáknak : 
mely mondatok azok, a melyekben érvényesül a consecutio, s melyekben 
nem ? vagyis melyek a lazán, s melyek a bensőleg függő mellékmondatok 
(v. ö. Schultz-Dávidnál), mert csupán az utóbbiakban érvényesül a con- 
cecutio. Ellenben magyarázzák bármily mélyen a dolgot : a leszürődött 
igazság vagy szabály ugyancsak ez lesz, legfőlebb actiós izű szavakba öl
töztetve.
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Egyébiránt úgy gondolom, hogy ő is abban az általános tévedés
ben leledzik, mint sok nyelvtanító : kelleténél mélyebbre hatol 
akkor is, mikor nem kellene; pedig a mesterek mestere óva intett 
ettől minden tanítót, midőn azt mondd tanítványainak : «Tejjel, 
nem erős étellel tápláltalak benneteket, mert még nem bírtátok 
volna el.» Azért kérem folyton a magam növendékeit, hogy taní
tásukban majdan ne a nagyszerűségre, ne a megbámultatásra töre
kedjenek, hanem egyszerűségre és könnyedségre, hogy aztán el
mondhassák óráik végén : a mit otthon kell még deákjaiknak dol- 
gozniok, majdnem puszta ismétlés lesz.

Végül még egyről vádolt K. úr, arról, hogy nyelvünk ódon 
igealalcjáival akarom helyettesittetni az actiós magyarázatokat. 
Megjegyzem, hogy ezen kívánságom nem temesvári felolvasásom
ban lelhető, hanem a Philol. Közi. számára írt czikkemben, a hol 
Pőcz János szemléltető módszere helyett ajánlom nyelvünk régies 
időalakjainak fölemlítését — persze magyar fiuknál — a végből, 
hogy a nyelvtörténetnek már az alsóbb fokon szolgálatot tegyünk. 
Tény ugyanis, hogy nyelvünk, jobbára a latin nyelv hatása alatt, 
több időalakot használt hajdan, mint manap, s ama régies formák 
némi szabályszerűséggel (1. Szarvas és Hunfalvy egyeztető törek
véseit) sorakoznak a latin és görög indicativusbeli alakok mellé, 
úgy hogy aligha vétünk azzal, ha múltúnk iránt való kegyeletből 
fölemlítjük őket, inkább, mintsem az actiókból folyó ráfogásoltkal 
terheljük az ifjak elméjét. Ezt mondtam én ; sőt az összefüggés 
szerint, melyből szavaim ki vannak kapva, tulajdonkép Pőcznek, 
végelemzésben pedig Simonjának szemléltető tanítása ellen ajánl- 
tam, a kik szerint a táblán való betűvetés hosszadalmasságával я 
a kréta letevésével kellene érzékeltetnünk a folyamatos és végzett 
jelent. Nem én kárhoztattam ezt a módszert elsőbben, hanem liiedl 
Frigyes (Phil. Közi. 1882. 574.), s mivel az igeidők fogalmát sze
rintem is összezavarja az ilyen eljárás, azért a magam részéről 
inkább latin nyelvtanainknak eddigi divatját tartottam türhető- 
nek, mint a divatos szemléltetést.* Egyik t. ellenfelem is ütögette 
a széket Temesvárott, hogy így és úgy kell a pléttó görög ige actiós 
ideit érzékeltetnünk ; de azért kötve hiszem, hogy szemléltetése 
egy embert is meggyőzött arról, hogy a gonosz Kirkének azon cse

* így tesz Peez Vilmos is újgörög nyelvtanában (Budapest, 1894. 
Franklin-Társulat), csak bogy még ilyent is mond (52. 1.) : oldani fogtam.
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lekedete, hogy bűvös vesszejével ráveregetett Odysseus társaira, a 
kik rögtön sertésekké változtak, mért van Homerosnál perfecta 
actióval kifejezve ; talán csak nem azért, mert a verés nyomai 
mindvégig rajtok maradtak? Azért legjobb, ha a divatos szemlél
tetés panaceáját csínján és csak ott alkalmazzuk, a hol az igazság 
és biztos siker van vele összekötve.

Az imént mondottak halomra döntik K. úrnak ama föltevését 
is, mintha én a czélzatos mondatokban régente dívó (bár múlt idő 
után máig is használják, különösen szerény állításokban, sőt jelen 
idő után is; múlt mellett v. ö. Vörösmarty Salamonjában : És te 
Isten, a ki fölkenettél, hogy viselnem földön képedet) föltételes 
módot helyeselném. Hisz Pőcz csakis az indicativusnak 2—3 ide
jéről szólott, tehát én is csupán az indicativus régies alakjait ért
hettem. Amazt a sült latinosságot pedig nem is ajánlhattam, hisz 
már Vagács-Schiebinger latin irályképzőjében (Győr, 4. kiad. 1873. 
71. 1.) anathéma alá vetve találják deákjaim.

IV.

K. úrnak eddigi vádjai nem voltak egyebek, mint félreérté
sen alapuló állítások, a melyeket könnyű volt megczáfolnom. 
Azonban emleget ő (10—11. 11.) egy súlyos vádat is ellenem, 
vagyis inkább az egy kalap alá fogott vádaknak egész tömegét, 
mely a Gyomlay úrnak «nagy tudományos készültségű és nagy 
alaposságú» előadásából hullott kiábrándító, üdvös tanulságképen 
az ölébe. Abból a budapesti-tanárköri előadásból ugyanis olyan 
dolgokat tudtak meg a jelenvoltak, köztök K. úr is. hogy valóban 
csodálkozom rajta, hogy az ott hallottak után még rám tudta 
kenni a tudós és szellemes jelzőt ; pedig, ha csakugyan megbizo
nyosodott a Gyomlay úrtól felőlem hangoztatott vádak alaposságá
ról : akkor elég lett volna derék czikke helyett ilyenforma nyilat
kozatot tennie közzé :

«Az a Bódiss, a ki a tőle nem is értett actiók ellen próbált 
fenekedni Temesvárott, nem tarthat jogot számbavételre: mivel 
egyrészt a magyar igeidők alakjainak mivoltát nem ismeri, más
részt — s ez a fő — ott is, a hol még valamennyire bíztunk benne, 
t. i. a latin és görög nyelv terén, épenséggel megbízhatatlannak 
bizonyult ; hisz egyes íróknak kora között sem tud különbséget
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termi, pláne az aoristost összezavarja a præteritummal, sőt annyira 
szemfényvesztő és nyegle föllépésű egyéniség, hogy bizonyító ada
tait is innen-onnan lopkodta s néhány actio-ellenes czikk nyomán 
tákolta össze.» Szerintem így kellett volna szólnia vádiratának, s a 
pliaeákok serege joggal harsoghatta volna utána : timeina-thana- 
tos, méltó a halálra !

Mielőtt az előadás megtörtént, a mely e vádakkal illetett, 
már hallottam rólok. Arról is értesültem, hogy egészen levégzett 
ember lettem tanulmányom megjelente óta azok szemében, a kik 
eddigi írásaim alapján némi vélemónynyel voltak felőlem ; s mivel 
igen érthető módon izenték, hogy ilyen-olyan leleplezés készül 
rólam, megírtam az előadó úrnak, hogy tegye tönkre bátran 
gyarló tanulmányomat, ne féljen egy csöppet se érzékenykedésem
től; de elvárom, hogy igazolja állításait napnál világosabban, 
a minthogy dolgozatom végén föl is hívok mindenkit a félelem és 
gáncs nélküli czáfolásra, s ne engedjen képzettségemről és jelle
memről olyan vádakat terjedni : mintha a készülő Utasítások ellen 
akartam volna szegezkedni s ekkép feltűnővé tenni magamat; 
vagy mintha ő ellene irányítottam volna nyilaimat, midőn egy 
régebben írt bírálatát (a Dóczi görög nyelvtanáról) kiástam a néhai 
Magyar Tanügyből s annak nyomán kovácsoltam ellene való bizo
nyítékaimat, holott irt ö már azóta az actióról egyebütt (értsd : a 
Kármán-albumban) is ; végül mintha abban utaztam volna, hogy 
a Hornyánszky-féle támadást egy újabbal tetézzem. — Ezek a 
vádak csak a képzeletben állanak meg, a mint az actiók is csupán 
képzeletnek szóló módosulások magának t. ellenfelemnek czikke 
szerint (Tanári Közi. 315.). A Magyar Tanügyben (188G. 1-69.) meg
jelent bírálatáról felolvasásomban (55.1.) teljes elismeréssel szólok. 
Görög históriájáról egyik, másnemű czikkem keretében nyilatkoz
tam a Philol. Közlönyben (1900. 494. 1.) s ott Hornyánszky elle
nében érdemes munkának mondottam.* Olvastam a Kármán-album- 
beli czikket is, de mivel semmi, okulásomra szolgáló dolgot nem ta
láltam benne, hisz nem is az actiókról szólott : azért nem is hozhat
tam fel. Ámde felhoztam mindent, a mi csak a dologra vonatkozik 
s a mit csak mint ilyet jegyzeteim közt találtam.** Temesvárott azt

* Legjobb védelem volt. Gy. mellett eddigelé az a tájékoztatás, mely 
a Magyar Pædagogia 1900. évf. 1. számában jelent meg,

** Egyik tudósunk hozzám intézett levelében ezt írja: «Különösen 
tudományos szempontból érdekesek ezek a dolgok, s  az utóbbi években

14Magyar Paedagogia. X. h.
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is mondta t. ellenfelem a felszólalásában, hogy az actió -tan magyar 
találmány : azért ne engedje ki a kezéből a magyar tanárság e becses 
vívmányt; míg én rögtön kijelentettem, hogy a történelmi igazság 
az, hogy Curtius György már a múlt század 40-es éveiben felállí
totta a klasszikus nyelvekre nézve az actió-tant (Die Bildung der 
Tempora und Modi im Griech. und Latein, Berlin, 1846.), es 
Szarvas Gábor is a németektől tanulta az actió-theoriát. A mi pe
dig azt a szigorú inductiós eljárást illeti, nem hinném, hogy csak 
a mintagymnasiumban folynék úgy a tanítás ; sőt azt mondom, 
hogy a mintagymnasiumnak még hire sem volt ez országban, mi
kor a végletekig menő inductióban keresték egyes tanárok dicsősé- 
göket. Magam is olyan tanító vagyok,'*' hogy csak az íróknál olvas
ható adatokra építek s csupán a példák felsorolása és felbonczo- 
lása után foglalom össze a tanulságot. Közgyűlési felolvasásom-

sok (?) folyóirat foglalkozott pl. a német és szláv nyelvek actióival is 
(Indogerm. Forschungen és a Zeitschr. für die deutsche Sprache ez. folyó
iratokban). En, a ki mindig figyelemmel kísérem a külföldi irodalmat, a 
fönt említett két folyóirat czikkeit igenis idézem és méltatom, még pedig a 
Herbigét tanulmányom elején (42. L), a Hildebrandét később (58. 1.). 
A szláv nyelvek actióiról pedig a Kuhn-féle Zeitschrift-ben (für verglei
chende Sprachforschung) jelent meg egy tanulmány ; de szláv dolgokhoz 
nem értvén, nem is méltathattam az illető szerzőt.

* Bám kezdő-tanító koromban elhatározó befolyású volt az inductio 
megkedvelésében, a Négyesy kitűnő verstana. A mit manap nyelvtani induc- 
tiónak mondanak, midőn egyes olvasmányokból, törik-szakad, kifejtik a 
megfelelő nyelvtani §-okat, azt csak nálunk lehet inductiónak csúfolni. 
A szegény deákot ráolvasással terhelik, a melyet nem bizonyít előtte semmi 
más, mint a tanító tekintélye, úgyhogy bármely deductiós nyelvtan na
gyobb inductiót végeztet, midőn főlelemzi rövid, velős mondatait, melyeket 
maga a deák még száz hasonlóval növelhet. Jól esett ezt elmondanom, 
minthogy nálunk egyesek abban a hitben élnek, hogy inductiót csupán 
összefüggő olvasmányok tudós kipányvázása által lehet végezni. I’edig az 
igazi inductio nem abban áll, hogy a tanító elmés magyarázatokkal, acro- 
amatice telebeszéli a gyermek fejét, s a deáknak semmi más kötelessége 
nincs, mint a kinpadra vonszolt olvasmányból csepegő tanulságokat egy
szerű ámennal elfogadni ! Hát az irodalmi olvasmányokról szóljak-e, a hol 
a helyett, hogy az összefüggést és nyelvi megértést segítenék napfényre, oly 
nagy készlettel méltatják az illető szakaszokat, hogy a deák még a magyar 
költeményeket is szent félelemmel tekinti, mint a melyeket a tanító fejte
getése nélkül a maga eszével meg sem érthet. És az olyan fejtegetéseket is 
csak mint dogmákat hallja a deák, lejegyzi és elfogadja. Magam szemével 
láttam két kötetre terjedő magyar poétikai Írást, melyet az inductio szent 
nevében egy év alatt irt össze egy osztálynak deáksága.
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ban is igen jellemző és szemet szúró adatokat hoztam fel előző évi 
iskolai tapasztalataim köréből. Többi között Homcrosból elmond
tam azt, hogy az aor. és impf, szüntelen váltakoznak, úgy hogy 
sem én, sem tanítványaim nem vették észre a két időalaknak 
actiós különbségét. Hivatkoztam Kicska Emil e nemű tapasztala
tára is, sőt komoly tréfaképen idéztem boldogult Gergye nyilatko
zatát,'*' a mely találóan érzékelteti a homerosi használatot. Többet, 
nem mertem mondani Homerosról, mert rösteltem volna még hoz
zátenni : kartárs urak, ott van minden iskolában Homeros és egy 
görög philologus, olvassák csak egyetlen énekét, vagy kérdezzék 
meg philologus társuktól, nem hazudott-e Bódiss, mikor azt hir
dette, hogy a görög irodalom legrégibb emlékeiben nincs elkülö
nítve az impf, és aoristos ? ! Semmint egy éneket felolvassak a

* Bár az a nyilatkozat az eleven valóságot fejezi ki a homerosi idő- 
liasználatra nézve, mégis egy hibában leledzik, mert a heudon-t aoristosnak 
mondja, holott imperf., s csak azt csodálom, hogy boldogult Gergye ezt 
elhibázhatta. Valószínűleg a rokonhangzású lieuron tévesztette meg. Az 
ilyenekre azt szoktam mondani : quandoque bonus dormitat Homerus. Hát 
olyan grammatikusok, mint Bartal-Malmosiék stb., nem hibáztak ? Dehogy 
nem ! Pirchala vagy 40 hibát fedezett föl annak idején (Tanári Közlöny, 
1878/80. 11. sz.) latin alaktanukban, s bár az újabb kiadások eltüntették a 
a fölfedett hibákat, azért még a 7. kiadásban (1896.) is ilyen hibák van
nak: supellectilia (18. 1., pedig singul. tantum), harpaginis (26. 1., harpa- 
gones helyett), quindecimus (52. 1., quintus d. h.), sőt fictum figo-tól (fixum 
h., 104.), vigeo-nak nincs perf. és sup.-a (pedig van, s magok a szerzők is 
dézik mondattanunkban Cic. Brutusából: viguerunt, 92. §., vagy Gyomlay 
átdolgozásában 95, §.) ; hát a mondattan 4. kiadásában mennyi a hiba és 
pontatlanság 1 Különben Bartalék alaktanukban Vaniceket, mondattanukban 
pedig Schröert követték. De Bartalnak latin stílusához is szó fér. Hány
szor megrótta Dávid István ! Pirchala könyvei sem mentek a hibáktól ; így 
latin-magyar iskolai szótárában invideo perfectuma invisi, «Berum Romana- 
rum liber» ez. könyvében pedig az Alpes himneműnek van mondva (112. I). 
a perf. és supinumok elhibázva (transfirtum !), Hippo város szerinte nőnemű, a 
quantitas rosszul felrakva : locuplëtis, nëeis, páreo, répo, spëi, stipendium, 
suspicio, tarnen, ubïque, űrus stb. Sok a hiba Roseth könyveiben is ! De 
legmegdöbbentőbb az az ignorantia, a mely Kupp Kornél Neposának szó
tárában lelhető, pedig a hivatalos bírálat nagy gonddal, szorgalommal és 
lelkiismeretességgel készültnek mondotta. Ebben a legtöbb quantitas el van 
hibázva : amice, ámissus, amplius, antecëdo, bïni, celëbro, cetera stb. stb. ; 
a tárgyi hibáknak se szeri, se száma ; sőt olyan szót is mond, a milyent 
nem ismer a latinság (pulvinitm), exsto-t pedig felruházza perf. és sup.-mal, 
sőt átható jelentéssel, mert a «voluit fámám suam exstare»-t nem tudta 
elemezni. Ecce quomodo peccatur intra et extra muros !

14*
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közgyűlésen, kirukkoltam Gergye sokat mondó nyilatkozatával : 
tessék megczáfolni ! Ekkor mondhatták volna némelyek, hogy van 
biz ott actio, csak Bodies nem veszi észre ! Erre mondtam volna 
viszont : credat Judæus Apella ! Lám még actiós nyelvészek is 
vallják (pl. Brugmann. görög nyelvtan, 488.1.), hogy Homerosnál 
nincs különbség az impf, és aor. használatában. Ismertem már 
felolvasásom előtt Brugmann görög nyelvtanának 3. kiadását 
(1900.), sőt Meltzernek folyó évi jan. végén hozzám került legújabb 
könyvét is ismerem már (Griech. Bedeutungslehre und Syntax, 
Leipz., Göschen) : mindketten actionisták, s egyikök sem tagadja 
a józan ész folyományát, a tisztán látó szem tapasztalatát. Meitzer 
például, a kinek könyve igazán a legeslegújabb sütet, a 36—37. 
lapokon imigy nyilatkozik : Der Unterschied zwischen ímperf. und 
Aor., die nicht selten unmittelbar nebeneinander wechseln, ist 
oft kaum merklich, nicht grösser, als bei uns zwischen Imperf. 
und historischen Perf. Bei Dichtern spielt das Versmass mit 
(tnae—w statt véxs), oder die naive Freude am behaglichen Ausma
len. » Érdekes ez a uxtw — szülök, létrehozok, mert ugyanez a 
Meitzer a 31. lapon még azt erősítgeti, hogy az imperfecta actió 
(т£хш) nem jelentheti a valóságos szülést (lebetegedést stb.), ha
nem csupán a szülésre való alkalmasságot vagy tehetséget (inso
fern die Mutter die Fähigkeit des Gebarens besitzt). íme a mester
kedés netovábbja ! (V. ö. a magyar szülő szónak többféle jelenté
sét.) Érdekes az is, miként próbálja Meitzer (34. 1.) és a többi 
actionista a hosszabb beszédek előtti «mondá»-t legtöbbször impf.- 
ban állónak minősíteni, mert -— úgymond — a hosszabb kifejtést 
akarta Homeros jelezni ; ellenben a beszédek végén inkább az 
aoristost látja érvényesültnek, a mely összefoglalja a mondottakat. 
Erre én csak annyit mondok : nézze át bárki az Odysseia első 
énekét s láthatja, hogy épen megfordítva áll a dolog. Nem tudják 
különben megmenteni az àîtéüvflaxov és àjusâ-avov-féle cserélkezést, 
szintúgy a művészek váltogatta srcoíst és ixoÍTjas kitételeket sem. 
Sőt Homerosra nézve ma már nem is jó vitatkozni, mert Brug
mann is megvallja, hogy a két múlt között nincs használati és 
jelentésbeli különbség, hisz ugyanazt az igét is váltakozva találjuk 
egymás mellett : rcspi Sé pi-fa ßaXXsto <pàpoç és aptpi S’ ap’ öpo'.atv 
ßaXsto Êicpoç.* Pedig ki gondolta volna azelőtt, hogy ily engedéke-

* Hát a magyarban talán nem így van ? Ma is a költők szívesen 
váltogatják a nekik szükséges időformákat, ha az élő beszédben nem igen
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nyék lesznek az actiók hivei ! És lám, egy öreg magyar philologus 
már 1881-ben eltalálta a helyes szempontot, a melyből a homerosi 
költemények időhasználatát nézhetni. Veress Ignácz ugyanis, a 
mondott évben megbírálván Ábel Jenő Odysseia-kiadását, a Phil. 
Közlönyben (708. 1.) következőkép nyilatkozik: «Ábel szerint 
ivéXeaas (=  teljesítek, bevégzek stb.) az aor.-ban a cselekvés befe
jezését jelzi. Aligha jelentene tsXéw ige egy más időben sem egye
bet, mint befejezéseket, s így az adott megjegyzést legalább is 
feleslegesnek tekintjük még páírcopsv-nal szemben is. Az idők 
használata Homerosnál még nincs úgy kidomborítva, mint később 
az attikai Íróknál, hogy mindegyik időnek kúlön-külön feladatot 
lehetne juttatni. Vegye csak pl., ha úgy tetszik, y 459- 463-at, a 
hol az impf, az aor.-szal csak amúgy váltakozik, és kísértse meg 
a tartósságról meg befejezésről szóló elméletét ezekre alkalmazni. 
«Saját nyelvünkből és költőink nyelvezetéből itclve, aligha talá
lunk magyarázatul a homerosi idők használóidra is más okokat, 
mint :/. az igének bizonyos időalakokhoz kötött használtságát,*
2. a költő ízlését, S. a, versméretet, mely bizonyos szóalakot meg- 
válogatását követeli. »

így van ez különben Herodotosnál is, csakhogy már eltérést 
látok egyben-másban nála, a szorosan Homerost utánzó, mesélő 
historikusban is ! Azért azt mondom felolvasásomban : kartárs 
urak, tessék elolvasni akár Dávid, akár Geréb kiadása és fordítása 
szerint, pl. a marathoni és salamisi csatát s mondják meg : nem 
ügy van-e, mint én állítom?! Erre megint azt válaszolhatná vala
melyik ellenfelem : csak én nem látom, ellenben mások fölismerik 
az actiókat.. Ejnye, válaszolnám, hát a többi actiós tudósok nem 
szeretnék kiérezni az actiót, ha ott volna Herodotosban ? És most 
már nemcsak grammatikusoknak, hanem magoknak a Herodotos-

használjuk is egyiket-másikat. Vagy talán Ilosvai korában az a sok vala 
az actió jelzésére szolgált ? A rokon jelentési! alakok mindig cserólkeztek, 
az élő beszéd pedig kevesebb alakkal is beérte s csupán az életre valókat 
fogadta el. Egyes irók azért még ma is alkalmaznak Írásaikban minden 
élő és elavult időformát, így Hegedűs István az ő Thukydides-fordításában, 
a hol az időalakok a legnagyobb önkénynyel váltakoznak, úgy hogy bajos 
rájönni, hogy van-e a fordítónak valami zsinórmértéke a magyar idők 
használatában.

* Ez az, a mit hagyománynak nevezünk a nyelvek életében, s mely 
a nyelvek életében fentartó tényezőként szerepel, szemben az analógiával, 
mely a reformáló tényező. (L. Sitnonyi. Magyar nyelv, I. köt. 10. 1.)
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kutatóknak vagy kiadóknak nyilatkozataival is elő tudnék állani. 
Továbbá a későbbi szerzők közül teszem Xenophont ajánlanám 
megolvasásra, ezt az iskolai irót, a kinek Anabasisát, ezt a máso
dik Odysseiát, az angol Jebb, az irodalom és æsthetika mestere, a 
világ legmegragadóbb könyvei közé sorolja, míg a szép stílusnak 
alanti fokán levő Schwarcz Gyula csak egy közepes strázsamester 
stílusát gúnyolja benne, a görög-ellenesek nagy örömére. Ennek 
olvasása közben inteném kartársaimat, hogy vegyék észre benne 
az aoristos gyakori voltát a várva várt impf, helyett még a sokszo- 
riságot világosan jelző ásí és JtoXXàxiç mellett is (Meitzer II. 36. 1.), 
szintúgy az attikai szónokoknál (Demosthenes stb.). úgy hogy maga 
Meitzer (31. 1.) adja lemondólag tudtunkra: «Während Homers 
naive Anschaulichkeit das malende Impf, bevorzugt, überwiegt 
bei den mit logischer Schärfe vorgehenden Rednern der attischen 
Blütezeit der Aorist.» No de nem is lehet máskép ! Maga Gyomlay 
(Tanári Közi. 314. 1.) Írja, hogy a bonyolódás kezdete már Home- 
rosban mutatkozik s teljessé akkor válik, mikor a görög nyelv 
világnyelvvé lesz, addig is csupán nagyjából következetes az actiók 
alkalmazása. Nekünk pedig egyéb sem kellett, mint ennyi enged
mény, mert ilyen formán nemcsak arra mutathatunk rá, hogy már 
Homerosnál van perf. præsens-alak historicum értelmében is, ha
nem a præs. historicumhoz való átmenet példái is észlelhetők. 
E  szerint Kochnak megfigyelése, hogy a auveiXyjcpaat perf. hist.-nak 
is megállhat, nem hibás, mert a homerosi jtéjroaús stb. már Xeno
phon előtt bizonyítja az átmenetet, főkép mivel ugyanaz a Xeno
phon egymás mellett váltogatja az (embereket) összefogták je- 
lentményében a oovsßaXov-t és aovsiX-iíjtpaat-t. Hogy is ne ? mikor 
Homeros egyaránt használja a megjöttem (— itthon vagyok) értel
mében a perf.-mot és aoristost, pl. mikor Odysseus a 24. énekben 
(321—2. V .)  azt mondja az apjának : apám, én vagyok az a bizo
nyos, a kit keressz, megjöttem (t)Xoüov) ime a 20-ik esztendőben, 
és ilyen hely tömérdek van Homerosban (v. ö. wXeas és óXsto =  
actum est de eo) ! Hát Plafonban mennyi perfectum kínálkozik, mely 
bátran perf. hist.-nak tekinthető ! — Vagy talán az indicativuson 
kívüli módok okoznak nehézséget? Az aor. és præsens módjai bi
zony csak erőltetve különböznek egymástól ! stcoo (Odyss. 23. ének 
78. V . )  =  kövess, egy esetre szólólag ép úgy megáll, mint általá
nos parancsban stb. Vagy ki hiszi el, hogy az evóaYjaa stb. aoristo- 
sok megbetegedtem stb. jelentményben eredetibbek, mint præteri-
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tumos jelentésben? Nem szólva arról, hogy ily mellékjelentések 
bármikor könnyen támadnak s amúgy is csak néhány igére szo
rítkoznak, maga az actiós Kaegi (Griech. Gram., 5. kiad., Berlin, 
1900. 193. 1.) megvallja, hogy még ezekben is uralkodó a multság 
fogalma: «Alle diese Aoriste (6 igében) können auch die histori
sche Bedeutung haben : ißaaiXsoaa =  war König, herrschte, ávóarjoa 
=war (einst) krank«, és Kaegi, de a többi grammatikusok is, az aoris- 
tosra nézve felsorolt négy jelentmény közül első helyre a histori- 
cumot teszik. Végül, ha meggondoljuk, hogy Homeros költeményei 
a görög népnek bibliája voltak talán még nagyobb fokban, mint 
a kereszténységre nézve a szent iratok : akkor nem lehet kétséges 
előttünk, miért bomlott meg oly hamar az actióknak már a for
rásnál bomlásnak indult szabályzata s miért maradt mindvégig 
szabályozatlan. Lehet különben, hogy sohasem is volt szabályos, 
csak a stoikusok próbálták a korukbeli használatot, saját gyer
mekes véleményüket szabályokba foglalni.

A föntebbi szerzőkön kívül szeretnék előhozakodni egyéb 
irókk&l is, a kiket az idén forgattam : mert nékem sok irót el kell 
olvasnom egy év alatt, hogy a tanárvizsgálati követelményeknek 
megfelelhessek. Ép ezen alapon mondhatom, hogy ez évi olvas
mányaim időhasználatával teljesen igazolva látom magamat. Hogy 
csak egyetlen, rám meglepő példát idézzek : Thukydidesnél az, hogy 
ez vagy az az esztendő ilyen-olyan módon végződött, imperfectum- 
mal van kifejezve. És ez így megy véges-végig. Legfölebb annyi 
az eltérés az egyes irók közt, hogy nemely igeidőt jobban és több
ször alkalmaz valamelyik, mint a másik.

Ha már most valaki az imént mondottakat összeveti temes
vári felolvasásommal, egyben rájön, hogy alapjában most is azt 
mondtam el, a mit amott. Ennyire nem állhat meg tehát azon rá- 
fogás, mintha egy kalap alá vontam volna a legkülönbözőbb korú 
irók nyelvhasználatát. Ellenkezőleg, az actio híveinek felfogása 
követel szigorúan egységes szempontot, melynek a legtöbb esetben 
érvényesülnie kellene, s ezt kerestem én az ő kedvökért és próbál
tam alkalmazni, de nem sikerült. — Az az állítás meg épenséggel 
alaptalan, mintha az aoristost és a praeteritnmot összezavarnám. 
Összezavarom igenis, mint mai napig a világon minden görög 
nyelvtanos, s talán csak a jövő grammatikája tesz majd köztök kü
lönbséget; mind máig ugyanis az 1. és 2. aoristost csak alakilag, 
képzésmódra nézve különítik el, de jelentéstanilag és mondatbeli
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szerepére nézve egynek veszik. Egyébiránt világosan szólottám fel
olvasásomban erről a dologról (46—7. 11.), sőt egy jegyzetben né
mileg kedveztem is a mintagymnasiumi felfogásnak ; de mivel az 
általános felfogást nem láttam megczáfoltnak, egyszerűen eldön
tetlenül hagytam a kérdést. Ámde érintettem ugyanott Dóczinak, 
a legtudományosabb magyar nyelvű görög grammatika szerzőjé
nek, felfogását is a kérdéses ügyről ; mivel tehát szememre hány
ták ebbeli tudatlanságomat s elmaradottságomat, igazolásomra 
hadd idézzem Dóczi nyilatkozatát az előadó ellen (Gör. nyelvtan 
összehasonlító nyelvészeti alapon, 2. kiad., 1894. IY. lap) : «Egyik 
jeles bírálómmal szemben meg kell jegyeznem, hogy azt a felfo
gást, mely a két aoristosi alak közt még actióbeli különbséget is 
talál és a második aoristost mintegy actio bistoricának tekinti, 
nem követhettem, mivel ezt mint didaktikai elvet fölöslegesnek 
tartom, mint tudományos elvet pedig a mai nyelvtudomány nem 
ismeri.» így vélekednek * mások is. — Nem tudom, minő megálla
podásra jutnak a jövő nyelvtanosai a görög és latin igeidők terén ; 
eddig azonban azt látom, hogy a Cauer könyvének (Grammatica 
militans, Berlin, Weidmann, 1898.) döntő hatását mindegyik em
legeti nyelvtanának újabb kiadásában ; sőt azt is észreveszem, 
hogy a szép franczia stílusban s még szebb latinságban iró Weis- 
senfels, kinek újabb görög nyelvkönyvei mindjárt megjelentök után 
(1897. Leipz. Teubner) elterjedtek, az időfokot teszi meg a görög
ben is uralkodónak s imígy csoportosítja a görög alakokat : 1. Tem
pora der Gegenwart und Zukunft. 2. Tempora der Vergangenheit.

Л latin nyelv terén annyi adattal rendelkezem részint latin 
olvasmányaimból, részint magyarból latinra való fordításaimból, 
hogy előre is mondhatom : semmiféle képzelődés-szülte magyaráz- 
gatás meg nem ingathatja bennem azt a meggyőződést, miszerint

* Ebből láthatni, hogy Koch Ernő (Tanári Közlöny 318. 1.) nem hi
bázott, midőn a 2. aoristosról mint képzőben alakról szólván, azért kívánta 
nyelvtanában előbbre helyezni az 1. aoristosnál, mivel a 2. aor. és az impf, 
teljesen egyező ragozásuak. Ez tehát didaktikai könnyítés akart lenni, ép 
úgy mint a declinatióban, a hol Koch több okból az о tövű névragozást az 
a tövüek elé helyezte. A futurum és aoristos vagy præsens coniunctivusa 
közötti értelmi rokonságnak keresése sem nevetséges nála ; hisz’ minden 
grammatikus tudja először azt, hogy Homerosnál a futur, és coniunctivus 
cserélkeznek (Maywald, görög nyelvtana, 4. kiad., 1900. 168. és 223. §§.), 
másodszor, hogy a coniunctivus fogalmára még senki sem talált ki okosabb 
megfejtést, mint a jövőség, az elvárhatóság (eventualitas) magyarázatát.
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a rokon jelentésű idők * itt is cserélkeztek a legrégibb időktől 
fogva. Itt is van ugyan egyes irók között némi eltérés a használat
ban, de azért ne gondoljuk ám, bogy ez az actiók kedvéért történt 
volna, és hogy az irók külön-külön sajátosságának lehetne az el
téréseket minősíteni. Ekkora ingadozás, a dolog természeténél 
fogva, mindig megvolt és meglesz a nyelvhasználatban, legfölebb 
az Íróknak egy-egy alakhoz való kisebb-nagyobb ragaszkodását, 
szeretetét tapasztalhatni. — Felolvasásomban annyira őszinte vol
tam a latin nyelv terén szerzett tapasztalataim felsorolásával, a 
melyeket azóta bővítettem a Phil. Közlönyben (1900. 839.) meg
jelent, szemet szúró adataimmal, hogy szinte döntőknek hittem a 
végre, hogy a csalatkozhatatlan idöhasználat liivei egyszersmin- 
denkorra lemondjanak az actiókba vetett Intőkről s inkább köves
sék gyakorlati tanácsaimat, vagyis őrizkedjenek a tűrhető időhasz
nálat aláhuzogatásától deákjaik Írásában. Fölöslegesnek tartanám 
eddigi tapasztalataimat kibővíteni újabbak felsorolásával, mert 
látom, hogy falra borsót hánynék. Mégsem tehetem, hogy csupán 
K. úr kedvéért ne hivatkozzam Vergilius időhasználatára, melyre 
még Vl-ik osztályos koromból emlékszem. Egy helyen a költő azt, 
hogy Aeneásék fölértek egy dombra s onnan széttekintettek az 
alattok elterülő síkságra, így fejezi ki az Aeneis 1. énekében: 
iamque ascendebant collem, unde . . .  ; ezt nekünk leültetés terhe 
alatt így kellett a VI. osztályban fordítanunk : már fölérnek vala 
egy dombra, — mert hosszantartott a fölmenetel, és mi megnyu
godtunk ebben a magyarázatban. Másutt megint találkoztunk azzal 
a fordulattal, s ott már perfectum volt, hisz egyenlő a versmérték,

* Minthogy valaki azt vetette szememre Temesvárt, hogy a futur, 
exaetum ősi használatáról mit sem szólok, azért azóta már össseállítottam 
ama ritkább használatát is (Phil. Közi. 1900. 840.), a melyhez az iskolának 
édes-kevés köze van. Hogy azonban a mellékmondatokban a futur, simplex 
és exact, cserélkeznek, arra elég bizonyságom a kiváló latin stiliszta Drenck- 
hahn (Lat. Abiturienten-Extemporalien, 4. kiad., latin fordítással, Mühlhau
sen, 1901.), a ki a latin irók világos adataiból szintén levonta azt az egy
szerű tanulságot, mikor a 32-dik darabot így kezdi : Si paullo diligentius 
consideraverimus, a 33-ikat pedig imigy : Si paullo accuratius reputabimus, 
az 5-ik darabot meg imigy : Si quærimus. Talán még ez évben össze tudom 
Írni gyakorlati tanácsaimat a latin és görög föltételes mondatok szerkeszté
séről s akkor majd leleplezem a sűrű fátyollal bevont titkot is, mely a 
görög-latin mondatkötésnek legfélelmetesebb pontja. Röviden pedzettem már 
álláspontomat temesvári felolvasásomban (Tanári Közi. 52. 1. 2. jegyz.).
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tehát beleillett a perf. is ; ekkor már így kellett fordítanunk : már 
fölérének, mert történeti, nem jelenre kiható múlt. Ugyanazon 
évben egészen a Szarvas követelményei szerint fordítottuk Livius 
kényelmes időhasználatát a 21. és 22. könyvből. Mikor e sorokat 
írtam, újra elővettem a 21. könyvből Hannibal jellemének festé
sét (4. fej.), a hol rövid féllapon a szokásos impf, mellett infin. 
hist, is áll elégszer, mintha csak az egyhangúságot akarta volna el
kerülni az iró. Ott van továbbá datum quieti tempus, — ssepe con- 
spexerunt, — ellenben arma atque equi conspiciebantur ; végül 
az, hogy Hannibal 3 évig katonáskodott Hasdrubal alatt, meruü- 
tal van jelezve. Vagy nézzük a 22. könyv kezdetén az első pont
ban a servatus erat és munierat jilusquamperfeetumok értelmét, a 
melyekben Hannibálnak a gallusok gyakori leselkedései ellen való 
ügyes megmenekülése módjairól van szó minden előidejüség nél
kül. No aztán a 2. fejezetben épenséggel szép kis változatosság 
van az időknek actiós használatához képest ; mert még az is, hogy 
szegény Hannibal fél szemére megvakult, folyó cselekvéssel van ki
fejezve. Vagy kérdem : az infin. hist, és præs. hist, példái lefolyté
ban mutatják a cselekvést ? Nem tudom, mit szólnak mindezekre 
az actió hívei ; de én a magam részéről nem mernék deákjaimnak 
szemükbe nézni pironkodás nélkül, mert félnék : hátha valame
lyik azt mondaná actiós magyarázgatásomra. a mit az egyszeri 
falusi biró mondott egy lírnak (a ki a föld forgására akarta meg
oktatni a falusi népet) elváltukkor : Csak azért mondtam ám rá az 
úrnak a beszédeire, hogy úgy van, a mint mondta, hogy azt higyje 
rólam a nép, hogy én is olyan okos vagyok, mint az urak ; de 
különben én sem hittem ám a beszédében.

A mi végül példáim összelopkodását illeti, önként folyik a 
fönnebb mondottakból, hogy a másoknál talált jellemzetes példá
kon kívül mondtam olyanokat is, a melyeket nem olvastam sehol ; 
egyes adatokra pedig inkább utasítottam az olvasót, mint afféle 
könnyen megközelíthető dolgokra. Az én czélom ugyanis az volt, 
hogy felsoroljam a magam tapasztalatait s azon irók és nyelvta- 
nosok tanúskodását, a kik mellettem szólanak, — mintha így szól
tam volna :

Uraim ! nálunk egyes emberek még mindig azt hiszik, hogy 
az actiós theoria szinigazság és készpénz, melyet tartozik elfogadni 
mindaz, a ki a haladó névre számot akar tartani. Pedig bizony 
mondom : Dánielnek kevesebb dolga akadt a babyloni bálvány le
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rontásával, mint annak, a ki ezt a theoriát meg akarja dönteni. 
Lám, nem azok, a kik az összehasonlító nyelvtudomány eredmé
nyeit, még ha csak hypothesisek is, rendszerűkbe szokták iktatni, 
hanem a nyelvtörténettel s az egyes Írókkal behatólag foglalkozott 
tudósok kénytelenek megvallani, hogy jobb a tanulót megóvni az 
olyan theoriáktól, a melyek csak tévedésbe ejthetik ; de sőt még az 
összehas. nyelvészek sem zárkóznak el a nyelvhasználatnak meg
zavarodását kezdettől fogva hirdető tények elől ; a mennyiben 
pedig a képzésmódok őseit is gyaníttatják fejtegetésükben, nem 
három actiót vesznek föl, hanem többet, a melyekre joguk van 
visszavinni okkal-móddal való reconstruálás közben a cselekvésnek, 
vagyis az ige értelmének különféle változatait. Már nálunk is ki
fejtette (Nyelvőr X—XI. köt.) Kicska Emil, a nyitramegyei Nagy- 
Bodok orvosa, a kinek nyelvészeti irodalmunk nem egy fényes 
essayt köszön, hogy nincs igaza Szarvasnak, mikor a németek nyo
mán azt állítja, hogy cftak három szempontból tekinthetjük a tö r
ténés módját, t. i. elején, végén es közbiil, mert van még sok egyéb 
szempont is, a melyeket a magyarban legtöbbször képzőkkel v. ad- 
verbiumokkal * fejezünk ki (pl. csörög, csörren, megcsörren, csör- 
dül stb., azonban ezek még nem jelentenek időfokot), de a fő kettő : 
határozatlan és határozott. A sokféle szempont világosan szemlél
hető a különböző képzésmódokon, a hogy ez a magyarból, latin
ból és görögből ismeretes, hisz minden gymnasium 2. és G. osz
tályában foglalkoznak vele tüzetesen és csak nem hihető, hogy az 
attikai nyelvjárással kezdő tanítók összetévesztenék az igeragokat 
és képzőket, hanem helyesen megkülönböztetik egymástól, még ha 
nem szerelmesek is a Homeros-féle számtalan végződést és képzést 
mutató, vagyis végleg ki nem alakult nyelvezet alapján való kezdő 
tanításba. Ámde vegyük észbe azt is, hogy magok a kifejlett v. kész 
alakok nem azon jelentésüek, mint az ősnyelvben lehettek, sőt a 
további fejlődés teljesen mássá tette őket, mint eredetileg voltá
nak ; azért bátorkodtam a syncretismus tényét, azt a fontos műve
letet, kartársaim figyelmébe ajánlani abban az előleges vázlatban, 
melyet még összejövetelünk előtt tájékoztatóul írtam a Tanári

* így a görögben is, latinban is, pl. reddite quæ sunt cæsaris, cæ- 
sari — adjátok meg a császárnak stb. A görögre és németre nézve jellemző 
példák olvashatók Brugmann gör. nyelvtanában 482—3. 1. ilyen czímen : Per- 
fectivirung durch Verbindung der Verbalform mit einer Präposition. Mei
tzer (II, 32. 1.) nem hajlandó erre a felfogásra.
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Közlönyben, s a mely szerint csak több-kevesebb valószínűséggel 
mondhatjuk az egyes alakokat ilyen vagy amolyan eredetűeknek 
(1. felolvasásomban a 42—3. IL). S bogy a zavar mikép történhe
tett, csak egyetlen példával illustrálom. Mindegyik, görögöt tanult 
ember ismerheti az agalhosnak különböző eredetű közép és felső 
fokát. Vannak nyelvtanosok, a kik amaz alakokat mind más-más 
jelentésűnek magyarázzák (v. ö. a magyarban : jobb, hasznosabb, 
czélszerűbb stb.), holott a tanuló magából Homerosból (Odyss. 23. 
é. 109. YV(oao|xei>a kwiov és ugyanott 4 sorral alább: cppáastat apetov) 
rájön, hogy nincs köztök egyéb, mint formabeli különbség. így 
van ez a rokonjelentésti igeidők használatában is, miként az újabb 
psychologiai iskola korypbæusai már 20 éve hirdetik, s csak nálunk 
nem akarják elismerni ; holott minden józanul Ítélő magából az 
élőbeszédből vagy az irodalomból is megtudhatja azt a változatos
ságra és szabadságra törekvést, mely csattanós bizonyítéka nyelv
alkotó szellemünknek (ime én a thesis híve vagyok a nyelv erede
tének kérdésében), a melyet egyéb, mint a conventio, nem szabá
lyoz. Persze, ha gólya költötte volna az emberi nyelveket, akkor még 
ma is csak egyetlen nyelvünk, még pedig kelepelő nyelvünk volna ; 
ámde az emberi lélek nemcsak egy nyelvet alkotott, hanem 
sokat és egy nyelven belül is nagy gazdagságát az alakoknak, a 
melyek fölött az észszel és szabad akarattal megáldott ember tet
szése szerint rendelkezhetik s folytathatja átalakító, sőt teremtő 
munkáját az idők végéig. Ugyanezt mondja a híres Wolf is, a 
kinek objektív és szubjektív idökülönböztetóse (Magyar Pædagogia 
1901. 8. 1.) találó; de ő is csak az én malmomra hajtja a vizet, 
midőn az elváltozások megtörténtét bizonyítja ; csakis abban nincs 
igaza, midőn a grammatikát föléje helyezi a nyelvnek. Újabban 
azonban az eltolás szót emlegetik nálunk is, a külföldön meg már 
régebben, s ez a kifejezés csakugyan rávezet a dolog nyitjára, az 
idők használatában uralkodó szabadosság megértésére. Érdekes a 
psychologiai oskola egyik tagjának idevágó fejtegetése, a melyben 
a latin plusquamperfectumról szól (Blase, Geschichte des Plusqum- 
perfekts im Lat., Giessen, 1894. 26. 1.) :

«Wie ist dies zu erklären? Mir scheint hier das vorzuliegen, 
was Ziemer (Junggramatisehe Streifzüge, 2. kiad., Colberg, 1883., 
91. 1.) Ausgleichung zweier Gedankenformen oder Kombinations
ausgleichung nennt. Er sagt (93. 1.) : «Zwei verschiedene syntak
tische Strukturen, die im Bewusstsein des Sprechenden irgendwie
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mit einander associiert sind, steigen in einem Moment, wo von 
dem Zwek des Sprechenden eigentlich nur die eine von beiden 
gefordert wird, alle beide im Bewusstsein auf und gleichen sich 
in der Weise durch gegenseitigen Einfluss aus, dass bei der 
Yerleiblichung der vorgestellten Sprachformen durch die Sprach- 
organe von jeder der beiden ursprünglich getrennten Vorstel
lungen ein Merkmal zum Ausdruck gelangt». Die Anwendung 
dieser psychologischen Erklärung auf unseren Fall is folgende : 
Auf die Frage: wo warst du, oder wo bist du gewesen? hat der 
Befragte zwei Tempora zur Verfügung: das Imperfekt und das 
Perfekt, er kann mit «ich war» oder «ich bin gewesen» antwor
ten : Die Kombinationsausgleichung hiervon ist : ich war gewesen. 
Genau dieselbe Ausgleichung ergibt sich nun auch für das latei
nische fueram. Es ist aus der Kombination von fui und eram 
entstanden. So erklärt sich denn auch, dass wir eine eigentliche 
Verschiebung bei Plantus nur bei fueram gefunden haben. Denn 
bei den übrigen Verben lag eine derartige Kombinationsmöglich
keit nicht vor: habueram kann nicht aus habui und habebam 
kontaminiert sein, hier fehlte die Veranlassung der lautlichen 
Übereinstimmung. Wenn also später eine Verschiebung des Plusq. 
auch bei anderen Verben konstatiert wird, so ist sie entweder 
eine Analogie zu fueram, oder sie muss auf anderem Wege erklärt 
werden. Es kann unsere Hypothese nur unterstützt werden durch 
die Thatsache, dass die lateinische Sprache, unbekümmert um 
feinere Unterscheidungen von momentanen und in der Entwick
lung begriffenen Handlungen ganz nach Belieben zwischen Per/', 
u. Impf, wechselt.»

Eiat applicatio ! íme a dolog nyitja, a mely tiszta igazság, 
útszéli tapasztalat. Ha még egyéb nevekkel is kellene szolgálnom, 
nem az urna megtöltése végett, hanem csupán azért hoznám fel 
őket, mert nem a tudományos elmélet szempontjából, hanem fő
kép az elő nyelvhasználat és az isk. alkalmazhatóság érdekében 
szólották az ügyről. E végre oly férfiak kellettek nékem, mint 
Bréal, Lane, Wetzel, Koch, Waldeck, Landraf stb., de a kikről alig 
hihetni, hogy eljöjjenek valamikor hozzánk azon czélból, hogy a 
múlt század nagy német pliilologusaitól elhintett s nálunk kihaj
tott, sőt megkalászosodott magot újra visszatelepítsék az ő meddő
nek bizonyult talajukba.

Jól be vagyok rendezkedve hiresnél-hiresebb grammatikák
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ból, s lia szükségem van valamire, még a szomszédba sem kell 
útbaigazításért mennem. Gyakorlatilag pedig az írók használata 
döntő előttem. A jelenre és jövőre vonatkozó alakok használatá
ban semmi nehézségre sem akad a deák, szintúgy a módok és 
igenevek használatában sem, vagy ha igen, akkor sem a hármas 
actio segít rajta, hanem a jelentés árnyalatainak megfigyeltetése. 
Azért vetettem magamat a múlt jelentésű, legtöbbször kétes hasz
nálatú alakokra, hogy megmutassam a rajok vonatkozó dogmák 
hivságosságát.

Végezetül fölvetem a következő kérdéseket s a feleletet telje
sen az olvasóra bízom :

1. Igazam van-e abban, hogy az actiós magyarázatok fölös
legesek s a fölülkerekedett időfokok magyarázatában nem lehetnek 
segítségünkre ?

2. Igazam van-e abban, hogy a nálunk divó actiós magyará
zatok amúgy sem elégségesek az ősnyelvi képzésmódok s a később 
kifejlődött értelmi árnyalatok felfogására és biztos megtanulására?

3. Igazam van-e abban is, hogy az igeidők tanításában elfog
lalt álláspontom nem mondható régiesnek?

En azonban nem kívánom s nem kívánhatom senkitől, de 
nem is szabad kívánnom értelmének feláldozását, sem eredmé
nyesnek mutatkozó módszeréről való lemondását, midőn mások 
vádaskodásait visszaverve, a magam igazáért síkra szállók. Csupán 
az igazság erejének engedek s kartársaimat is ennek követésére 
hívom föl, a mennyiben elméleti és gyakorlati vizsgálódásuk egy
kor hasonló eredményre juttatná őket, mint engem juttatott.

(Vége.)
B ó d is s  J u s z t i n .
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NÉPISKOLÁKBAN.*

A székesfőváros közoktatásügyi bizottságának néhány héttel 
ezelőtt hozott ép oly kényes természetű, mint elvileg nagy fontos
ságú egyik határozatát kívánom mai felolvasásommal a Pæda- 
gogiai Társaság itélőszéke elé hozni. Értem azt a határozatot, 
mely szerint a bizottság ajánlani fogja a tanácsnak a német nyelv 
megszüntetését a székesfőváros elemi népiskoláiban. Kényes ter
mészetűnek mondtam ezt a határozatot, mivel megszokták nálunk 
a német nyelv tanításának vagy nem tanításának kérdését túl- 
nyomólag politikai szempontból fontolgatni és megítélni s mivel 
tartanunk kell tőle, hogy már a puszta szóbahozatalával is inge
relni találjuk némely köröknek hazafias érzékenységét, hogy azt 
ne mondjuk : érzékenykedését. Hogy mennyire igazolt ez az 
érzékenység, nem keresem most, bármennyire csábító és könnyű 
volna is bebizonyítani, hogy ha volt is a múltban okunk bőségesen 
a német nyelv invasiójától félteni a magunk nyelvét és nemzeti
ségét, akkor t. i., mikor meg volt a nyugatról jövő hódító szándék 
és erő, magunkban pedig nem volt meg az ellenállásra sem az 
akarat, sem a képesség: manapság, hála a megváltozott viszonyok
nak, az efféle hazafias aggodalmaknak semmi alapja többé, mivel 
egyfelől megszűnt a Számum viharja, nem dúl többé nyugatról a 
sivár homok, hogy Arany classicus képével éljek, másfelől meg 
erős várunk nekünk a mi megizmosodott, megszilárdult nemzeti 
életünk. Bármennyire csábító és könnyű volna is, mondom, ezt 
bebizonyítani, mégis evvel nem foglalkozom most és megelégszem 
annak constatálásával, hogy íme, ez teszi a német nyelv tanításá
nak kérdését kényessé. De elvileg nagy fontosságú is a tanügyi 
bizottságnak fentemlített határozata, mert lényegileg azt foglalja 
magában, hogy czélszerü-e, azaz pædagogiailag helyeselhető-e, 
hogy az elemi népiskolában a magyar anyanyelven kívül még egy 
idegen nyelvet is tanítsanak? És épen emez elvi fontosságánál

* Fölolvastatott a M. Pæd. Társ. 1900 decz. 15-diki ülésén.
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fogva voltam bátor ezt az ügyet társaságunk fóruma elé hozni. Ez 
esetben, e kérdésnek az imént kifejtett kényes természetét tekintve, 
a «bátor voltam» kifejezés épen nem üres szólásforma. De azt 
hiszem, a Pædagogiai Társaságnak hivatásánál fogva kötelessége e 
kérdésben állást foglalni, kötelessége a tudományos meggyőződés 
bátorságával kimondani véleményét, ha a közoktatásügyi bizottság 
népszerű határozatával ellenkezni találna is, mert minden egyéb 
tekintetnél fontosabb az igazság kiderítése. Ha pedig társaságunk, 
szakszerű vizsgálatai során, arra az eredményre jut, hogy a bizott
ságnak igaza van, úgy tudományosan megokolt helyeslésével a 
bizottság határozatának csak súlyt és tekintélyt fog kölcsönözni.

Áttérvén már most a tárgy érdemleges vizsgálására, leg
először is arra a kérdésre kell felelnem, miképen intézkednek e 
dologban a mi törvényeink ? A felelet erre igen rövid. Egyenesen 
avval a kérdéssel, hogy a magyar anyanyelven kívül tanítandó-e 
még valamely más nyelv is a községi elemi népiskolában, országos 
törvényeink nem foglalkoznak, de indirecte igenis úgy intézked
nek, hogy más nyelv nem tanítandó. Népoktatási törvényünk 
ugyanis 55. §-ában felsorolja az elemi népiskola tantárgyait, de 
ezek közt hiába keressük akár a németet, akár valamely más 
nyelvet. Ugyanez áll a felső népiskolákra nézve is, holott a polgári 
iskolák tantárgyairól szólván, a törvény 74. §-ában már világosan 
megszabja, hogy a hol a tanítási nyelv a magyar, ott a harmadik 
évfolyamon kezdve a német nyelv is tanítandó. Van, az -igaz, 
ennek a törvénynek egy §-a, az 58., a melybe holmi rabulisticus 
okoskodással bele lehetne kapaszkodni. Ez a § így szól: «Minden 
növendék anyanyelvén nyerje az oktatást, a mennyiben ez a nyelv 
a községben divatozó nyelvek egyike. Vegyes ajkú községekben ez 
okból oly tanító alkalmazandó, a ki a községben divatozó nyelveken 
tanítani képes. Népesebb községekben, a hol többféle nyelvű 
lakosok tömegesen laknak, a mennyire a község ereje engedi, 
különböző ajkú segédtanítók is választatnak». Akadhatna, mon
dom, a ki ebből a §-ból azt akarná kimagyarázni, hogy azért köve
teli a törvény a községben divatozó más nyelven tudó tanító alkal
mazását, mivel az anyanyelven kívül ezt a más nyelvet is tanítani 
kell. De én azt hiszem, az ilyen agyafúrt okoskodással szóba sem 
érdemes állni. Olyan világos, mint a nap, hogy népoktatási tör
vényünknek evvel az intézkedésével semmi más szándéka nem 
volt, mint hogy vegyes ajkú községekben ne engedje a lakosok egy
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részének a nyelvét ráerőszakolni a másik részre ; szabadelvű 
módon gondoskodik róla, hogy ha, teszem, valamely szász helység
ben jókora számmal laknának oláhok is, ezeknek a gyermekei 
oláh nyelven taníttassanak.

Népoktatási törvényünk tehát igenis megengedi, hogy nemet 
ajkú községek iskoláiban német legyen a tanítás nyelve, de épen- 
ségesen nem követeli, hogy magyar ajkú községben a magyar 
anyanyelven kívül még a németet is tanítsák. Többet mondok. 
A taxativ felsorolás fogalma — s ilyennek kell tekintenünk a tör
vény 55. §-ában foglalt tantárgyakat kirekesztő természetű. 
A mi felsorolva nincs, tehát a német nyelv is, az egyenesen tiltva 
van, mint a hogy tényleg tiltva van pl. az elemi népiskolában 
görög nyelvet tanítani.

És népoktatási törvényünk emez intézkedéséhez képest a 
székesfőváros nem is rendelte el soha, mióta maga intézi az ő 
iskoláinak ügyeit, a német nyelv tanítását az elemi iskolában, a 
mint hogy a tanügyi osztály sem adott ki soha speciális tantervet 
a budapesti elemi népiskolák számára, hanem minden iskola el
készítette, és készíti még most is, a maga óratervét a miniszteri 
tanterv szerint. Az 1868-iki törvény alapján szervezett új nép
iskola átvette a német nyelvet mint leltári darabot a régi, még 
nagyrészt német lakosságú Buda és Pest iskoláitól. Átvette, taní
totta és soha senki nem kereste, ha parancsolja-e a törvény, 
követeli-e valamely miniszteri rendelet, meghagyta-e a székes- 
fővárosi tanács vagy a tanügyi osztály ? Eleinte már az I. osztály
ban, a magyarral egyszerre, kezdték meg a német irást-olvasást. 
Később, néhány iskola kértére, áttették a II. osztályba, majd 
pedig, a tanítók újabbi kérésének engedve, a III. osztályba, s 
azóta a III. és IV. osztályban tanítják az írást-olvasást, az V. és
VI. osztályban pedig a német nyelvtant heti két-két órán. Maguk 
a tanítók és a hivatalos jelentések biztosítanak bennünket, hogy a 
német nyelvi tanításnak nagyon csekély a foganatja.

Láttuk tehát, hogy törvényeink nemcsak hogy nem köve
telik, de helyesen magyarázva tiltják is a német nyelv tanítását a 
magyar tannyelvű elemi népiskolákban ; láttuk továbbá, hogy a 
székesfőváros népiskoláiban csak megszokásból tűrték meg, és 
nyilván még egy másik oknál fogva is, mivel a német nyelvnek az 
életben nagy hasznát veszi majd az iskolából kikerült tanuló, 
tehát a hasznosság elvénél fogva. A megszokást tudtommal még
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soha senki nem tekintette vezérelvnek a népiskolai tanterv meg
állapításánál ; erre tehát kár egy szót is vesztegetnem. De igenis 
beszélnem kell a hasznossági elvről, a mely sokáig döntő tekintet 
volt a tantárgyak megválasztásánál s némely körökben még most 
is az. S evvel eljutottam elmélkedésem második mozzanatához : a 
kérdésnek pedagógiai szempontból való vizsgálásához.

Hogy valamely ismeretág vagy ügyesség beválik-e nép
iskolai tantárgynak vagy nem •— az csakis a népiskola rendel
tetéséből derivált tanterv-elmélet világánál ítélendő még. Leg
alább ez volna a helyes, sőt az egyedüli okszerű eljárás. De jól
lehet nem így történt régebben s nem így történik meg ma sem, 
azt mégis meg kell hagyni, hogy nem ötletszerűen jártak el s ha 
nem is épen az iskola czéljából lehozott, de valamely elv mindig 
irányozta a tanterv-készítők munkásságát. Ilyen volt régebben az, 
hogy az életnek kell nevelni, a mely elvnek szelleme egész a 
XIX. század közepéig kisértgetett a népiskolában. Ha elismerjük 
is hálásan, hogy ez elv révén került a tantárgyak legnagyobb 
része a népiskolába, de azért a tanterv megállapításánál még sem 
ismerhetjük el döntő fontosságúnak. Már Pestalozzi kimutatta 
alkalmatlan voltát, mivel semmiféle útbaigazítást nem ád. Mikor 
aztán ez az elv rideg utilitarismussá merevült, egyenesen károsan 
hatott a népiskolára. Az a kizárólagos tekintet az élet gyakorlati 
szükségleteire nemcsak a tananyag túltengését okozta, hanem 
veszedelmesen hatott az anyag tárgyalására is, úgyannyira, hogy 
kétségessé tette a tanítás emberművelő és -nevelő becsét. Az 
utilitarismusnak, az iskolaügyekbe avatkozó avatatlanok eme ked
velt elvének köszönhetjük, hogy már elemi iskolás gyermekek
nek katonai gyakorlatokat tanítanak, hogy bevitték a népiskolákba 
az iskolai takarékpénztárakat és a nép iszákossága ellen irányzott 
oktatásokat; az utilitarismusból kifolyólag keletkeztek egészen új 
tantárgyak, a melyekre a többi tárgyaktól elvont külön időt szen
telnek, mint pl. az egészségtan, az életmentés, a leányiskolákban 
a háztartástan stb., a helyett, hogy a természettudományokat 
tanítanák a gyakorlati életre való vonatkozásokkal. S valóságos 
szerencse, hogy még a költői termékek kiküszöbölését nem köve
telték ugyancsak az Utilitarismus szempontjából, mert hiszen 
«ábrándozás az élet megrontója». A hasznosságot tehát, a mely- 
lyel leginkább szeretik a német nyelv tanítását a népiskolában 
támogatni, nem tekinthetjük döntő elvnek a tantárgyak meg



választásánál, hanem, a mint említém, a nevelés czéljából leszár
maztatott elv világánál végezhetjük legbiztosabban ezt a munkát. 
Ha már most akár «minden emberi tehetségnek összhangzatos 
kiművelését» tekintjük az iskolai nevelés czéljáúl, a mint Come- 
nius, Kousseau és Pestalozzi elveiből leszűrődött, akár a Herbart 
megállapította erkölcsi jellemképzést — egy dolog kétségtelen, 
bogy a nevelő iskola, vagy más elnevezéssel : az általános művelt
séget terjesztő iskola, tehát az elemi iskola is azt az anyagot, a 
mivel nevel, az általános emberi műveltség minden köréből tar
tozik venni. Az emberiség fejlődésének a menete, valamint az 
emberi tudásnak az elemzése egyaránt azt bizonyítja, hogy jelesen 
bárom nagy momentum nevelte nagjn-a az emberiséget : a termé
szet, az emberélet és a vallás. E bárom dologra tartozó tudás 
szolgáltatja tehát az anyagot az egyes ember nevelésére is, s így 
minden nevelő iskolai tanításnak a magva lesz: 1. a természet- 
tudományok, 2. az emberélet a múltban és jelenben, vagyis tör
ténet, földrajz s alkotmánytan, 3. a vallástan. íme, ez a tan
tárgyaknak egyik köre, az úgynevezett tárgytanítás csoportja. 
A második köre az anyanyelv, a melylyel három ügyesség jár : az 
élőbeszéd, az olvasás és irás. A harmadik kört teszik a tisztán 
alaki tanítás tantárgyai : a számtan, rajz és ének. A lelki életet 
felépítő és alakító e hármas csoporthoz hozzájárúl még a testi erőt 
és ügyességet fejlesztő játék, testgyakorlás és kézimunka.*

Hogy e tárgyakat mind valamennyi müveit európai állam 
iskoláiban tényleg tanítják, bizonyára nem tisztán a véletlen 
müve, hanem a dolog lényegéből folyó kényszer. E tárgyak 
ugyanis összefüggésükben organikus egészet alkotnak, akár a test 
részei és szervei. Teljességüket a nevelési czél veszélyeztetése 
nélkül megbontani nem lehet. Tehát belőlük egyetlenegyet sem 
engedhetünk el, akármennyit hivatkozzanak is a népiskola szükes 
viszonyaira és korlátolt eszközeire. De meg sem toldhatjuk 
egyetlenegy gyei sem, ha még úgy törekszenek is vagy egyet a 
hasznosság örve alatt a népiskola tantervébe becsempészni.

Lehetetlen itt, egy felolvasás szűk keretében, a tantárgyak 
mindenikének nélkülözhetetlen voltát bebizonyítani, lehetetlen 
tüzetesen kimutatnom, mint fonódnak egymásba, mint támogatja,
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követeli egyik a másikát. Ámde az imént említett három tárgy- 
csoport egyikével, az anyanyelvvel és viszonyával a tárgytanítás 
csoportjához, mégis behatóbban kell foglalkoznom, hogy a német 
nyelv kérdését pædagogiai szempontból tisztázhassam.

Az anyanyelvi oktatásnak önmagában tudvalevőleg az a 
czélja, hogy képessé tegye a gyermeket egyfelől mások gondolatait 
megérteni, akár élőszóval, akár írásban nyilatkozzanak, másfelől 
pedig arra, hogy a maga gondolatait is ki tudja fejezni közérthetően 
és helyesen, élőszóval és írásban egyaránt. Ebben a czélban 
világosan jelezve vannak az eszközök. Mások megértésére képesíti 
a gyermeket másnak, leginkább a tanítónak az élőbeszédje, továbbá 
az olvasás. Arra pedig, hogy a saját gondolatait is ki tudja fejezni, 
képessé teszik a szó- és írásbeli gyakorlatok. Hogy milyen hely 
illeti meg az anyanyelv-tanítást a népiskolai tantárgyak sorában s 
hogy milyen viszonyban áll a többi tantárgyakhoz, kiváltképen 
pedig a tárgyoktatás csoportjához — azt legjobban mutatja az 
anyanyelv-tanítás két eszköze : a tanító élőbeszédje s a szóbeli 
gyakorlatok. Soha senkinek még csak eszébe sem jutott azt köve
telni, hogy a tanító külön, a tantárgyaktól függetlenül, beszéljen a 
gyermekeknek oly czélból, hogy őket más ember élőbeszédjének a 
megértésére kapassa. Mindenki tudja, hogy a tanító ezt oly 
módon eszközli, hogy beszél történetet, hogy magyaráz földrajzot, 
hogy jellemez egy növényt, hogy fejteget egy természeti jelenséget 
stb. Hasonlóképen vagyunk a szóbeli gyakorlatokkal is, a melyek
kel arra akarjuk képesíteni a gyermeket, hogy élőszóval ki tudja 
fejezni mindazt, a mit gondol és érez. Jutna-e eszébe valakinek 
az elemi iskolásokkal önállóan tartani ilyen szóbeli gyakorlatokat? 
A világért sem. De gyakoroljuk a gyermek szóbeli kifejező képes
ségét oly módon, ha elmondatjuk saját szavaival azt a történeti 
esçményt, melyet az imént elbeszéltünk, ha elmondatjuk vele a 
számtani példát, ha számon kérjük tőle mindazt, a mit a föld
vagy természetrajzi kiránduláson látott és tapasztalt stb. Mit is 
bizonyítottunk tehát evvel ? Azt a fölötte fontos methodikai igaz
ságot, hogy az elemi népiskolában az anyanyelvi oktatás elválaszt
hatatlan kapcsolatban áll a többi tantárgyakkal, hogy csakis a 
többi tantárgyak anyagán gyakorolhatjuk a gyermek olvasó ügyes
ségét, szó- és írásbeli kifejező képességét, mivel magának az anya
nyelvi oktatásnak külön anyaga nincs is. Nehogy félreértsenek. 
Csak a népiskolai nyelvoktatásnak nincsen külön tárgya ; magá
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nak a nyelvnek, jól tudom, van önálló tudománya : a nyelvtan. 
Ámde mi a nyelvtant az elemi népiskolában önmagáért nem tanít
hatjuk. Itt legelső sorban a kifejezésbeli ügyességet kell szorgal
maznunk ; ez a fődolog és csak azután fordíthatunk figyelmet a 
nyelvhelyességre is, a melynek egyik szerény eszköze a nyelvtan. 
Az életben, tehát az iskolában is, sokkal fontosabb a nyelvnek 
művészi momentuma, mint a tudományos. Ennek az époly egy
szerű, mint fontos igazságnak nem voltak eddig világos tudatában 
és ebből eredt a népiskolai tanításnak egyik végzetes tévedése, 
hogy önálló tárgyat adtak a nyelvtanításnak: a nyelvtant. így 
aztán tömérdek idő és fáradság ráfordítása mellett vesződtek az 
elvont nyelvhelyességgel s e miatt el kellett mulasztani magát a 
lényeget : a kifejezésbeli ügyesség fejlesztését.

Nézzük már most, hogy a mi tárgyunkra, a német nyelv 
tanításának kérdésére vonatkozólag milyen okulást, milyen tanul
ságokat vonhatunk le eddigi fejtegetéseimből ? Az egyik tanulság 
ez: A német nyelv a népiskolai tantárgyaknak szervesen össze
nőtt zárt körét megbontja. Mivel sehogy sem lehet kapcsolatba és 
kölcsönhatásba hozni a tanítás egyéb anyagával ; mivel a német 
nyelv nem segíti, nem támogatja a többi tantárgyat s viszont a 
többi tantárgy nem segíti, nem támogatja a német nyelvet, ez 
idegen test marad az élő organismusban. S hogy a többi tantárgy 
nem szolgáltathat neki anyagot, mint a hogy az anyanyelvi ok
tatásban történik, a német nyelv tárgy nélkül szűkölködvén, nem 
egyéb, mint emlékezetszerűen megtanult üres hangjelek. S mivel 
végre így teljesen hatástalan a népiskolai nevelés czéljára nézve, 
meg nem tűrhető az elemi népiskola tantárgyai sorában.

A második tanulság pedig a következő : Még az anyanyelv
ben is, a melyet pedig nagyrészt magával hoz a gyermek hazulról, 
csak valamelyes sikert is ügy képes az iskola felmutatni, ha — a 
mint fent láttuk — minden népiskolai tantárgy közrehat, ha nyelv- 
gyakorlatokra, szó- és írásbelire, anyagot és alkalmat szolgáltat 
minden más tantárgy. Hiába, míg azt a tömérdek nyelvbeli alakot 
a gyermek fülébe és szájába beviszszük, sok, igen sok időbe telik. 
Hát még míg egy idegen nyelvet tanítunk, a melyből semmit sem 
hoz magával a gyermek s a melyet elszigetelt helyzeténél fogva 
semmi más tantárgy nem támogat. A ki valaha egy idegen nyelv 
tanulásával bajlódott, az tudja, hogy naponként órákat kell ráfor
dítani, ha sikerét akarja az ember látni; az tudja, milyen hosszú,
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szakadatlan gyakorlat kell ahhoz, míg a fül megszokja az idegen 
hangokat s még több gyakorlat ahhoz, hogy a nyelv abban az 
idegen idiómában peregjen. Ez így van a magántanulásban, mikor 
pedig az illető mindig egymaga olvas, ir és beszél. Most tessék 
elképzelni a német nyelvi oktatást nyolczvan gyermekből álló osz
tályban, hetenkénti két órán. Bőven ha számítjuk, csak minden 
harmadik héten ju t egy-egy gyermekre 5—6 percznyi idő a német 
nyelvben való beszédre. Ehhez járul, hogy a még oly körmönfont 
direct módszerrel sem vagyunk képesek a gyermek érdeklődését e 
tárgy iránt biztosítani, épen mivel az idegen nyelv az érdeklődést 
lekötő anyagot nélkülözi. Kérdem tehát, nem a legnagyobb ön- 
ámítás-e azt hinni, hogy az ilyen oktatásnak csak egy szikrányi 
eredménye is lehessen ? íme, ez e tanítás sikertelenségének a 
dolog természetében rejlő, tehát elháríthatatlan oka. Az iskola 
tehát mit tehet egyebet, mivel magát a nyelvet sikerrel nem tanít
hatja, kapja magát, tanítja a nyelvtant. Más szóval : ha németül 
érteni, írni és beszélni meg nem taníthatja a gyermekeket, hát 
megtanítja őket elmélkedni a német nyelv helyességéről. Ez, a 
milyen fonák és furcsa, ép oly kipróbált és kedvelt kibúvó, de ép 
oly biztos eljárás arra nézve is, hogy az idegen nyelvet még unot- 
tabbá és gyűlöltebbé tegye a tanulók előtt.

Látni való tehát, tisztelt társaság, hogy a dolog lényegére 
nézve egyetértek a székesfőváros közoktatásügyi bizottságával. Én 
is azt vallom, hogy a német nyelvet nem kell, nem szabad tanítani 
a magyar tannyelvű népiskolákban, tehát a fővárosiakban sem. 
De nem értek egyet vele a megokolás dolgában. Itt útjaink eltér
nek egymástól, úgyannyira, hogy e határozata megerősítésére fel
hozott egyik ok ellen egyenesen tiltakoznom kell. A bizottságban 
ugyanis azt hozták fel egyik főokul, hogy a német nyelv tanítása 
veszélyezteti a tanulók magyar anyanyelvét és kárt okoz nemzeti 
érzelmeikben. Én meg azt mondom, hogy ez az állítás olyan chau- 
vinista dogma-féle, a mely talán alkalmas arra, hogy az ellen- 
véleményt megfélemlítse, de a lélektani alapnak teljesen híjával 
van. Az anyanyelv útján, az szent igaz, megszámlálhatatlan 
érzületi elem kerül a gyermeki lélekbe. Az anyanyelv ád kedély
életünknek nemzeti typust. Az anyanyelv kölcsönzi életünk nyil- 
vánulásának erkölcsi, æsthetikai, társadalmi vonatkozásaiban azt 
a sajátságos módot és színezetet, melyet nemzeti charakternek 
nevezünk. Szent igaz továbbá az is, hogy az anyanyelvnek eme
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megbecsülhetetlen hatása koczkáztatva van, ha a családban egy
szerre két nyelvben nevelik a gyermeket mindjárt zsenge korában, 
szent igaz, hogy ilyenkor biztos, megtéveszthetetlen nyelvérzéke 
egyikben sem fejlődik, s hogy az ilyen gyermek tulajdonképen két 
idegen nyelvet tanul. De jegyezzük meg jó l: ez a veszedelem 
tényleg fenforog, ha a családban kapatják korán a gyermeket két 
vagy plane három nyelvre is, a hogy bizonyos körökben történik. 
De a hol a családi szent tűz minden fénysugarának, minden hő- 
kiáradásának egyedüli médiuma a magyar nyelv — s az ilyen 
családok gyermekeiről van itt szó — ott ne tessék a német nyelv 
iskolai tanításától félteni a gyermeknek sem a nyelvérzékét, sem 
a nemzeti érzületét. Avagy hiheti-e valaki komolyan, hogy a mit 
a szülői ház az anyanyelv útján a gyermeki lélekben felépített s a 
mit az iskola czéltudatos munkájával megerősített, azt képes 
volna az a tehetetlen, az az ügye fogyott német tanítás heti két 
órában megsemmisíteni, vagy csak meggyöngíteni ? Nem érzik-e, 
a kik ezt állítják, mily súlyos vádat emelnek ezzel a magyar csa
lád s a magyar népiskola ellen? Mert nem azt foglalja-e magában 
ez az állítás, hogy gyermekeinkben oly ingatag a magyar nyelv
érzék s oly hitvány a nemzeti érzület, hogy egy pár tuczat német 
mondat és nyelvszabály pocsékká teheti ?

Ámde a bizottságnak ez a megokolása nem csak nem igaz, 
hanem veszedelmes is. Ne feledjük, hogy az 1879. évi XVIII. tör- 
vényczikk, helyreütvén az 1868-iki népoktatási törvénynek egyik 
nagy mulasztását, kötelezővé teszi a nem magyar ajkú iskolákban 
a magyar nyelv tanítását, hogy — a mint ama törvény a beveze
tésben helyesen megjegyzi — «az állam nyelvének elsajátítására 
minden állampolgárnak a kellő mód nyujtassék». Az a körül
mény, hogy a magyar az állam nyelve, hogy tehát megtanulása 
mindenkire nézve, a kinek ez az ország hazája, úgy az egyén bol
dogulása, mint a politika szempontjából egyaránt nélkülözhetet
len, semmit sem változtat e nyelv természetén a nem magyar ajkú 
tanulóval szemben : megtanulása csak olyan nehéz, mint az idegen 
nyelvé, mint akár a magyar ajkú tanulónak a német. Fölösleges 
mondanom, hogy csakis ebből a szempontból lehet egyáltalán 
összehasonlításról szó. Mert míg nekünk a némethez, mint föld
idegen nyelvhez, semmi közünk, addig a magyar nyelv meg
tanulása a nem magyar ajkú népiskolai tanulók részéről a magyar 
államra nézve életbe vágó fontosságú, úgyannyira, hogy evvel a
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nagy állami érdekkel szemben el kell némulniok azoknak az 
aggodalmaknak, a melyeket fentebb az idegen nyelvnek a nép
iskolában való tanítására vonatkozólag kifejtettem. Különben köz
oktatási kormányunk gondosan figyelembe is vette ezeket az aggo
dalmakat. Az 1879-ben a nem magyar ajkú népiskolák számára 
kiadott tantervben az idegen nyelv tanításában fenforgó nehéz
ségeket és akadályokat oly módon törekedett leküzdeni, hogy tény
leg vonatkozásba és szoros kapcsolatba hozta a népiskolának 
majdnem valamennyi tantárgyát a magyar nyelvvel. És ha egyik
másik alárendelt pædagogiai tekintet nincs is teljesen kielégítve, 
ezt hogy feláldozzák ama véghetetlen fontos államérdeknek, 
méltán követelhetjük a nemzetiségektől. Nem így áll azonban a 
dolog, ha a német nyelv tanítása ellen azt hozzuk fel okul, hogy a 
tanulók magyar nyelvérzékét megrontja és nemzeti érzelmeikben 
ilyen meg olyan pusztításokat tesz. Attól kell ugyanis tartanunk, 
hogy a nemzetiségek ezt a magyar nyelvre alkalmazván, a saját 
argumentumunkkal fogják bizonyítani igaz voltát ama panaszuk
nak, a mivel úgy is tele lármázzák a világot, hogy mi az ő nem
zeti életük elnyomására törekszünk. A panasz persze ép oly alap
talan, mint a milyen hamis az argumentatio.

De veszedelmes a bizottságnak sokszor idézett megokolása 
még azért is, mivel a tanuló ifjúságot egy bizonyos tekintetben 
demoralizálja. Jóllehet a bizottság az ő Ítéletét csak a népiskolai 
német nyelvi oktatásra mondta ki, mégis óhatatlan, hogy hatása 
át ne csapjon a magasabb fokú iskolákba is, a hol a tanulókat fel- 
bújtogatja a német nyelv ellen, a melynek tanulását pedig a tö r
vény követeli. Egészen biztosra vehetjük, hogy ezután még többen 
lesznek azok a polgári és középiskolai tanulók, a kik hazafias vir
tusból vagy egyáltalán nem, vagy hanyagúl fogják a németet 
tanulni. De hogyis ne, mikor az újságokból olvassák, hogy még a 
hozzáértés hírében álló egy bizottság is veszedelmes hatásúnak 
tartja a nemzeti érzelemre a német nyelvet. Hiszen csak nem rég 
történt, hogy egy napilapunk valóságos dithyrambokat zengett a 
fővárosi elemi tanulók magasztalására, a miért a német nyelv 
ellen kifejtett állhatatos ellenszegülésükkel egyenesen kény
szerítették a közoktatásügyi bizottságot arra a bizonyos határo
zatára. Biztosak lehetünk benne, hogy a népiskolai tanulók e 
babérjai nem fogják aludni hagyni a polgári és középiskolai 
tanulókat.



íme, tisztelt Társaság, ezért tartom én a székesfővárosi 
közoktatásügyi bizottságnak a megokolását veszedelmesnek s 
azért szeretném már az elemi népiskolában megbuktatni, bogy 
a magasabb fokú iskolákba be ne juthasson.

E adó V ilmos.
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A  T E S T G Y A K O R L A T O K  H A T Á S A  A Z  E G E S Z  

E M B E R R E *

I. Bevezetés és a testgyakorlatok általános jelentősége.

Mik a testgyakorlatok ? S mi az egész ember ? Mert ne gondolja 
senki, hogy akármiféle tevékenysége a testnek már lestgyakorlnt ; az 
pedig már épen útszéli dolog, hogy még nem egész ember az, kinek se 
egy lába, se egy keze nem hiányzik. Testgyakorlat csak az lehet, a mi
nek elvégzésére való készség (dispositio) eredeti sajáta a szerezetnek. 
Ez a készség testi és lelki természetű. Első formájában a tulajdonképem 
szervezet állapotát, a szerveknek vagy részeiknek rendeltetésszerű jellegét 
s azokhoz hozzákötött testi képességek összegét jelenti, szóval velünk szü
letett leltárt ; második formájában ösztön, mely arra serkent, hogy ez az 
egész leltár gyakorlás útján jellegében megtartassák és megerősítessék. 
A lelki élet ezen gazdagsága jellemzi a valódi testgyakorlatokat. A többi 
gyakorlat — legyen azok rendszere bármi tudományosan kiczirkalmozva, 
s tárgyi hatásuk bármi meggyőzően kimutatva lehet jó medicina, de 
a neveléstudomány szempontjából testgyakorlat nem lehet.

Az egész ember értelmezése egy negativ Ítélettel kezdődik, hogy 
t. i. két fél ember még nem tesz egész embert. Sőt a fél emberek egész 
tuczatja sem ér fel egy egész emberrel. Az egész ember — épen egész 
ember. Súlypontja az akarat ; akaratának alap-tónusa az erkölcs ; er
kölcse pedig testének szervezetéből fakad. Ilyen az egész ember. S meg
elégedés tölt el, ha elgondolom, hogy e fogalom történeti fejlődésében 
a rég letűnt klasszikus kor adta a helyos értelmezés kiinduló pontját. 
Hiszen a «testi-lelki harmónia» elméletének korunk csak indokolásán 
változtatott : a klasszikus esztétikai szempont elé a modern ok és okozati 
összefüggés szempontját helyezte. Lényeges uj elem az egész ember

* Ez értekezésből szerző részleteket olvasott a «Testi nevelés nemzet
közi kongresszusán» Párisban.
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fogalmában csak a «hasznavehetőség», az a követelmény, hogy «e földről 
való» ember legyen s korának cselekvő részese.

Amivoltukban imént megállapított testgyakorlatoknak minő részük 
van az így értelmezett egész ember létrehozásában, ezt vázolni jelen 
tanulmány czélja és feladata.

Sokan — különösen a szülők köréből — azt hiszik, vagy legalább 
is hajlandók azt hinni, hogy az ismeret elegendő vagy legalább is olyan 
eszköze a boldogulásnak, mely mellett a nevelési munka többi eredménye 
alig jöhet számba ; tőkebefektetés, mely meghozza kamatos kamatait. 
Holott nem volna szabad elfelejteni, hogy e tőke 9/w-ed részének nem 
lesz szerepe az egyén életében, tehát elvész. Senki sem mondhatja — még 
a szakiskolát végzett sem — hogy a tanult ismeretek Vio énél többet 
értékesít. 8 ámbár nem szabad kicsinyelni az ismeretnyujtás és szerzés 
hosszú iskolai munkáját, mert hisz annak kapcsán tesz szert az egyén a 
gondolkozás képességére és szerzi az el nem vesző, állandó nyomokat 
hátrahagyó belső képzés számos becses elemét, :— mindazáltal még ke- 
vésbbé szabad a szerzett ismereteknek azt a nagy, életre kikészítő erőt 
tulajdonítani, mint a melyet közönségesen neki tulajdonítanak.

A élet nem ünnepi vizsga, a melynél virág van az asztalon, 
s a hol kapott kérdésre válaszolni kell. Ott minden jelenség, min
den munka egy elénk tett kérdés, melyet magunknak kell jól megfogal
maznunk, hogy rá jól megfelelhessünk. Könnyű dolognak egy sem 
mondható ; az első azért nem, mert biztos ítéletet kiván a lényeges 
és lényegtelen megkülönböztetésében (tehát okos és ügyes választást a 
szerzett ismeretek között) ; a második, mert akaratindítás és cselekvés 
jár nyomában (tehát szabatos alkalmazása a szerzett ismeretnek).

Biztos Ítélet és szabatos cselekvés, a szerzett ismeretnek okos vá
lasztása és ügyes alkalmazása bizonyos gyakorlatiasságot tételeznek fel, 
mint az életnek első, az ismeretektől független követelményét, azaz az 
egyén teljes uralmát a saját testi és értelmi képességei felett.

Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy az emberben — ámbár 
társadalmi lénynek mondják — több a bojkottáló, mint a barátkozó ter
mészet. Amaz ősibb tulajdonság visszavezethető még a faj kiválasztásnak 
már véges idők előtt működő törvényére. Az élhetetlent fajtársai boj- 
kottálják, a határozatlan typus saját tökéletlenségénél fogva pusztul. 
A ki látta vagy hallotta, hogy a délre költöző gólyák mikép ölik élhe
tetlen társaikat, az alkalmazhatja e jelenséget az emberekre is. Ók sem 
tesznek máskép : agyonütik a szegény, élhetetlen gólyát, ha nem is bal
tával, de folytonos kizsákmányolással, folytonos lejebb szorítással a cse
lekvés színteréről. A darvinismus tanítása, hogy az a faj éli túl a másikat, 
az van fölényben, a mely határozottabban mutatja a typus karakterét, — 
ugyanegy faj változataira, sőt egy-egy változat egyéneire is áll. E tör-
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vény kedvez a határozott egyéniségeknek, és ellenséges irányzatú azok
kal szemben, kikben nem fejlődött határozott egyéniség. A közönséges 
élet alig mutat példát arra, hogy valamiféle közösséget keresnének olyan
nal, a «kin nem tudnak eligazodni». így a határozott egyéniség, s alap
sajátságainak ismerete a bizalom alapjává lesz, mely — hogy mást ne 
mondjak — az összes hitelviszonyok további alapja, s melynek számos 
előnyét e helyen feszegetni, teljesen fölösleges.

Határozott egyéniségről természetesen csak akkor lehet szó, ha az 
ifjú már férfivá lett, ha már megtörtént az egyéniség kiforrása : ha a vá
gyak kavarodása megszűnt, a hevesebb érzelmek leülepedtek, s ábrán
dozások, szenvedések és tapasztalások egymást ellensúlyozó hatásai 
elvekké tisztultak, melyek rendszere — szilárd akarat mellett — a férfi 
morális erejének legfőbb biztosítéka. A kiforrt egyéniség'&z életnek má
sodik, az ismeretektől független követelménye, mely a gyakorlatiasság
gal együtt mindenesetre olyan vértezet, minővel bátran lehet az élet 
liarczába merészkedni, s melyen egyhamar csapás nem fog.

Azonban más dolog a küzdés, az erőlködés a lelki nyugalom ide
jében és más, mikor ellenséges kéz, vagy a sors csapása összezavarja 
munkálkodó erőinket ; elveszi látásunkat, hogy nem látjuk sem az oko
kat, sem az okozatokat ; megfoszt a dolgok mértékétől, hogy nem tudunk 
sem mérlegelni, sem Ítélni. Valamint a hajónak nem használ a vihar 
nehéz óráiban, hogy gépezete annyi meg annyi száz lóerőre van beren
dezve ; hogy annyi meg annyi tonna szénkészlete van, s egyedül szilárd
ságán törik meg a vihar dühe : úgy az ember sem veszi hasznát a nagy, 
drámai erejű ráhatások perczeiben a fölhalmozott akár testi, akár értelmi 
erőknek, s egyedül szilárdsága képesíti őt helytállásra. Az emberi szilárd
ságot benső egyensúly adja. Ha sem egy testi, sem egy lelki erő nincs 
túltengésben, ha megvan az összes képességek és tulajdonságok harmó
niája s az összes benned működő, cselekvő motorok egymást szabályozva 
végzik munkájukat, akkor mondhatod, hogy egyensúlyban vagy ; jól 
szabályozott mérleghez hasonlítsz, melyet ha ki is zavarnak egyensúlyá
ból, mihamar abba visszatér. S ha erős akaratod is van, mely a nyug
talanság pillanataira beszünteti a cselekvést, de az arra való képesség 
visszanyerése czéljából a legrövidebb — néha alig észrevehető — idő alatt 
visszakényszeriti az egyensúlyt, akkor compasshoz hasonlítsz, melyet 
akárhogy forgatnak, mihamar visszatér nyugalmába, de még inogva is a 
helyes irányt mutatja. 8 akkor a megpróbáltatás idején nem fogsz mint 
a gyenge — fejet és irányt vesztve — jobbról-balról segítséget keresni, 
hanem a magad támaszát önmagadban megtalálod, sőt még támaszúl 
fogsz szolgálni a tieidnek.

Benső egyensúly az élet harmadik, az ismeretektől független köve
telménye, melyhez csak a magunkkal való küzdés útján juthatunk, s
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mely — ha a gyakorlatiasság a praktikus embert, a kiforrt egyéniség a 
karakteres embert, — úgy ez a megelégedett embert teszi, a ki birto
kában van az élet legbecsesebb szerzeményének.

*

íme a tanulás korszakában szerzett ismeretek nemcsak hogy nem 
elegendők az életben való boldoguláshoz — de a praktikum, a karakter 
és a belső egyensúly hármas fegyverzetével szemben még csak egyen
rangúaknak sem mondhatók. Egyedül ismeretek birtokában — de a 
praktikumnak némi nyomát itt sem nélkülözhetve — legfeljebb fizetésre 
tehetünk szert önállóság nélkül. A kik csupán erre pályáznak, nem tar
toznak az élet tulajdonképen vett harczosai közé; ők a lelkileg egy 
dimenziós emberek : egy irányban haladnak s kétségbe vannak esve, ha 
pályájukat akadály torlaszolja el, mert annak kitérni nem elég ügyesek, 
s útat nyitni maguknak nem elég erősek. Emezek — különösen ha isme
reteket is gyűjtöttek — a lelkileg több dimenziósok : tudnak minden 
ponton tántorodás nélkül megállni és minden irányban tétovázás nélkül 
haladni ; bíznak magukban és mások is bíznak bennük; míg a külvilág
ban küzdenek, addig önmagukkal békességben élnek ; s míg az anyagi 
világban részükre a siker el nem maradhat, addig meghódítanak maguk
nak egy láthatatlan más világot, a benső élet világát telve harmóniával 
és békességgel.

Fölvetem a kérdést: van-e valamelyes hatásuk a testgyakorlatok
nak az élet ezen hármas fegyverzetére, s ha igen, mekkora ?

Testi tökéletesség — lelki kiválóság ! Szoros kapcsolatukat vallják 
a legnagyobb művészek épúgy, mint a legnagyobb költők. A mesterek 
mesterének, Michelangelónak Mózes-в bizonyíték rá. Egy alkotás, mely
nek absolut művészete időn kívül esik, s melyen az izmok erőteljessége, 
a hatalmas arányú tagok és az erő nyugalma a legtökéletesebb egyen
súlyban vannak az idők végtelenségébe meredő tekintettel, mely a lelki 
energiának mértékkel nem mérhető erejét tünteti fel. Bizonyíték rá a 
németek egyik költő-királya: Schiller, ki «die Bürgschaft» czímű költe
ményében megfestette a férfi-ideál megragadó képét: Bátorság, szabadság- 
szeretet, nyíltság, gondoskodás az övéi iránt, szavaiarlás és hűség az 
egyik oldalon és képesség hatalmas karokkal a ragadó árt szelni, irtó
zatos csapásokkal az utonállókat leütni, eltűrni a nap perzselő melegét 
és az út fárasztó hosszát : íme a lélek és test erejének egysége. De bizo
nyít mellette a népek meggyőződése : az igazság is. Azoké a népeké, 
melyek forradalmakban cselekesznek, de legendákban gondolkoznak. 
Hadd szolgáljon tanúságul a Szent László legendája. Szent László, a 
királyok mintája, a bölcs és nagylelkű, az előrelátó és istenfélő, az igaz
ságos és vasakaratu, —■ a ki «Yállal magasb mindeneknél».
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S a mi valódi művészek és valódi költó'k lelkében akár mint meg
győződés, akár mint sejtelem él, azt mihamar a tudomány is igazolja. 
Ma már nincs kétség az iránt, hogy az összes lelki erők a fejlett szervezel 
járulékainak tekinthetők.

Az összes erők és képességek mind úgy szunnyadnak az ember
csemetében, mint a növénynek levelet, virágot és gyümölcsöt hajtó ké
pességei a legkisebb palántában. A színt és alakot szülő képességek a 
palánta alkatához, legbensőbb minemuségéhez vannak kötve, s a palán
tával együtt fejlődnek vagy pusztulnak. Miért legyen szabad hinnünk, 
hogy az ember-palántával nem így van? Nem a természet produktuma-e 
ő is, nem vonatkoznak-e ő reá is a természet egyetemes törvényei ? 
Végzetes hiba és hiába való munka volt minden kísérlet, mely a lelki 
erők, tulajdonságok és képességek önálló fejlesztésén fáradozott, holott 
azok minden gyökérszála — legyenek azok értelmi vagy érzelmi, fizikai 
vagy morális természetűek - az emberszervezet eredeti alkatából veszik 
éltöket és életképességüket. A mint nem lehet a menyországhoz máskép, 
mint a hit útján jutni, — a fönt mondott erők és képességekhez sem 
lehet máskép, mint a szervezet útján férkőzni, s a nevelés összes tudo
mányának a kezdete és a vége : az összszervezet természetszerű és össz- 
hangzatos fejlesztése gyakorlat útján. A lábat és tüdőt futással, a kezet 
munkával, az agyat gondolkozással stb. Az összszervezettel együtt fej
lődik az, a mi a növénynél pompa, szín és illat : az értelmi, érzelmi és 
morális erők. II.
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II. Testgyakorlatok és gyakorlatiasság.

Legközelebbi feladatunk megállapítani a gyakorlatiasság lényegét 
és visszavezetni annak szellemi értelmét ugyanannak testi értelmére. 
A gyakorlatiasságnak van egy alapfeltétele : «az árral úszni». A kikről 
azt mondják, hogy az ő világuk nem erről a világról való, azok az in- 
praktikusok sjtulajdonképen úgy jellemzendők, hogy a társadalom ide
genéi. 8 én azt hiszem, hogy a társadalomtól való elidegenedésük akkor 
kezdődött, mikor nem volt alkalmuk társaikkal játszani, egymást elpü- 
fölni, egymással szövetkezni, szóval egymást egymásnak nevelni. Játék
ban a saját akarat összeegyeztetése történik a többiek akaratával. Az 
állandó kölcsönhatás eredménye vagy megtermékenyítése vagy megsem
misítése az egyén akaratának, a szerint, a mint az a közakarattal parallel 
vagy antiparallel természetű. Az életben sincs máskép, s a ki játékban a 
törvényt — még ha nem is tudatosan — a maga törvényévé tette, az 
nagy adag praktikumot hoz az életbe.

A testi nevelésnek a gyakorlatiasság részére vannak specialis esz
közei, s általános hatásai.
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A nevelő testi tevékenység egyik legbecsesebbje a slöjd, vagyis 
bevezetés a műhelymunkákba. A növendék megtanul bánni : késsel, 
fürészszel, gyalúval, fúróval, vésővel, kalapácsosai, szöggel stb.-vel, szóval 
az egyszerű szerszámokkal ; megismerkedik a fa, papir, agyag, pléh, drót 
atb. anyagok belső természetével, azzal, melyet a megmunkálás alatt 
mutatnak. Allíthatja-e valaki, hogy e testgyakorlatoknak — mellőzve 
minden lelki vonatkozást — tisztán csak külső képességek dolgában nin
csen közük a gyakorlatias ember képzéséhez ? Hisz praktikum dolgában 
valóságos analphabeta az, ki az élet ezer apróságaiban másokra szorul, s 
így másoktól függ !

Yagy nézzük a tanulók szünidei vándorlását. Néhány diák összeáll 
és egy-két hétig barangol. Szárnyasodó madarak első fészekhagyása ez. 
Közvetlen érintkezés a világgal a szülők közvetítése nélkül. Es a gyakor
lati ismereteknek mekkora sokaságát sajátítják el ! üti tervet készíteni, 
menet-renden eligazodni, szállást bérelni, táviratot feladni, úti pénzzel 
gazdálkodni és minden cselekedetnek felelősségét és következményét 
magán érezni ! Ezeken a praktikumnak úgyszólván kézzelfogható gya
korlatain kivül, még tekintetbe jön — és pedig fokozottabb jelentőség
gel — a testgyakorlatoknak azon általános hatása, mely az egyént cse
lekvéseiben biztossá, hogy úgy mondjuk a cselekvések általános meste
révé teszi, kinek bárminő tevékenységre nézve vannak az izomzat részére 
megszerzett könnyítő fogásai és fegyelmezettsége, melyek, mivel az ideg- 
rendszernek is sajátaivá váltak, tisztán lelki tevékenységnél is érvénye
sülnek. A mondottak értelme világosabb lesz, ha a gyakorlatiasság fogal
mát bonczolgatjuk, elemeit keressük, s ezeket azonosan úgy a «praktikus» 
jelzővel ellátott tevékenységnél, mint a testgyakorlatoknál feltaláljuk.

A gyakorlatiasságot leginkább az jellemzi, hogy a cselekvést hosz- 
szabb-rövidebb, néha alig észrevehető tervelés előzi meg, s hogy a végre
hajtás a lehető legkevesebb erő vagy tőkeveszteséggel, a lehető leg
rövidebb idő alatt, s a lehető legkevesebb lelki felindulással, azaz ideges 
kapkodás nélkül történik. A tervelés a cselekvés egyes mozzanatainak 
elrendezésében, a helyes eszközök megválasztásában rejlik. Ezt teszi a 
hadvezér, mikor a műveletek egymásutánját előre megállapítja, s meg
jelöli a végrehajtáshoz kiszemelt fegyvernemeket, ezt teszi a játszó csa
pat vezére, mikor a másik párt részéről fogolylyá ejtett jó futóját ki 
akarja szabadíttatni, hogy harezosnak felhasználhassa, s a felszabadító 
munkára az erre alkalmas emberét kiválasztja. íme tervelés és eszköz
választás. Ezt teszi a rúdugró is, mikor kiválasztja biztonság kedvéért a 
repedés és görcs nélküli rudat és erőkimélés szempontjából a legköny- 
nyebbet. A praktikumnak nem azonos elemei-e ezek ? A helyes tervelés 
és eszközkiválasztás már magukban véve is bizonyos mértékig tényezők 
a végrehajtásnál felhasználandó erő, idő és idegenergia legkisebb meny-
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nyiségének elérésére, másrészt azonban ezen hármas minimum biztosí
tására vannak a praktikumnak specialis eszközei, melyeket részint ter
mészeteseknek részint mesterségeseknek lehet nevezni. Természetesek a 
gyakorlottság, mely minden irányban reducáló természetű, továbbá а 
mathematikai Ítélet, mely a jelenségek dimensióira vonatkozik s kivált
képen az erőpazarlást csökkenti. Gyakorlás megszerzi az idegeknek a 
pontos rendező képességet ; melyik izomnak mikor és mekkora erővel 
kell a mozgás-folyamatba belekapnia ; és megszerzi az izmoknak a kész
séget és rátermettséget bizonyos ismételt mozgásokat mmd pontosabban 
és szabatosabban, idegen és önkénytelen hozzájárulás nélkül elvégezni. 
Melyik cselekvésünk pedig nem ismételt ? Egész fizikai tevékenységünk 
nem más, mint ismétlése azon mozgásoknak, melyeket életünk legkezde- 
tén végeztünk s melyeket később más-más s a rövidebb mellett hosszabb 
összetételekben is végezünk. Rendes foglalkozásunk körében nem csak 
egyes mozgások, hanem egész mozgás-sorozatok ismétlődnek gyakran, 
minek következtében az akarat-ingernek, általában idegfolyamnak csak a 
mozgás-sorozat megindításakor van dolga. íme az idegerő kímélése ; 
míg a cselekvés pontos rendezése az erő- és időpazarlásnak állja útját. 
A testgyakorlatok mindenesetre alkalmat adnak számtalan mozgás- 
kombináczió begyakorlására, melyekkel a gyakorlati életben viszontalál- 
kozunk, a mikor elvégzésükhöz a mozgás mechanizmus már bizonyos 
készültséggel bir. Az akaratinger, idegfolyam és izomtevékenység pontos 
összeműködése pedig állandó sajátunkká lesz s minden alkalommal igyek
szik érvényesülni.

Mathematikai Ítéletnek nevezem a praktikumnak azt az eszközét, 
mely látszólag az érzékszervekbe helyezetten mértékérzéknek, agyi 
helyi érzéssel pedig pontos becslésnek neveztetik. Mathematikai ítélet 
segítségével meg tudják becsülni a fizikai akadályok nagyságát, illetve 
súlyát és az átvitt értelemben vett akadályok terjedelmének v. súlyossá
gának mértékével rendelkezünk. Ennek következtében azok leküzdésére 
sem sikertelenül és kárbaveszően kevés, sem a kelleténél és fölöslegesen 
sok erőt nem fordítunk. Azaz a kifejtendő erő pontosan illeszkedik a 
dimensióiban jól megítélt akadályhoz. Ez a mathematikai ítélet tulaj
donképen tudatra hozott vagy emlékezetbe idézett izom-érzet.. Távol
ságot csak az tud megítélni, ki távolságokat ugrott, mászott, futott, 
dobott ; tárgyak súlyát az, ki olyanokat emelt, szállított, dobott, döntött. 
A számtalan esetben végzett izom-tevékenység érzetei, ez érzetek külön
féle az elmében alakult skálája szerzi meg a szervezetünktől elválaszthat- 
lan, s annak képességeihez arányosított mérték érzéket, mely azután az 
izomerő alkalmazásánál zsinór-mértékül szolgál. A mathematikai Ítélet 
és az e szerint alkalmazkodó izomtevékenység szép példáját nyújtja a 
kézből kézbe, távolságra dobott labda. Hogy az ilynemű Ítéletek alapjuk-
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ban véve izom-érzetek, bizonyítja, hogy gyenge embernek a könnyű súly 
már nehéz, míg az erősnek a nehéz is könnyű ; fáradt embernek a rövid 
út is hosszú, míg a pihentnek a hosszú is rövid. Csodálatosképen mind
kettőnek igaza van, mert saját erejükhöz mérten Ítélnek, annak arányá
ban mérnek, a mi tulajdonképen a praktikum szempontjából a leghelye
sebb. így a tágabb értelemben vett testgyakorlat a mérték-érzék meg
szerzésének egyedüli eszköze, de fönti értelemben a pontos becslésre 
nézve is az. Mert mi történik, mikor fizikai munka dimensióit a szerve
zetünknek megszerzett mértékkel mérjük, azaz a mikor becsiünk ? Ará
nyosítás : mikép viszonylik a végzendő munka a saját erőmhöz, melyik 
izomérzetnek felel meg, hogy e szerint szabjam meg a kifejtendő erőt ? 
Ezt az arányosítást, ezt az adaptiót az izom-érzethez lelki folyamat végzi, 
ugyanaz, mely az értelmi munkánál közbenjár. S miután a testgyakor
latok útján megszokta, hajlamot öltött arra nézve, hogy a meglevő erők 
szerint arányosítson, s a megfelelő izomérzet szerint az alkalmazkodás 
dolgában intézkedjék, e hajlam állandó dispositióvá válik, mely az ér
telmi munkák becslésénél is érvényesül, a képességekhez arányosít, s 
nyomot hagyott munka-érzetek közül választja a mértéket. így itt is, 
mint mindenütt, a hol analógia van testi és lelki munka között, megta
láljuk a belső lényeg azonosságát, ha az okok mélyére járunk, melv 
azonosság adja titkát és kulcsát a test-gyakorlatok hatásának a lelkiekre.

A praktikum mesterséges eszköze három formát mutat. 1. a végre
hajtás előtt a munkát kisebbíteni vagy elaprózni, 2. a végrehajtás köz
ben idegen vagy természeti erőt használni, végül 3. az érdekellenfél 
hátrányát, gyengéjét kiaknázni, a mikor a praktikum inkorrektségbe sőt 
immoralitásba is könnyen átmehet. Mesterségesnek azért nevezhető, 
mert míg a gyakoroltság s a jelenségek dimensióira vonatkozó mérték, a 
természetes fejlődés szerzeményei, szintén lelki erők, melyek természet
szerűen csökkentik az erőpazarlást, addig a most tárgyalt eszköz külső 
tényező, melyet leleményesség és tapasztalat tanít felhasználni. Mind- 
azáltal ez eszköz legjellemzőbb a praktikumra nézve és az emberiség 
egyik legősibb ösztönének jellegével bir, melynek a feltalálások, tehát a 
praktikumban való haladás fokmérőinek hosszú lánczolata is köszön
hető. Mikor az ember legelőször fogta az állatot maga helyett a szállí
tandó teher elé, őt erre ugyanaz az alapösztön vitte mint Stephensont a 
gőzmozdony feltalálásánál : idegen vagy természeti erő felhasználása a 
magáénak kímélése szempontjából. Ugyanilyen ősi a többi két forma. 
Äsopos meséje a hét vesszőről, melyek egy nyalábban el nem törhetők, 
harmadfél ezer éves és kevésbbé tetszik morálja, mint leleményes prak
tikája miatt. A munka elaprózása ! A gyakorlati életben lépten-nyomon 
találkozunk a praktikum mesterséges eszközének három formájával. 
S mivel általán nincs gondolat, nincs lelki tartalom, mely nem testi
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tevékenység útján szereztetett volna, úgy az ezen eszközre való lelki 
hajlam is arra vezethető vissza. Egyetemes testi-tevékenység a testgya
korlat. S valóban elég példáját adja a gyakorlatiasság ez eszközének. Egy 
patakon való átkelés oly módon, hogy egy ugrásból, közbe vetett kövek 
segélyével 2—3 ugrást csinálunk : a munka elaprózása. A hosszú ugrást 
megelőző roham nem más, mint egy természeti törvénynek -  a tehetet
lenség törvényének felhasználása arra, hogy megtoldja elugró lábunk 
erejét s ezzel együtt az ugrás hosszát. Minden u. n. lendületes gyakorlat 
kombinatiója a centrifugál v. centripetal és a tornász saját erejének és 
bámulatosan sokszor és világosan formálódik át a működő test u. n. 
egyszerű géppé, hogy ennek törvényei szerint kevés izomerővel a leg
különfélébb hely- és helyzetcseréket elérje. Mindez pedig — ha nem is 
történik természettudományi belátás alapján — de történik tudatosan 
és így megszerzi a léleknek az erre való állandó hajlamot. A legegysze
rűbb gyermekjátéktól kezdve egészen a férfiasodé ifjúság komoly játék
küzdelméig, mindegyikben az ellenfél hátrányos helyzetének kiaknázá
sát látjuk. Ezt teszi a domino-játékuál a hívogató fiú, mikor a legtávo
labb levőt szólítja, hogy mire ez helybe ér, a labda már a földön legyen ; 
ezt teszi az uralmon levő ütő-párt a nagy kifutónál : ki-be fut akkor, 
mikor a szolgáló párt eltévesztette a dobást s kénytelen a labda vissza
szerzésével vesződni. Az ellenfél előzetes gyengítésének képét adja a 
fölülkerekedett birkózó, ha előzetesen hosszasan ránehezedik alúl levő 
társára, hogy annak elfáradása után azután könnyebben elbánhasson 
vele. Ethikai értelemben szebb képet mutat ennél az idegen testgyakor
latnál egy kiválóan magyar testgyakorlat : a vívás. Az ellenfél gyengéit, 
nyílásait felhasználni míg mindkettőnek módjában áll testi ügyességét 
és lelki éberségét küzdelembe vinni, azt szabad, de a mérkőzést rögtön 
abba kell hagyni, a mint a küzdő felek egyike elejti kardját; mert a ki 
az ellenfél e hátrányát fölhasználná, mindenkorra lehetetlenné tenné 
magát. E jelenség annak sejtelméhez vezet, hogy a testgyakorlat nem 
csupán nagy tulajdonságok érlelője és nevelője, de egyúttal ethikai ala
pon is áll.

Átmeneti helyet foglal el a gyakorlatiasság természetes és mester
séges eszközei között a rythmas. Gyakran esztétikai czéloknak szolgál 
(ének, szertornázás), de eredete és értelme az a törekvés, hogy a munka 
folytonosságát apró pihentetők egyforma .részekre vagy részcsoportokra 
osszák. Tehát a munka elaprózásával volna dolgunk, mivel azonban 
hosszabb gyakorlat útján a munka ezen rythmikus szabályozása önma
gától is, természetszerűen fejlődik, mint pl. mesterembereknél, a gya- 
korlatiasság ezen eszközét nem lehet a mesterségesek közé sorozni. A test
gyakorlatok körében tudatosan alkalmazzuk : a szabad gyakorlatoknál, 
szertornázásnál, ütemszerűen szabályozott futásnál, gyaloglásnál, kor-
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csolyázásnál, evezésnél, úszásnál, slöjd-foglalkozásoknál (fűrészelés, gya
lul ást. Hogy mesteremberek, általában munkások naphosszat győzik a 
munkát, azt nagyrészt munkájuk rythmikus voltának köszönhetik. 
S hogy nagy súlyt fektetnek rá, onnan is kitetszik, hogy elég gyakran 
együtt-működéssel megkötik. így az egy sorban kaszáló aratók, az 
énekszóra dolgozó czölöpverők. Az utezakövek lebunkózása, a kovács
legények kalapácsolása munka-rész cyclusokat tüntet fel, melyek külső 
ingerként hatva — ha közvetve is — az izmokra, azoktól félig-meddig 
reflex mozgásokat váltanak ki. Mindezekben az esetekben a rytbmus 
mindenekelőtt az izom-munkát s vele együtt a lélegzést szabályozza, 
tehát a tüdő elfáradását akadályozza; másodszor egyszerű vagy össze
tett időegységeket állapít meg s ezek között munka-közi apró szünete
ket, melyek alatt az idegfolyam megszakad, s az általa lekötve tartott 
izomfeszültség felszabadul. Szóval pihenést szerez, hacsak egy-egy pil
lanatra is, vagy annak részeire. Ha a munkarészek nemcsak időre, de 
tartalomra nézve is egyformák (fűrész, gyalu, tű kezelése ; gyaloglás, 
evezés stb.), akkor a rythmusnak most említett kettős élettani jelentő
ségéhez egy fizikai jelentőség is járul, -hogy t. i. a teljesen egyforma moz
gások reflex-mozgásokká válnak, s az akaratnak csak a cselekvés meg
indításakor van tenni valója. A testgyakorlatok azáltal, hogy a rythmi
kus tevékenységnek bő szerepet juttatnak, úgy az izmoknak, mint az 
akarat-ingernek dispositiot szereznek az ily értelemben szabályozott- 
munkásságra ; így tehát megtanítanak, mikép kell a fizikai munka terén 
az erőket teljesen értékesíteni, azok legkisebb megterhelése mellett, a 
mely elv és képesség a lélek egységénél fogva a fizikai munka körén 
kívül is fog érvényesülést keresni.

(Vége köv.)

K ovács B e z s ő .
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A  B U K O T T A K  S T A T IS Z T IK Á J A

az 1899 1900. évi középiskolai értesítőkből.

A rendelkezésemre álló 129 magyarországi gymnasium és reál
iskola értesítője alapján itt közlöm a meg nem felelt tanulók statisztikai 
adatait.

Iskola helye és nem e O sztályozott 
tanulók  szám a

Bukottak
száma Százalék

Arad, kir. kath. főgymn. _ 367 79 21 '50/0
Baja, cist. főgymn............. __ _  _ 241 38 21-7 «
Balásfalva, g. kath. főgymn. __ 454 102 22-4 <.
Bártfa, áll. gymn. 81 16 == 19-7 «

5. Belényes, g. kath. főgymn. 361 90 24'9 «
Beregszász, áll. főgymn. ... 207 30 44-6 «
Beszterczebánya, kir. kath. főgymn. 295 67 = 19-1 «
Békés, ev. ref. gymn_ 138 42 = 30-4 <■
Bonyhád, ág. gymn. 135 23 = 17-0 «

10. Brassó, áll. főreáliskola 214 44 20-5 «
Budapest, I. áll. főgymn. 472 124 26-2 «

« IV. kegyesr. főgymn. 682 99 = 14-5 «
« IV. közs. főreáliskola 484 87 17-9 «
« V. áll. főgymn. ._ „ 697 115 = 17-2 «

15. « V. áll. főreáliskola ... .... 775 256 o «
« VI. áll. főreáliskola _ 532 163 = 30 6 «
« VI. áll. főgymn. ... __ 311 29 = 9-3 «
« VII. áll. főgymn. „ 976 124 = 12-7 «
« VIII. tanárképző főgymn. 131 4 = 3-0 «

20. « IX. ev. ref. főgymn. 550 166 = 301 «
Csaba, ág. Budolf-főgymn. 314 75 = 23-8 «
Czegléd, áll. gymn................... 74 19 = 26-0 «
Debreczen, kegyesr. főgymn. 216 45 = о 0Ô

« áll. főreáliskola _ 331. 96 = 28-7 «
25. « ev. ref. főgymn. 716 144 20-0 «

Deés, áll. főgymn. 145 17 11-9 «
Eger, áll. főreálisk. 273 89 32-6 «

« cist. főgymn. 436 131 = 30 0 «
Erzsébetváros, áll. főgymn. 225 48 21-3 «

30. Esztergom, kath. főgymn. 352 74 21-0 ..
Érsekújvár, kath. főgymn. 344 107 = 311 •
Fehértemplom, áll. főgymn. 242 82 = 338 «

Ki*
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Isko la  helye es nem e O sztályozott 
tanulók  száma

Bukottak
szám a

Fiume, áll. főgymn............._ ... .... „  227 44 =
Fogaras, áll. gymn. .... ... .... _ 192 32 =

35. Gyöngyös, áll. főgymn. __ _  ... .... 354 106 =
Győr, benedekr. főgymn. .. 440 87 =

« áll. főreálisk.. _ .... .„ _  457 109 =
Gyulafehérvár, kath. főgymn. _  ... 321 79 =
H.-M.-Vásárhely, ev. ref. főgymn. 284 87 =

40. Jászberény, áll. főgymn..... .... __ _ 237 64 =
Kalocsa, kath. főgymn. __ „ 513 65 =
Kaposvár, áll. főgymn. _  . _.. .... 382 74 =
Karczag, ev. ref. gymn. .. ........ 178 47 =
Kassa, premontrei főgymn. _  „  _ 534 85 =

45. Kecskemét, kegyesr. főgymn....... „  323 68 -
« ev. ref. főgymn. .._ .... .... 262 70 =
« áll. főreáliskola.............. 204 54 =

Keszthely, kath. főgymn.. . „  _  _ 294 52 =
Késmárk, ág. főgymn...........  _.. _ 300 56 =

50. Kézdi-Yásárhely, kath. főgymn. __ ... 188 35 =
Kisújszállás, ev. ref. főgymn. ._. .. _  207 51 =
Kolozsvár, ev. ref. főgymn. _  _  „ 355 53 =

« kath. főgymn. .... _.. .... 385 95 =
Körmöczbánya, áll. főreáliskola 298 45 =

55. Kőszeg, kath. gymn. .... .... 180 46 =
Léva, kegyesr. főgymn. 286 47 =
Lőcse, kir. kath. főgymn. .............. _  229 43 =

« áll. főreáliskola .... _. ._ 202 39 =
Lugos, áll. főgymn,.... . .. _.. .... .... _  211 61 =

60. Makó, áll. főgymn............  .... _  .... 244 72 =
Marosvásárhely, ev. ref. főgymn. _ _  352 125 =

« r. kath. főgymn. _ 226 60 =
Miskolcz, ev. ref. főgymn. .... ... . ... 373 111 =

« kath. gymn. ._ ............. . 261 82 =
65, Máramaros-Sziget, kegyesr. főgymn. _  168 33 =

Mezőtúr, ev. ref. főgymn.. . __ _...... 272 74 =
Munkács, áll. főgymn. 340 70 =
Nagybánya, áll. főgymn. _  ........  ... 274 50
Nagybecskerek, kath. főgymn. .... .... _  232 51 =

70. Nagyenyed, ev. ref. főgymn. . .... ... 397 81 =
Nagykálló, áll. főgymn. .... _  _ _  129 27 ^
Nagykároly, kegyesr. főgymn. 353 80
Nagykikinda, áll. főgymn. .... ......... 168 36 =

Százalék

-  19-3 »/о 
=  16-6 « 

= 29-9 « 
= 19-7 « 
= 23-8 « 
= 24-6 « 
= 306 « 
= 27-0 « 
= 12-6 « 

16-2 « 
= 27-5 « 
= 15-9 « 

21-0 « 

= 26-7 « 
= 26-5 « 
= 17-7 « 
=  18-6 « 
= 18-0 « 
= 29-4 « 
= 14-9 « 
= 25-2 « 
= 14-5 « 
= 25'5 « 
= 17-4 « 
= 18-7 « 

19-3 « 
= 19-6 « 

29-5 « 
=  35'5 » 

= 26-5 « 
= 29-7 « 
= 31'4 « 
= 19-6 « 
= 27-2 « 
=  20-0 » 

= 18-2 « 
= 21-9 « 
= 20-4 « 
= 20-9 «

-  22-6 « 

=  21 "4 «



A BUKOTTAK STATISZTIKÁJA. 245

Iskola helye és nem e O sztályozott 
tanulók  szánni

Bukottak
szám a Százalék

Nagykőrös, ev. ref. főgymn. 382 61 15-9 o/o
75. Nagyszalonta, közs. gymn. 129 31 = 24-5 «

Nagyszeben, áll. főgymn. 511 146 28-5 «
Nagyszombat, kath. főgymn. 471 168 — 35'6' «
Nagyvárad, prém. főgymn. 452 115 = 25-4 «

« áll. főreáliskola _ .„ .... „ 242 67 — 27-7 «
80. Nyíregyháza, ág. főgymn. 458 128 = 27-9 «

Nyitra, kath. főgymn. „......  .... _ 427 77 = 18-0 «
Panesova, áll. főgymn. 200 24 12-0 «
Pápa, ev. ref. főgymn. _  ... .... „ 495 83 16-7 «
Petrozsény, közs. gymn. _  „ 55 15 = 27-2 «

85. Pécs, áll. főreáliskola .... ............. 406 77 18-9 «
«eist, főgymn. .... _.. ........ 374 84 22-4 «

Pozsony, kir. kath. főgymn. .... ... „ 480 95 = 19-7 «
« áll. főreáliskola _. ... ... 449 120 = 26-7 «

Pozsony-Szent-György, kegyesr. gymn. 97 20 20-6 «
90. Rimaszombat, prot. főgymn. _  .... 347 85 24-5 «

Rózsahegy, kegyesr. főgymn. ... ._ 264 43 = 16'3 «
Rozsnyó, kath. főgymn. .... .... ... 203 34 = 16*7 «

« ág. főgymn. .. ... ... .... _ 203 43 2M «
S.-A.-Ujliely, kegyesr. főgymn. . 361 88 24-3 «

95. Sárospatak, ev. ref. főgymn. „. ... .. 492 149 30 -2 «
Selmeczbánya, kir. kath. főgymn. ... 122 25 = 20-4 «
Sopron, ág. főgymn. ... ... ... ... 464 39 == 8'6 «

« áll. főreáliskola ...... .......  _. 205 67 = 32-6 «
« kath. főgymn. _ _ _ _ _ _  ... 307 80 26-0 «

100. Sümeg. áll. reáliskola _. _. 92 20 = 21-7 «
Szabadka, közs. főgymn. ... .... 474 126 = 26‘5 «
Szakolcza, kir. kath. gymn. _ 105 15 14-2 «
Szamosujvár, áll. főgymn..................... 225 44 19-5 «
Szarvas, ág. főgymn.................. . ... 395 104 26-3 «

105. Szathmár, ev. ref. főgymn. ... .. 298 70 = 23-4 «
« kath. főgymn. „  .„ _ 423 75 17-7 «

Szeged, áll. főgymn. „  _  _  ^  „ 159 50 = 3Ï5  «
« kegyesr. főgymn. 798 150 18-7 «
« áll. főreáliskola .„ ._ ... ... 310 29 9-3 «

110. Szegzárd, áll. főgymn. ... .............. 148 33 — 22-4 «
Szentes, áll. főgymn. ._ _

CMсоai 52 = 22-4 «
Szent-Gotthárd, áll. gymn. ... ... 70 20 28-6 «
Székely-Udvarhely, ev. ref. főgymn. 230 43 18‘7 «

« « kath. főgymn. _. 269 47 = 17-4 «
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Iskola helye és neme O sztályozott 
tanu lók  száma

B ukottak
szám a Százalék

115. Székely-Udvarhely, áll. főreáliskola ... 140 35 — 250%•
Székesfehérvár, cist. főgymn. 357 91 = 25-4 «
Szolnok, áll. főgymn. __ .............. 288 73 25-3 «
Szombathely, kir. kath. főgymn. 446 72 = 16-1 «
Temesvár, áll. főgymn. ........  .... 195 50 = 25-6 «

120. « kath. főgymn. 413 112 27-1 «
« áll. főreáliskola _  .... .... _  400 76 19'0 «

Újvidék, kir. kath. főgymn. . . .... 270 56 = 20-7 «
Vácz, kegyesr. főgymn. _  .... _ _  388 64 = 16-4 «
Veszprém, kegyesr. főgymn. .... 402 66 = 16-4 «

125. Zala-Egerszeg, áll. főgymn. .. 313 57 ■= 26-7 «
Zilah, ev. ref. főgymn. .... ... _. 270 60 22-2 «
Zombor, áll. főgymn. _  334 90 = 26-9 «
Zsolna, kir. kath. gymn. .... 206 44 = 21-3 «
Vágujhely, izr. reáliskola .... .... .... _  136 19 = 13-9 «

Átlagos százalék 129 intézetből 2L6 °/o.
Az átlagon felül van 66 iskola; 30 százaléknál több bukott 15-ben.
Legtöbben buktak a következő 10 iskolában : 

nagyszombati kath. főgymnasium, 
marosvásárhelyi ev. ref. főgymnasium, 
fehértemplomi áll. főgymnasium, 
budapesti Y. áll. íoreáliskola, 
soproni áll. főreáliskola, 
egri áll. főreáliskola, 
szegedi áll. főgymnasium, 
miskolczi kir. kath. gymnasium, 
érsekujvári kath. főgymnasium, 
hódmezővásárhelyi ev. ref. főgymnasium.

Legkevesebben buktak a következő 10 intézetben : 
budapesti tanárképzőintézeti főgymnasium, 
soproni ág. ev. főgymnasium, 
budapesti VI. állami főgymnasium, 
szegedi áll. főreáliskola, 
deési áll. gymnasium, 
pancsovai áll. főgymnasium, 
kalocsai kath. főgymnasium, 
budapesti 'VII. áll. főgymnasium, 
vágujhelyi izr. alreáliskola,
ezakolczai kir. kath. gymnasium. Barczán Endre.
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D as V erhältnis» d er  H erbartischen P sy ch o lo g ie  zur physiolo
g isch -exp er im en te llen  P sychologie . Von Dr. Th. Ziehen.

Ziehen, egyike a modern physiologiai lélektan legkiválóbb búvárai
nak, a Schiller—Ziehen-féle pedagógiai értekezések gyűjteményének 
harmadik kötete ötödik füzetében tette közzé azon kutatásainak, vizsgá
lódásainak eredményét, melyek a Herbarti lélektan és a modern physio
logiai lélektan módszereinek és eredményeinek egymáshoz való viszo
nyára, ezeknek esetleges, egymással való megegyezésére, de még inkább 
az eltérésekre és különbségekre vonatkoznak. A mindössze csak 79 lapra 
terjedő értekezés két részre oszlik, az első részben a kétféle lélektannak 
elveit és módszereit, a második részben annak tanait és eredményeit veti 
egybe. Már eleve természetesnek kell tartanunk, hogy ez az összehason
lítás csak kis részben üt ki a Herbarti lélektan előnyére, a miért is Her- 
bartnak legújabb követői nem is igen késtek, hogy Ziehen támadásaira 
tőlük telhetőleg válaszoljanak. így a Herbartisták egyik feje, Flügel, 
által szerkesztett «Zeitschrift für Philosophie und Pædagogik» czímű 
folyóiratnak még múlt évi hetedik száma egy hosszabb értekezést indí
tott meg Felsch tollából «Die Psychologie bei Herbart und Wundt, mit 
Berücksichtigung der von Ziehen gegen die Herbartische Psychologie 
gemachten Einwendungen ». Úgy látszik tehát, hogy a Ziehen értekezése 
nagyobb vitát fog támasztani, a mely az én nézetem szerint a Herbarti 
psychologia végleges bukásával fog végződni, azért nem lesz felesleges 
legalább általánosságban egyelőre a Ziehen nézetével megismerkednüuk, 
miután a Felsch értekezése még nincs befejezve.

A lélektan, mint tudomány, egész a jelen századig nem tünteti 
fel a fejlődésnek azt a folytonosságát, mint a többi tudományok. Ezt a 
tényt abból magyarázhatjuk, hogy egyrészt a psychologiát nem ön
magáért, hanem a legkülönbözőbb tudományok és rendszerek érdekében 
művelték, másrészt nem indultak ki rendszeres megfigyelésekből, a 
melyek az utódra nézve lehetővé tették volna az utópróbát és a tovább
fejlesztést. Ezen tényállás után nem lephet meg, hogy a mi századunk
ban is a lélektan két irányba szakadt, a melyek hosszú ideig teljesen 
egymástól függetlenül fejlődtek. Ezt a két irányt röviden a Herbart-féle 
lélektannak és a modern physiologiai és kisérleti lélektannak nevezhet
jük. A kettő különböző útakat tört magának. A vélemények kicserélése 
hosszú ideig csak nagyon is korlátolt mértékben fordult elő. Kölcsön
hatásról meg alig beszélhetünk. Ezen körülménynél fogva az ered
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ményeknek összehasonlítása kettős érdekkel bírhat. Egymással meg
egyező eredmények kétszeresen becsesek lesznek, mivel külömböző 
útakon jutottak hozzá. A különbségek arra fognak sarkalni, hogy a 
megtett útat még egyszer megvizsgáljuk. «A mellett nem titkolom — 
mondja Ziehen —, hogy ezen összehasonlításnál azon határozott szándék 
is vezet, hogy egyrészt kimutassam, hogy Herbert sok pontra nézve, a 
physiologiai kísérleti psychologiának előhírnöke volt, másrészt, hogy a 
physiologiai kísérleti lélektan úgy a módszerben, mint számtalan egyes 
tanokban a Herbart álláspontját messze meghaladta, még azon sok 
tekintetben megváltoztatott alakban is, a melyet annak a Herbart 
követői adtak.»

Ekként jelöli meg Ziehen a maga szándékát és munkájának czélját 
értekezésének bevezetésében. A modern lélektant két főelv jellemzi, a 
mely már czímében is benne foglaltatik. Az első, hogy figyelemmel van 
az idegrendszernek, különösebben a nagy agykéregnek physiologiájára, 
a második a Fechner hatására felállított elv : a kísérleti megfigyelés. 
A munkálatok száma, a melyek e két elv alapján keletkeztek, ma már 
felületes számítás szerint is meghaladja a tízezret. Ezek egymás között 
állandó sorozatot képeznek. Az elődöknek megfigyeléseit utánvizsgálják 
és továbbfejlesztik. Ezen alapszik az eredményeknek termékenysége. 
Idegen tanulmányágaknak érdekei befolyásolják ugyan a kérdések fel
állítását, de nem az azokra adott feleletet. Yiszás helyek még nagy 
számmal vannak, de a tantételeknek nagy számára nézve teljes meg
egyezés forog fenn, mivel azok olyan tapasztalati tényeken alapszanak, 
a melyek már számtalanszor átvizsgáltattak és a melyeknek valódiságá
ról bárki újból meggyőződhetik.

Ekként jellemezve a kétféle lélektant, Ziehen művének első részé
ben elvek és módszerek, részletes és pontos összevetések alapján ki
mutatja, hogy a Herbarti psychologiának legnagyobb baja az, hogy elvei 
a metaphysikából vétettek, hogy a lelki jelenségeket Herbart meta- 
physikai elveinek prokrustes-ágyába szorította.

Herbart nem őrizte meg a lélektannak tapasztalati jellegét s a 
lélektani kutatás kettős kiindulási pontjához, a metaphysikai és az em
pirikushoz még tanítványai is ragaszkodnak. Herbart elvileg hangoztatta 
ugyan, hogy egy olyan lélektant akar megállapítani, a mely hasonló 
lenne a természetkutatáshoz, de a gyakorlati kivitelben nem maradt hű 
ezen elvéhez. E tekintetben az élettani és kísérleti lélektan messze távo
lodik Herbarttól. Lemond mindenféle elvről, kivéve a tapasztalati meg
figyelésnek módszerbeli elvét és nem fogad el semmiféle kérdéses meta- 
physika részéről segítséget, bár a tapasztalati megfigyelések alapján el
juthat olyan elvekhez, a melyek a lelki jelenségekre nézve sokat jelen
tenek, de nem szabad ilyenekből kiindulnia.
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Tovább menve : Herbart egészen mellőzte a psychologiai jelen
ségeknek a physiologiaiakkal való vonatkozását в e tekintetben az ő 
lélektana még a Wolfféhoz képest is visszaesést jelent. A physiologiai 
iskola hivei sem akarják a lélektant, megfosztva önállóságától, az élettan 
részévé tenni s igazat adnak a Herbartianus Waitznsk, bogy a psychikai 
és physiologiai lényegük szerint egymásból meg nem fejtlietők, de 
feledi Waitz, hogy a lelki és élettani lényegének magyarázata nem is a 
lélektannak, hanem az ismerettannak a körébe tartozik, a lélektannak 
pedig az a feladata, hogy nyomon kövesse a kétféle sorozatnak parallel 
lefolyását.

Továbbá mellőzi Herbart és iskolája a kísérletet a lelki jelenségek 
földerítésében. Ziehen itt szépen kifejti, milyen jellegű az a lélektani 
kiséi'let. «Azok a psychikai jelenségek, a melyeket mi a kísérletezés 
körén kívül az életben megfigyelünk, sokkal inkább szétszórtak és com- 
plicáltabbak, semhogy azokat törvények levezetésére felhasználhatnod 
A kísérletezésben egy csomó egynemű, egyszerű psychikai jelenséget 
teremtünk magunknak állandó, egyszerű feltételek között és ezzel meg
alkotjuk annak lehetőségét, hogy indirect úton jussunk törvényekhez. 
Éppen azon pædagogusoktôl, kik nem ismerik a kísérleti lélektant, hall
juk néha — ha tanúi lélektani kísérleteknek azt a kifogást: «de a 
valódi életben mindez complicáltabb.» Ugyanolyan ez, mintha a phvsicus 
ellen, a ki az esés törvényeit az Atwood-féle esésgépen szemlélteti, azt a 
kifogást tennők : «hisz a természetben a kő mégis complicáltabb fel
tételek mellett esik», vagy ha a vegyésznek, a ki két anyagnak kapcsoló
dását vizsgálja, azt vetnők szemére: «hisz a természetben kettőnél
mindig több elem van jelen». Miként a physicában, ép úgy a lélektan
ban is a legegyszerűbb jelenségekkel kell kezdeni a vizsgálódást és 
lassanként áttérni a complicáltabb jelenségekre. Természetes, hogy 
aztán a kísérletezés egyszerű jelenségeinek vizsgálatában az ered
ményeknek túlgyors átvitele az életnek complicáltabb jelenségeire, 
különösen pedig azoknak túlgyors gyakorlati értékesítése, alkalmazása 
megengedhetetlen. Szívesen megengedem, hogy ilyen elhamarkodások 
alkalmilag itt-ott, pl. az elfáradás kérdésénél előfordultak. De ezek 
korántsem a kísérleti módszernek esnek terhére, hanem tisztán annak, 
hogy egyes kutatók az önmagukban fontos és értékes megfigyeléseikből 
levont végső következtetéseiket elhamarkodták. » (1(1. lap.)

Továbbá Herbart a psychologiát mathematicailag akarta ugyan 
megállapítani, elismerve és sürgetve a lelki jelenségek mérhetőségének 
elvét egyik külön értekezésében «Über die Möglichkeit und Notwendig
keit Mathematik auf Psychologie anzuwenden» czímmel, de az alkalma
zásnak helyes módszerét csak az élettani-kísérleti lélektan találta meg.

Végül említi Ziehen, hogy Herbart az abnormális lelki jelen
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ségekre vonatkozó megfigyeléseket és tapasztalatokat egészen mellőzte, 
pedig a modem lélektan sokat köszönhet a psychopathologiának, a lelki 
betegségek tanának, az elmekórtannak, a mint magyarul nevezni szok
ták. Ziehen például csak arra utal, hogy mily nagy mértékben mozdí
totta elő a hallucinatioknak tanulmányozása az érzeteknek tanát, a 
pathologicus emlékezésbeli gyöngeségeknek tanulmánya az emlékezetre 
vonatkozó tant.

Ezekben kifejtve a kétféle lélektannak elvi és módszerbeli különb
ségeit, művének második részében Ziehen az egyes tanokra tér át. Ki
fejti, hogy hogyan módosult az érzeteknek, a képzeteknek elmélete, a 
modern élet- és kísérleti lélektanban, azután az eszmetársításra, a figye
lemre, a reproductiora, az érzelmi hangulatok és indulatokra, végül az 
akaratra és a cselekvésekre vonatkozó tanok. Ezekre nézve magára a 
műre utalva az olvasót, csak Zieheunek végső következtetéseivel akarok 
e helyen foglalkozni, mert azok alkalmasak arra, hogy megmutassák az 
irányt, melyben nekünk magyaroknak is a lélektant és a pædagogiât 
művelni kell, ha csak némileg is részt óhajtunk venni a külföld ezirányú 
törekvéseiben s a haladásban nem akarunk végkép elmaradni.

Mindenesetre -— mondja Ziehen — tisztelettel, szinte csodálattal 
kell viseltetnünk azon nagy érdemek iránt, a melyeket Herbart a tudo
mányos lélektan körül szerzett. De lélektana ma már a múlté. A lélek
tan történetében az ő tana egyike azon nagy határköveknek, a milyeneket 
éppen a lélektan történetében olyan keveset találunk. A ki a lélektan 
történetét tanulmányozza, oly behatóan kell foglalkoznia Herbarttal 
mint például a physika történetében behatóan foglalkoznak Newtonnal, 
vagy a növénytan történetében Linnével. De a lélektannak Herbarti 
rendszerét ma már nem ajánlhatjuk a psychologiai tanulmányoknak és 
a psychologiai kutatásoknak alapjául. Az élettani-kísérleti lélektan 
messze túlhaladta a Herbart rendszerét és teljes joggal igényelheti az 
egyeduralmat. Mi egyáltalában semmiféle bölcsészeti rendszert nem 
akarunk a lélektanban. Tényeket kell tapasztalati úton gyűjtenünk, 
ezeket törvényekké összekapcsolnunk és alkalmilag olyan hypothesisek 
által kiegészítenünk, a melyeknek helyességét ismét tapasztalati módon 
tettük próbára.

Azután ki kell küszöbölnünk végkép a metaphysicát a lélektanból. 
Nincs szükségünk az Énre és az önfentartásoknak meseszerü elveire. 
A mint az álattan, a növénytan, a physika nem indul ki metaphysikai 
tételekből, ép oly kevéssé engedhető meg az, vagy szükséges a lélektan
ban. Azonban mint ama tudományok, ép úgy a lélektan is alapokat 
szolgáltathat a metaphysika vagy még inkább az ismeretelmélet szá
mára, de épen azért, hogy ezt tehesse, nem szabad engednie, hogy
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egyszerű, a ténylegesre irányuló kutatásaiban metaphysikai rendszerek 
befolyásolják. A compromission itt teljesen ki van zárva.

A metaphysikai elvek helyett megfigyelést és különösebben kísér
leti megfigyelést kívánunk. De ezen kísérleti megfigyeléseknek valóban 
exactaknak kell lenniök. Általában megengedjük, hogy nem egy modern 
kísérleti lélektani dolgozat hagy fenn sok kívánni valót exactság tekin
tetében. De ez semmit sem bizonyít a kísérleti módszer, mint ilyen 
ellen. Hisz végezhetünk kevésbbé exact physikai kísérleteket is, a mint 
példák is bőségesen mutatják. A kevésbbé exact kísérleti dolgozatok 
relativ gyakoriságát azon körülményben kell keresnünk, hogy azok, a 
kik mai napság lélektannal foglalkoznak, nem rendelkeznek elegendő 
mathematikai és természettudományi előképzettséggel. Herbart csak a 
mathematikai előképzettséget követelte. Bizonyára ez is elengedhetetlen, 
de még elengedhetetlenebb a természettudományi kísérleti módszerek
ben való iskolázottság. Ez a kétféle képzettség képezi ellenszerét ama 
phrasisoknak, melyek a jelennek és a múlt századnak oly sok lélektani 
műveire nézve annyira jellemzők. (73. lap.)

Azonban még egy harmadik dolog, a physiologiában való jártas, 
ság is megkivántatik a modern lélektan alapos és sikeres művelhetésó- 
hez. Mi már többé nem ignorálhatjuk azt a tényt, hogy psychikai folya
matainknak általában physiologiai folyamatok felelnek meg a nagy agy
kéregben. Néhány évtized múlva a lélektannak olyan tankönyvét, a mely 
nem számol a parallel végbemenő physiologiai folyamatokkal, egyszerűen 
humbugnak fogják tartani. A ki valóban tudományosan akarja mívelni 
a psychologiát, annak behatóan kell foglalkoznia az idegrendszernek 
(egyúttal az érzékszerveknek és izmoknak) anatómiájával és pliysiologiá- 
jával. Ezen tételemmel — mondja továbbá Ziehen — természetesen 
ellenmondást idézek elő mindazok részéről, a kik ezt a beható foglal
kozást elmulasztották. Ezeknek csak azt tanácsolhatom, hogy vagy 
pótolják e mulasztást, vagy foglalkozzanak a Fechner és Wundt előtti 
psychologia történetével.

Ezek után a mai psychologia jellemével és természetével Ziehen 
fejtegetései után csak tisztában volnánk már, de kérdezhetjük, hogy 
milyen legyen most már a pædagogia ? E kérdésre is kiterjeszkedik 
röviden Ziehen.

«A fő oka annak, hogy még ma is oly sokan ragaszkodnak Herbart 
lélektanához, azt hiszem, Herbart pasdagogiájában keresendő. Sokan, a 
kik a Herbart pedagógiájához csatlakoznak annak gyakorlati értéke 
miatt, attól félnek, hogy a Herbarti lélektannal a Herbart pedagógiáját 
is fel kellene adniok, ezért ragaszkodnak az utóbbi kedvéért egyúttal az 
előbbenihez is. A Herbart paadagogiájának értékéről való Ítéletet kény
telen vagyok egészben a pædagogusoknak átengedni és felteszem ennek
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a pædagogiânak az absolut helyességét. Egy azonban az utóbbinak el
fogulatlan szemléletéből egész biztonsággal következik, az, hogy Herbart 
pædagogirija nem áll logikailag szükséges kapcsolatban a Herbart lélek
tani elveivel és módszerével. Az utóbbiak megdőlésével az előbbi egy
általában nem esik el. A mint Herbart sok helyes lélektani tételét finom 
psychologiai megfigyelésének köszönhetjük és ő csak utólag hozta 
ezeket vonatkozásba a maga hamis elveivel, ép így vagyunk sok paeda- 
gogiai tételével is. Néhány schema és terminus a psychologiai rendszer 
bői van kölcsönözve, de nagyszerű alapgondolatai pædagogiai-psycho- 
logiai tapasztalatának eredményei. De a Herbart pædagogiâjânak lénye
ges gondolatait a kisérleti physiologiai lélektannal is össze lehet egyez
tetni. Azért a Herbart paedagogiája úgy tűnhetik fel, mint egy tökéletes 
szerkezettel és berendezéssel biró ház, a melyet azonban az építő igen 
ingatag talajra épített. A pædagogiânak tehát az lesz a feladata, hogy 
ugyanazon házat azonos szerkezettel és berendezéssel a biztos talajon 
még egyszer felépítse ; sőt lehet reményleni, hogy a biztosabb alapon 
maga a szerkezet és a berendezés is tökéletesedni fog.»

Ezekből látjuk, hogy Ziehen elismeri Herbartnak a pædagogiai 
érdemeit is, sőt szerintünk a Herbart paedagogiájáról nagyon is óva
tosan, mondhatni hízelgőén nyilatkozik. Ez nem igen lep meg azonban 
bennünket, ha meggondoljuk, hogy ezen nyilatkozataibau a kartársi 
szellem is vezethette Ziehent, ki eddig Jenában volt a psychiatria tanára, 
a Herbarti pædagogiânak főfészkében, a hol Rein és Flügel még ma is a 
legalaposabb mívelői ezen pædagogiânak. Nézetem szerint Ziehennél a 
modern pædagogiânak feladatait, módszereit és czélját sokkal alaposab
ban világítja meg Stein Lajos a «DeutscheRundschau» 1897. évfolyamá
nak egyik füzetében «Experimentelle Pædagogik» czímmel, úgyszintén 
dr. Brahn Miksa «A psvchologia és pædagogia egymáshoz való viszonya» 
czímű értekezésében. (Ez utóbbinak magyar fordítása olvasható a 
«Sárospataki Lapok» 1897-iki évfolyamában.) S z é k e l y  G yörgy .

252

VEGYESEK.

— Doctor rerum technicarum. A király, Wlassics miniszter föl- 
terjesztésére megadta a budapesti műegyetemnek a jogot, hogy a műszaki 
tudományokból doktorokat avathasson. A műszaki doctoratus tisztán 
tudományos fokozat lesz ; a műszaki minősítést ezután is az eddigi 
módon, az oklevéllel szerzik meg. Csak, a ki már birtokában van 
a minősítő oklevélnek, az bocsátható doctoratusra. A technikai tanul
mányok ezen méltányolásában Magyarország egyike a legelső államok-
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пак ; csak pár hónapja olvastuk, hogy a müncheni műegyetem megkapta 
ezt a jogot. Pedig már több mint félszázada, hogy a technikai főiskolák 
egyetemi rangra tettek szert. Ennek folyománya : a doctori gradus osz
tása nagyon későn követte az egyetemi rangot, jóllehet a technikusok 
foglalkozása semmivel sem inkább mesterségszerű, sem kevésbbé tudo
mányos, mint az egyetem par excellence doktoraié : az orvosoké.

Kereskedelmi főiskolák. Most egy éve e helyen (M. P. 1900. évf. 
281—282. 1.) ismertettük a közoktatásügyi és kereskedelmi miniszterek 
együttes rendeletét, a melyben a magasabb fokú kereskedelmi és közgaz
dasági képzést adó keresk. főiskolák tervét Írták körül. A terv megvalósí
tására két intézet : a budapesti és a kolozsvári keresk. akadémia vállal
kozott. Ez alkalomból foglalkozott az ügygyei az ürsz. Kerskedelmi és 
Iparoktatási Tanács s mielőtt a két főiskola részletes szervezeti- és tan
tervjavaslatának tárgyalásába bocsátkozott volna, előbb Schack Béla 
előadó javaslatára bizonyos elvi határozatokban állapodott meg. A főis
kolák «Akadémia» czímmel két éves (4 féléves) tanfolyammal szervezen- 
dők; egyelőre csupán Budapesten és Kolozsvárott engedélyezendők s csak 
később, ha határozott, sürgős szükség mutatkoznék, engedtessék meg 
újabbak állítása. A fölvételi föltétel általában az érettségi bizonyítvány, 
de a főiskolák tanulmányi rendje főképen a felső keresk. iskolák abitu- 
rienseinek készültségére épüljön ; a többi fölvetteknek az elemi kereske
delmi ismereteket külön kell megadni. A rendes hallgatók kötelező tan
menetben heti 20 órára köteleztetnek ; azonkívül kötelesek még 5 heti 
órát venni de szabad választásuk szerint akár a keresk. akadémia akár 
más főiskolák leczkerendjéből. E 25 kötelező órán kívül még szabadsá
gukban áll órákat venni nyelvekből, közműveltségi tárgyakból vagy 
ügyességekből. A kötelező tárgyakból félévenként colloquáJni kötelesek. 
A tantervben a specialis kereskedelmi tárgyak mellett a fősúly a közgaz
dasági tudományokra essék, a melyek úgy általánosságban, valamint 
specziális cursusokban is előadandók. A fenntartó testületek főgondja 
arra irányuljon, hogy az iskolák működésének magas, tudományos szín
vonala biztosíttassák, a minek fő feltétele, hogy a tanárok kevés heti 
órán foglaltassanak el. Egyebekben a Tanács nem tartja czélszerűnek, 
hogy részletes tantervet szabjon elő s ezzel az állítandó főiskolák önálló, 
szabad fejlődését megkösse, sőt épen az önálló, szabad fejlődéstől várja a 
magasabb kereskedelmi képzés czélszerű kialakulását (bár minden Tanács 
így gondolkoznék !) Kimondották továbbá, hogy a két akadémia tanul
mányi szervezete próbaképen 3 évre szolgáljon. A két akadémia javas
latainak részletes tárgyalását későbbre halasztották.

— A középiskolai tanáregyesület évi fölterjesztése, a melyet az 
utóbbi években rendszeresített a végett, hogy az egyesület törekvéseiről 
s működéséről összefoglaló képet adjon, most tétetett közzé Négyesy
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főtitkár tömör fogalmazásában. Bevezetésül köszönetét mond a minisz
ternek a Csáky-féle Ígéret megvalósításáért, a Tanítók Háza kedvezmé
nyeinek a tanárok gyermekeire való kiterjesztéséért ; megemlékezik a 
Pálffy alapítványról. A soronkivüli előléptetéseknek kárpótlásszerű alkal
mazásáról azt mondja: «A fizetésrendezésről szóló 1893. IV. t.-cz.-nek a 
tanári pálya természetéhez sok tekintetben nem simuló rendelkezéseit 
a végrehajtás még nehezebben megszokhatókká teszi». Fölveti azt az 
üdvös eszmét, hogy nálunk is elő kellene segíteni tanári nemzetségek 
képződését az iskola és a tudomány érdekében. Ennek főfeltétele a tanári 
pálya versenyképessé tétele; specziális eszközül ajánlja, hogy az állami 
középiskolák tandíjának 2»/o-ából s fölvételi díjainak 10»/u-ából a tanárok 
fiai számára ösztöndíjalap létesíttessék. Fölsorolja azután a jelentés azo
kat a pædagogiai és didaktikai kérdéseket, a melyek az egyesületet je
lenleg foglalkoztatják ; ezekről már volt alkalmunk számot adni. (M. P. 
1900. 571. 1.).

— Utasítások a népiskolai tantervhez. A kormány az új népisko
lai tantervet csak akkor szándékozik életbe léptetni, a mikor a módszeres 
utasítások is elkészültek hozzá, a mi előre láthatólag az 1892/3. iskolai 
év elejére lesz meg. Az Orsz. Közokt. Tanács már megkezdte a munká
latokat az utasítás elkészítéséhez. Tekintve, hogy egységes lesz a tanterv, 
nem is lehetne kiadni utasítások nélkül, mert hiszen épen az utasítások 
lesznek hivatva megmagyarázni, hogy ugyanaz a tantervi czél mi módon 
lesz elérhető az osztatlan s a külömböző mértékben osztott iskolákban. 
Ezt a Közokt. Tanács is föltételnek tekintette, a midőn az egységes tan
terv mellett foglalt állást, kimondván, hogy az utasításokban kell meg
szabni, hogy a különböző iskolák hogyan alkalmazkodjanak a tantervhez. 
Épen azért nem értjük egy — különben jól értesült — lapnak azt a 
kívánalmát, hogy az egységes tantervhez egységes utasítás készüljön, 
hacsak nem azt érti, hogy a különböző iskoláknak szóló utasítások majd 
egy kötetben adassanak ki.

— Szülői értekezletek. A fővárosban egyszerre megkezdődött a 
népiskolákban is, a középiskolákban is a tanárok és szülők együttes érte
kezlete, a melynek czélja, hogy az iskolai és családi nevelést összhang
zásba hozza s egymásnak kölcsönös támogatására indítsa. Most a kezdet 
kezdetén természetesen még nem lehet szó az eredmények megítélésé
ről; ezek az első kísérletek inkább csak arra szolgálhatnak, hogy tapasz
talatokat adjanak arra, hogy miképen rendezendők az ilyen értekezle
tek ? A két fél közül, a kiket közös munkára akar egyesíteni ez a moz
galom, az egyik hivatásszerű, szakértő nevelő, a másik természetes ne
velő volna ugyan, de laikus. Önkényt következik ebből a szembeállítás
ból, hogy a közös értekezletek feladata csak az lehet, hogy a szakértő 
tanítsa a laikust, megmondja neki, hogy a közös munkában mi lesz az ő
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feladata, s mi módon teljesítheti azt ? Az ellenkező fölfordult világ volna. 
Paedagogiai kérdések eldöntését egy ad hoc összeverődött laikus gyüle
kezet véleményétől nem lehet függővé tenni. Ebből a szempontból pl. 
nem tudnók helyeselni egyik népiskolai szülői értekezletnek azt a the- 
máját, hogy «Adjon-е a tanító házi feladatot és sogítsen-e a szülő a házi 
feladat elkészítésében ?» A pædagogus nem áll a világon és a társadal
mon kívül, hogy ne ismerné a szülők és a társadalom véleményét, sőt, 
nem érdemelné a pædagogus nevet, ha ezen vélemények ismerete nélkül 
foglalt volna állást valamelyik pædagogiai kérdésben. Azok már mérle
gelve voltak egész általánosságban — tehát tudományos módon — a 
mikor az iskolai praxis az iskolai czél elérése végett valamely intézke
dést létesített. Ilyen intézkedés akarna lenni pl. a szülői értekezlet is, 
mely megakarja értetni a szülőkkel, hogy nekik is jut föladat a nevelés 
munkájában, megmondja, hogy miben áll az és hogyan fogjanak hozzá. 
Ennek szüksége tagadhatatlan, tekintve, hogy annyi szülő van, a ki azt 
hiszi, hogy mindent megtett, ha gyermekét iskolába adta, s a másik 
túlzásban megint annyi, a ki otthon még egy második iskolát rendez 
be gyermekeinek. A harmadik népisk. szülői értekezlet kérdései már 
alkalmasabbak voltak. Az iskolai kirándulások volt a tárgy ; előzetesen 
ez előadó tanító tárgyalta az iskolai kirándulások szükségességét tanul
mányi, egészségi és nevelési szempontokból ; a kérdések között pedig 
ott volt, hogy «Mennyiben segíthetik elő a szülők az iskolai kirándulá
sokat ?» A középiskolák közül a gyakorló gymnasium kezdeményezte a 
szülői értekezleteket. Waldapfel J. előadó egy bevezető előadásban pár
huzamot vont az iskolai és családi nevelés föladatai és eszközei között. 
Az a sok előkelő úri ember, a ki fiát ez iskolába járatja, élénk eszme
cserét folytatott ; előfordultak ott nagyigényű felszólalások, kegyes váll- 
veregetések ő méltóságaik részéről, de a mi fülünket leginkább meg
ütötte egy anya hangja, a ki megértvén az előadótól, hogy a családtól 
első sorban a gyermek egyéniségének kifejlesztését várja, azt az óhajtá
sát fejezte ki, hogy ismertessék meg vele az egyéniség nevelésének rész
leteit. Ezt az anyát hallgassák meg s tanítsák meg arra, a mit tudni sze
retne. Nehogy félre értsenek, mintha mi az értekezlet érdekkeltő mód
szere helyett pedáns oktatást ajánlanánk ; a módszer kellemes és itt 
talán leginkább czélravezető, de a czél mindig a szülők fölvilágosítása s 
egy-egy konkrét kérdésben kitanítása legyen.

— A rang. Elvi kérdés, hogy a tanári állással összefér-e a raugosz- 
tály vagy nem ? Lehet rá Ízlés és belátás szerint igennel vagy nemmel 
felelni. A magyar tanárság Ízlésének és józanságának becsületére válik, 
hogy 1892-ben nagy többséggel nem-mel felelt a. kérdésre. A mióta az
tán akaratuk ellenére el kellett viselniük a rangot, azóta annyira érez
hették a kellemetlenségét, hogy bátran remélni lehetett, hogy az még
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azt a kevés igennel szavazót is megtérítette. Nem esik jól ilyen várakozás 
mellett, hogy egyik tekintélyes lapban megszólal egy ilyen rangkedvelő 
s miután az elv jóltartása végett előre veti, hogy kár volt a tanárokat 
rangosztályozni, azután mégis csak megnyugszik benne és többé nem az 
a baja, hogy miért van rang, hanem hogy miért nem magasabb az a rang ? 
Egyelőre csak egy osztálylyal szeretné feljebb srófolni. Miért ? Hát azért, 
hogyha például egy fogadtatáson, vagy főispáni ebéden véletlenül össze
kerül egy érdemes öreg tanár egy fiatal miniszteri titkárral, a titkár ne 
álljon vagy üljön elébb mint a tanár. Ez mind szép, de hát ezzel még 
sem lenne segítve az olyan tanáron, a kinek pl. az osztálytanácsos is 
derogál. S hogy az ilyen érzelem nem összeférhetetlen a tanítói öntu
dattal, fölhozzuk rá pl. az ismert anekdotát ama bizonyos német iskola- 
mesterről, a ki az osztályába lépő uralkodó herczeg előtt nem állott föl, 
nehogy a gyerekek azt higyjék, hogy nálánál nagyobb ur is van a vilá
gon. Ergo : a rangkedvelők szempontjából is jobb, ha a tanárnak nincs 
rangja, mert akkor olyan rangot képzelhet magának, a milyen épen neki 
tetszik s hivatásos működése közben soha sem jön olyan helyzetbe, a 
melyik kiábrándítsa — ha csak nem a főispáni ebédeken, de ez talán még 
sem olyan sűrű esemény egy tanár életében s az még kevésbbé sűrű, 
hogy épen öreg korában fiatal miniszteri titkárokkal üljön asztalhoz, 
hogy ezt lehessen irányadóul venni a tanári állás rendezésében. Kicsinyes 
szempontok ezek ebben az igen komoly elvi kérdésben. A magyar tanár
ságnak a rangosztályozás elleni józan és teljesen indokolt állásfoglalását 
semmi sem gyöngítheti inkább, mint az efféle nézetek nyilvánítása. 
«Nem kell semmiféle rangosztály, mert nem illik a tanári álláshoz» — 
ez világos álláspont, de «nem kell rangosztály, hanem azért ha jó ma
gasat adnak, elfogadjuk» az ilyen beszéd okot szolgáltat arra, hogy azt 
mondhassák a tanárságnak, hogy a rangosztályozás iránti ellenszenve 
épen olyan őszinte, mint a rókáé volt a magasan függő szőlőgerezdek 
iránt. Ennek ne tegyük ki magunkat ; inkább sohase menjünk a főispán
hoz ebédre.

— A budapesti egyetemi tanárok javadalmazása a múlt évi újra 
rendezés szerint a következő. A r. tanár alapfizetés 6000 K., ötödéves 
pótléka 800 K. (legfeljebb 5 Ízben), lakáspénze 1600 K., a 3-dik quin
quennium után 2000 K. Azonkívül tandíjjutalék czímén 3200 K. jár a 
jogi és az orvosi karon minden ny. r. tanárnak, a filozófiai karon 12 idő
sebbnek és a theologiain a legidősebbnek ; 1600 К. a filozófiai kar szol
gálati időben következő 12 tanárának, s a theologiaí karon a szolgálati 
időre a második tanárnak. A nyilv. rendkívüli tanár fizetése 4000 K., 
lakáspénze 1 200 K. Hogy miért kell a filozófiai kar tanárainak egy részét 
szegényesebben díjazni, mint a rendszerint fényes praxist folytató orvos- 
kari tanárokat ? — erre a kérdésre nem tudunk feleletet találni.



A TAXÁIM Ж JAVADALMAZÁSÁNAK KENDSZERE 
ELVI ALAPON*

Azon általános közgazdasági törvény alól, hogy a kínálat és 
kereslet szabályozza valamely munka és ellenszolgáltatása kölcsö
nös mértékét, kétségtelen, hogy a tanári munka sem tesz kivételt. 
Természetes azonban, hogy itt a törvény érvényesülése nem ismer
hető föl olyan közvetlenül, mint a rendes kereskedelmi áruk forgal
mában ; a kínálatnak és keresletnek nincsen meg itt az a durva, 
mennyiségi mértéke, mint amazoknál, sőt, nagyon kell keresni, 
hogy a viszonyok alakulatában ezen törvény hatásának mozzana
tait fölismerhessük.

Hogy a törvény tisztán érvényesülhessen, ahhoz szükséges a 
kínálat és kereslet teljes szabadsága ; szükséges, hogy úgy a kíná
latban, mint a keresletben szabad verseny fejlődhessék ki. Ezeknek 
a föltételeknek némi nyoma csak az angol és amerikai viszonyok 
között van meg, a hol a tanítói munka igénybevételének és kiszol
gáltatásának módjában még fölismerhetők a szabad forgalom egyes 
vonásai, ámbár ott is a nagy alapítványok miatt a forgalmi érték
nek csak kis része az, melyben ama törvénynek megfelelően hul
lámzások léphetnek föl. Nálunk és a legtöbb államban törvények 
korlátozzák a kínálatot és keresletet — vessük itt mindjárt közbe, 
hogy többnyire üdvös értelemben — a melyek a közgazdasági tör
vény érvényesülésének még nagyobb gátot vetnek, mint a kartelek, 
trustök, s mindenféle vámok a közönséges árúforgalomban.

Nagy mértékben közbejátszott még ebben az irányban az a 
modern fölfogás, hogy a jövő nemzedék iskoláztatása nem csupán 
egyéni szükséglet, hanem az állam szükséglete, minek folytán az 
állam vállalta magára, hogy ezen szükséglet kielégítését közvetítse,

* Fölolvastatott a M. Paed. Társ. uiárcziusi ülésén.
Magyar Paedagogia. X. 5. 17
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vagy a mennyiben nem maga közvetít, ott szabályozza a közvetítést. 
Az ma már nem fordulhat elő nálunk nyilvános iskolában — s más
féle alig van — hogy a tanár azt mondhassa: én csak ennyiért vál
lalom a gyermek tanítását, a szülő meg azt, hogy: én meg csak ennyit 
adok érte. A termelő és fogyasztó így teljesen el vannak választva 
egymástól, a közvetítés veszi át a vezérszerepet a szabályozásban, 
hogy pedig ennek hatása mennyire feljiil kerülhet, azt mutatja az, 
hogy olykor még a közönséges árúk forgalmában is fejtetőre állítja 
a kínálat és kereslet törvényét. Az igaz, hogy ez csak ideig-óráig 
történik meg, a törvény végül is uralomra jut, s épen ez mutatja, 
hogy valóságos törvény, a melyik alól csak látszólagos kivételek 
vannak.

Érvényesül ez a tanári pályán is, de ott kell keresnünk nyil- 
vánulását, a hol a kínálat szabadsága még meg van : a mikor az 
intelligens ifjú a pályaválasztás kérdésében kell, hogy határozzon. 
Erre nézve vannak nálunk symptomaticus jelenségek: a tanár
hiány, a melyből csak most kezdünk kibontakozni, és a tanítóhiány, 
a melyben még mindig benne vagyunk. Ez mutatja, hogy annak a 
mennyiség és minőség szerint meghatározott munkának, a mit a 
tanártól és tanítótól kívánunk, nálunk általában nincsen meg a 
kellő magasságú értékelése, a mi elegendő kínálatot idézhessen elő.

A ki már rálépett és rákészült erre a pályára, az már rend
szerint nem gondolhat a visszalépésre; elfogadja a munkájáért azt, 
a mit épen adnak érte. A törvénynek olyan közvetlen nyilvánulása, 
hogy az elégtelen javadalmazás miatt a tanári állások egyszerre 
megürüljenek, nem következhetik be. Vége van a szabad kínálatnak 
s csak később, a jövő nemzedék részéről vethető az a mérlegbe. 
A meglevő tanári generatio megmarad tanárnak s végzi a dolgát 
rosszul dijazva is. Tévedne azonban a kereslet, ha azt hinné, hogy 
ezzel föltétlenül jó vásárt csinált. A ki nem elégített ember mun
kája semmi téren sem ér föl a megelégedettével. Annál kevésbbé, 
minél inkább tényezővé válik a munka értékében a mennyiség 
mellett a minőség is. Törvények, szabályzatok megszabhatják a tanári 
munkát, megfelelő közegek ellenőrizhetik, sőt a tanár maga teljes 
jó szándékkal igyekezhetik, hogy a törvényen, a szabályzaton, az 
ellenőrön felül a saját lelkiismeretének is eleget tegyen, — a leg
nagyobb erőltetés mellett is meg lesz a munka erőltetett karaktere 
s a mi ezzel együtt já r: a lankadásra való hajlam. Mi tudjuk, hogy 
milyen sokat mulaszthat még az a tanár, a ki semmit sem mulasz



A TANÁROK JAVADALMAZÁSÁNAK RENDSZERE ELVI ALAPON. 259

tott el a törvényektől rászabott kötelességekből. Nem kell ahhoz 
egyéb, mint az éberség olykori lankadása, hogy itt is, ott is egy-egy 
olyan dolog elmulasztásán kapja magát, a mit a törvény és az el
lenőr nem Írnának ugyan a mulasztások rovására, de a mit ö bizo
nyosan el nem mulaszt, ha nem lankadó ébersége észrevéteti vele 
az alkalmat a jónak megtételére. Apróságoknak látszhatnak ezek a 
törvény szerint mérlegelhető munka mellett, akár a tokaji bor za- 
mata, melyet a kémikus mérlege ki nem tud mutatni, de azért a 
hozzáértő tudja, hogy a tokaji bort nem az a borszesz, czukor, víz 
és extractum teszi, a mit a mérlegen belőle megmértek ; valamint 
azt is tudja a hozzáértő, hogy a tanári munka hatásának, tehát ér
tékének nem lényegtelen tényezője a lelkes odaadás, az a folytono
san a hivatásra irányuló figyelem, mely azt a munkát áthatja s bele 
színt és életet ad. Ezt veszélyeztetheti az indokolt elégedetlenség.

Érdekesen kerül egymás mellé az Európában legmérsékeltebb 
magyar tanári javadalmazás és a szomszédos Oláhországban az 
európai legmagasabb tanári fizetés. Korántsem akarom ebből azt a 
következtetést vonni el, hogy nálunk legkevésbbé, ott meg leginkább 
becsülik a kulturális munkát. Az oláh tanároknak különlegesen 
fényes javadalmazása megkívánja a különleges magyarázatot. Ezt 
Oláhország viszonyaiban vélem megtalálni. Mikor pár évtizeddel 
ezelőtt önálló állammá lett, jóval kisebb intelligens osztálya volt, 
mint a mennyi az önálló államisággal járó nagy szükséglet fedezé
séhez kellett volna, sőt tekintélyes bevitelre szorult. Ilyen körülmé
nyek közt a tanári szükséglet fedezése jövendő intelligéntia szük
ségletének előállítását jelentette Oláhországra nézve. De a sok 
kecsegtető állás bizonyosan lefoglalta volna a csekély számú in- 
■telligentiát s a tanári állásokra nem marad belőlük, ha magát ezt 
az állást is nem teszik különösen kecsegtetővé. S még inkább erre 
kellett hogy indítsa őket az a szempont, hogy versenyre képes ta
nárságot állítsanak össze. Egy niveaun alul álló tanári testülettel 
nem értek volna czélt, már pedig a niveaunak megfelelő erőket a 
•csekély létszámból lefoglalták volna a fényesebb állások, ha ott is 
a tanári javadalmazásoknak azt a relativ magasságát fogadják el, a 
mely a művelt államokban az idők folytán kialakult. Ezért az oláh 
tanárokat a szokott aránynál magasabban kellett díjazni, ott tul- 
díjazás állott be. Ebben látom magyarázatát annak a különös je
lenségnek, hogy a kultúrában elmaradt Oláhországban ez a kultu
rális munka absolute is, relatíve is jobban van becsülve, mint a
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legelőrehaladottab nyugati államokban.* A hol elegendő intelli- 
gentia van az összes szükségletek fedezésére, ott a javadalmazás
nak bizonyos relativ magassága már biztosítja a tanári szükséglet 
fedezését. Magyarország bátran sorozható azon államok közé, a 
melyek intelligentiája elég nagyszámú mindennemű szükségletének 
fedezésére, a hol tehát indokolatlan akármelyik értelmi foglalko
zást s így a tanárit is különleges kedvezményben részesíteni, mert 
a mindenikhez relatíve hozzáillő mérték kell, hogy mideniknek a 
szükségletét födözze. Ha tehát a kínálat a tanári és tanítói pályán 
nem kielégítő, akkor ez annak a kétségtelen bizonyítéka, hogy ná
lunk ezen foglalkozások javadalmazása még relative, a mi viszo
nyainkhoz mérten sem üti meg a szükséges mértéket.

Azonban t. Társaság! nem a tanárok javadalmazásának mér
tékéről, hanem a javadalom megszabásának módozatairól szán
dékozom beszélni. Nem arról, hogy eleget adnak-e, hanem arról, 
hogy a mit adnak, helyes módon adják-e ? A javadalmazások ki
mérésének milyen módozata az, a melyik a tanári foglalkozás sa- 
játlagos természetével nem jön ellenmondásba, ahhoz hozzáillik ? 
Ezen kérdésekre adandó feleletekhez szükségünk van egy elvi ál
láspontra, a melyhez a tanári foglalkozásnak saj átlagos, a többiek
től megkülönböztető jellemvonásainak tekintetbe vétele juttat el.

Egyik fö megkülönböztető jellemvonás mindjárt az, hogy a 
ki a tanári pályára lép, az nem viszi magával tarisznyájában a 
marsallbotot. A ki 25 éves korában mint pl. a latin nyelv rendes 
tanára foglalja el kathedráját egy középiskolában, az azzal a tu
dattal teszi ezt, hogy 60—65 éves korában szintén mint a latin 
nyelv középiskolai rendes tanára fog a jól megérdemelt földi vagy 
másvilági nyugalomba vonulni. Munkaköre működésének utolsó 
órájában ugyanaz, a mi volt a legleső órán. Szükségtelen statisz
tikai adatokat hoznom föl annak bizonyítására, hogy a kivételek 
olyan kis számmal vannak, hogy azok nem másíthatják meg az 
adott kép találó voltát ; az a tanári pálya rendszerinti lefolyásá
nak hű képe. A ki fényes előmenetelt akar tenni, fokozódó befo
lyáshoz akar eljutni, az nem fogja ezt a pályát választani. Ellenben 
a ki nyugodt, biztos, küzdelem nélküli s mégis hasznos foglalko
zásra hajlik, az előnyt fog adni a tanári pályának.

* A fölolvasás ideje óta redukálták Oláhországban a fizetéseket, de 
még úgy is jóval magasabbak mint nálunk.



Egy másik, az előbbenivel különben Összefüggő jellemvonása 
a tanári pályának, hogy sem a hatáskör, sem a felelősség köre és 
mértéke annak folyamán nem változik. A kezdő és a pályája végén 
járó tanár egyenlően souverain a maga területén. — igaz, hogy 
olyan souverain, a kinek nincsenek alattvalói. Nincsen meg közöt
tük a fölé- és alárendeltség viszonya. A tanár nem dolgoztat má
sokkal maga helyett, a hivatáskörében ráeső munkát minden részé
ben magának kell elvégeznie ; de viszont nem is kell munkájának 
tárgyában és végrehajtásmódjában folyton a mások utasításainak 
hatalma alatt állania. Ezzel jár aztán, hogy munkájáért a felelőssé
get csak maga viseli, teljes mértékben és minden forum előtt. Az, 
hogy ezen függetlenségében törvények és szabályzatok korlátozzák, 
hogy működése ellenőrzés alatt áll, az nem másítja meg a tanár 
souverainitását. mint a hogy az alkotmányos uralkodó souveraini- 
tását sem érinti az önkénykedést gátló alkotmány. A ki nagy ha
táskörre, hatalomra vágyik s annak későbbi birtokáért kész elszen
vedni az önállótlan hatáskör, a függő alárendeltség kényelmetlen
ségeit, az más úton keres boldogulást; de a ki az önálló hatáskört 
és függetlenséget többre becsüli, mint nem az alárendeltséget, 
a melynél természetesen többet ér, hanem mint a másokért is fele
lősséggel terhelt hatalom kényelmetlenségeit, az szívesen fogja a 
tanári pályát választani.

Elég sokan vannak egyénileg úgy disponálva, hogy az ilyen 
természetű életpályának előnyt adjanak, a mihez járul még sokak
nak különös egyéni dispositiója épen a tanári foglalkozás iránt, 
hogy kellő számú intelligentia mellett bizton lehessen számitani 
arra, hogy a tanári pályára a szükségletet kielégítő, kellő meny- 
nyiségü és minőségű kínálat létesüljön, föltéve, hogy azon a pá
lyán meg is lehet élni.

Az álláshoz és a megkövetelt intelligentiához illő tisztességes 
megélhetés a minimuma annak, a mit az ember a választott élet
pályától megkövetel. Ez elengedhetetlenül szükséges föltétel a ta
nári pályán is, a mi ha nincs teljesítve, lehetetlen, hogy a pálya
keresők részéről a megfelelő kínálat bekövetkezzék.

Állítható-é még ezenkívül a pályakeresők részéről más köve
telmény is a tanári pályával szemben? Közgazdasági törvény, 
mely a szabad keresetekben érvényesül, hogy a munkás munkája 
arányában részesüljön az ellenszolgáltatásban. A ki szorgalmasabb 
s így többet dolgozik, a ki tehetségesebb s így tökéletesebb munkát
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produkál, az nemcsak a megéléshez szükségesre számíthat, hanem 
fölöslegre is, a mi elmaradó versenytársai közül kiemeli s a jelen, 
szükségletén kívül magának és családjának jövendő existentiáját is- 
biztosítja.

Az értelmi foglalkozások közt is van ilyen : az orvosi, az ügy
védi stb., a mely a szabad kereset jellemét megtartotta. A tanári 
foglalkozás azonban nem szabad kereset, ott megszabott foglal
kozás jár az állással, lehetőleg egyenlően kimérve minden tanárnak 
a magáé, ott a versenynek — közgazdasági értelemben — nincs 
tere. Nem ju t tér tehát arra sem, hogy a kiválóak a többiekkel 
szemben a sikerült versengés jutalmára : a fölöslegre tarthassanak 
igényt. Egymás mellett, mint söuverainek, kifelé mint egységes tes
tület állanak; a melynek minden érdeke közös, s a miben külön 
egyéni érdekek nem válhatnak ki. A szükségesen túl menő ked
vezés, ha éri őket, csak együttesen mint testületet érheti, mint érte 
Oláhországban ; erre mi nem vagyunk rászorulva, nálunk a kereslet 
a szükséges mértékkel is boldogul. S ha ezt így is megtalálja, akkor 
nem is ad többet. Tehát a fölöslegre nem számíthat sem az egyes
tanár, sem az egész tanárság.

Ha tehát egyfelől a pályakeresők részéről megkövetelt föltétel 
a tisztességes megélhetés biztosítása, másfelől a tanári munkát 
igénybe vevők részéről, nálunk és mindenütt, a hol kellő számú 
intelligentia van, elég már ezen föltétel teljesítése is ahhoz,'hogy a 
megfelelő kinálatot előidézze, akkor a közgazdasági törvény szerint 
ebben a föltételben fog mind a két fél egyességre jutni s így a tisz
tességes megélhetés föltétele mint szükséges, de egyúttal elegendő 
föltétele mutatkozik annak, hogy e téren a kínálat és kereslet igé
nyei kielégíttessenek. Többet hiába követelünk, kevesebbel nem/ 
lehet megelégedni. Elvi álláspontul tehát a tisztességes existentia 
föltételét kell kitűznünk s annak a szempontjából Ítélnünk meg a 
javadalmazás módozatait, s keresnünk általában a fölvetett kérdé
sekre a feleletet.

Vegyük szemügyre ebből az álláspontból a tanári pálya saját- 
lagos természetéről mondottakat.

A többi, szintén nem a szabad kereset jellemével biró pá
lyákon egy és ugyanazon életpálya folyamán is többféle existentián 
megy át az egyén. A fogalmazói, az aljegyzői, a hadnagyi existentia 
határozottan más, mint a tanácsosi, a táblabirói, az alispáni, az 
ezredesi existentia. Nemcsak azért, mert a világ annak nézi, hanem
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"mert azon életpályák természetéből kifolyólag másnak is kell lennie. 
Ott a kezelő szükebb s többnyire nem is önálló hatáskörben, cse
kély felelősséggel működik s fokozatosan tágul a hatásköre s súlyos
bodik a felelőssége. Ezzel jár. hogy az elsőnek szerényebb existen- 

■ tiával kell beernie, az utóbbi fényesebbre jogosult. Ilyen nemű meg
különböztetés a tanári pályáról fennebb mondottakkal nem fér 
össze. Ne ejtsen tévedésbe az a fokozat, a melyet a középiskolai, a 
polgáriskolai, a népiskolai állások között látunk. Ezek nem olyan 
fokozatok, a melyek ugyanazon egyén életpályáján mint egymásra 
következőphasisok szerepelnek; mindenikre külön qualificatió van, 
s ki a melyiken kezdi, azon végzi. Ezek mindenike önmagában, 
mint egy életpályát teljesen magába foglaló, vetendő össze azokkal 
a pályákkal, a melyeken ugyanaz az egyén ugyanazzal a qualifica- 
tióval végig halad az osztályok bosszú során. Valamelyikét a tanári 
csoportoknak pl. a középiskolait válasszuk tárgyalásunk alapjául, 
a többiekre külön-kiilön azután alkalmazható lesz az analógia. 
Kimondhatjuk most már a tételt, hogy a középiskolaiak csoportjá
ban nincsenek a tanári existentiáknak különböző osztályai ; sze
rényebbnek és fényesebbnek ott helye nincs ; ott csak egyféle exis- 
tentia van : középiskolai tanári existentia.

Erre*az eredményre jutunk már akkor is, ha az osztályokat 
annak vesszük, a minek a mi törvényünk elnevezte őket, t. i. fizetési 
osztályoknak. Hát ha még annak vesszük, a mik azok a valóságban, 
t. i. rang osztály okmik.* A többi, fent említett foglalkozási ágakban 
ilyen értelemben is meg van az osztályok jogosultsága, ott megvan 
a fölé- és alárendeltségi viszony s meg is kell lennie az illető szol
gálati ágak természeténél fogva. De mi értelme lehet annak, s mi 
haszna az iskolai szolgálatnak belőle, hogy egyik iskolában a latin 
tanár múlja felül rangban a mathezis tanárt, a másikban megfor-

* Tessék megnézni a kultusministeriumtól évenkint kiadott listát. 
A czíme : «rangsorozat». Ott van pl. a VI. a) csoport; van benne 19 név, 
11 után áll VI. fiz. osztálybeli fizetés, 8 után VII. osztálybeli. Hogyan tar- 
tozhatik valaki VII. osztálybeli fizetéssel a VI. fizetési osztályba ? ! Bizony 
csak úgy, ha a csoport élén álló ama VI-os számot nem fizetési, hanem 
rang osztálynak értelmezik. Fordul ilyen eset elő a tanárok közt is a VII. g) 
csoportban. Azoknak az előbb Írtaknak «czimük és jellegük» van. De mi 
értelme lehet annak, hogy valakinek n-dik fizetési osztályú czime és jellege 
van, n-dik fizetési osztálybeli fizetés nélkül? Ennek csak a rangosztályokra 
nézve van értelme. A rangosztály nevét kitörülte ugyan a képviselőház a 
törvényből, de azért úgy látszik, hogy a «jellege» benne maradt.
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dítva, a harmadikban pedig mindkettőt túlliczitálja az irodalom 
tanára, a kinek igazgatói czíme van ? !

Nincs semmi értelme, az alkalmazásban nincs semmi jelen
tősége s a mellett megtéveszti a tanári állás természetének helyes 
fölfogását.

Olyant igér a tanárnak, a mit az nem keresett : rangot; holott 
az tisztában volt vele, hogy a mikor a tanári pályára lépett, a rang- 
kórságról le kellett mondania. Tegyük föl, hogy a ranggal való ke- 
csegtetés olyanokat is vonzott a tanári pályára, a kiknek elhatáro
zásában az elérhető rang is szerepet játszott, vagy hogy azok közül, 
a kik már elaltatták volt magukban a rang ambitióját, most az 
ígéret újra fölébresztette azt, vájjon beváltódik-e ezekkel szemben 
az az ígéret? Nem; a tanár intelligentiájával és ízlésével biró em
ber okvetetlen bosszankodni fog azon az imputáláson, hogy az ö 
rang utáni vágya, ha már van neki, kielégíthető azzal, hogy az egyik 
rangosztályba kinevezik s a szomszédosban befejezi pályafutását. 
Azt pedig lehetetlen volt meg nem látni, hogy még nagyobb osz
tálykülönbségek létesítése ellenmondásban van az állandóan ugyan
azon munka- és hatáskörben maradó tanári állással. Egy kissé jobban 
fölnyitott szemmel azt is megláthatták volna, hogy ell^nmondás- 
ban van azzal már a két rangosztály is, s általában minden rang
osztály. Ez az intézkedés teljesen helyén kívül való, fölösleges, 
tehát oktalan, a jó ízlésüekre bosszantó, a rossz ízlésüekre káros 
hatású intézkedés volt. Ez annyira evidens, hogy szükségtelennek 
tartom a bizonyítékok halmozását. Fölhalmozott maga ellen — a 
mióta életbelépett — maga ez az intézkedés annyi tapasztalati 
bizonyítékot, hogy ma már valószínűleg azon keveseket is maga 
ellen hangolta, a kik a priori nem voltak ebben a meggyőző
désben.*

Nagyon kevesen voltak ilyenek, legalább a tanárok között. 
Mikor mostani fizetési törvényünk készülőben volt, akkor a közép
iskolai tanárok congressusának túlnyomó többsége határozottan 
állást foglalt a rangosztályozás elvének behozatala ellen. Azután

* Akadtak — szórványosan — a kiknek tetszett a rangosztály, a 
kik apró-cseprő, nem épen lehetetlen lehetőségeket eszeltek ki s hoztak 
föl a mikor hátha, mégis, talán hasznát vehetné a tanár a rangjának. De 
kevés embernek lehet olyan a construction a, hogy kész legyen egy egész 
életre szóló kellemetlenséget a nyakába venni azért, hogy 'esetleg egy pár 
alkalommal ne érezze magát kellemetlenül.
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alkudozások indultak meg; hogy milyen eredménynyel, látjuk a 
létrejött törvényből. Az volt akkor a hire, hogy a tanároknak válasz
tás engedtetett, hogy vagy elfogadják a rangosztályozást, vagy pedig 
kimaradnak az általános fizetés emelésből bizonytalan ideig, s erre 
«a tanárság beadta a derekát». Ha igazat mondott e hir, akkor én ré
szemről egy cseppet sem csudálkozom azon, hogy a tanárság beadta 
a derekát, hanem inkább azokon csudálkozom, a kik képesek vol
tak a tanárságot egy ilyen dilemma kényszere elé állítani.

Ha még egyszer az állásfoglalás kérdése előtt fogunk állaui, 
— s óhajtanunk kell, hogy oda kerüljünk, — akkor először is meg
fogjuk várni azoktól, a kiknek kezében lesz akkor az intézkedés 
hatalma, hogy a magyar tanárság jogosult igényeit komolyan 
vegyék, s ha ennek folytán azok kielégítése elhatároztatott s arról 
lesz szó, hogy milyen elv szerint osztassék az ki a tanárok között, 
akkor nem kételkedem, hogy nem lesz hang, a melyik a rangosz
tályozás elvét el ne vesse.

Engedjük meg magunknak azt az örömöt, hogy mi elvben 
már most elvessük, s fejtegessük tovább a kérdést, hogy az általunk 
választott elv milyen beosztását kívánja meg a tanári javadalma
zásoknak ?

Tehát: csak egyféle középiskolai tanári existentiát ismerünk, 
de ugyanazon színvonalú existentiának a fentartási költségei 
változhatnak még a körülményekkel. Azokhoz tehát alkalmaz
kodni kell.

Lehető röviden áttekintem ezeket, hiszen nagyobb részt jól 
ismert dolgok.

1. A korral növekedő szükséglethez való alkalmazkodás leg
elterjedtebb módja a korpótlekok rendszere, mely szerint a javada
lom meghatározott időközökben meghatározott mértékben növeke
dik. Ez a szükséglethez legjobban alkalmazkodó rendszer, mert hiszen 
a szükségletek növekedése az idővel arányos és nem attól van fölté
telezve, hogy vájjon az idősebbek mikor adnak helyet a fiatalabbak
nak. Minden kulturálisig, a mely a tanárok javadalmazását egysé
ges elvi alapon rendezte, ezt a rendszert alkalmazza. Csak Ausztriá
ban látjuk még ezt az elvet a rangosztályozás elvével összeelegyítve, 
de ott is az osztrák bürokrata fölfogással a német okosság conipro- 
missumot kötött olyan módon, hogy a rangosztályt hozta függésbe 
a szabályszerű időközökben bekövetkező emelkedéstől és nem az 
emelkedést a rangosztálytól.
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Meg akarva óvni ez elvi fejtegetést annak a színétől, mintha 
a javadalmazás fölsrófolása rejtőznek mögötte, így formulázom a 
dolgot : ugyanazt az átalányt, a melyet a mostani törvény vagy egy 
jövendőbeli törvény a tanári javadalmazásoknak a szolgálat folya
mán való emelkedésére szánt, osszák be korpótlékok alakjában s 
szüntessék meg a jelen állapot azon visszásságát, hogy egyik tanár 
a másik előhaladásának útjában állhasson.

2. Ugyanazon existentia fentartása egyik városban többe 
kerül mint a másikban. A lakáspénzekben most is meglevő kü
lönbség nem elegendő az aránytalanságak kiegyenlítésére. Bizo
nyára nem lehetséges, hogy az egész országra szóló rendezés az 
efféle eltérések minden árnyalatára figyelemmel legyen, de a na
gyon feltűnő és így kétségtelenül konstatálható aránytalanságok 
kiegyenlítésére törekedni kell. Azért a fölállított elv szerinti ren
dezés a helyi pótlékokat megköveteli.

3. Egy harmadik neme a pótlékoknak, a mi Poroszországban 
megvan s a mit némelyek nálunk is emlegettek, a tanárok égy részé
nek a kiválóbb működésért adott praemium. Ez ott talán marad
ványa a szabad kereset jelleméből folyó több keresletnek, a mely a 
kiválóbb munkát megilleti. De ez épen csak a szabad verseny által 
szabályozódhatik megnyugtató módon, a midőn a kiválóbb munká
ban adott nagyobb értéket maga a fogyasztó jutalmazza ; a tanárok 
alkalmazásának mai rendszere mellett azonban ez is a rangosz
tályozásnak egy neme, mely rést nyit a felsőbbség önkényének s a 
legtöbb rossznak, a mi a rangosztályokkal együtt jár. A kiválóbb 
tanári munka értékét senki jobban nem becsülheti, mint épen a 
tanár, azért mégis arra az eredményre kell jutnunk, hogy a tanári 
javadalmazások rendszerébe a kiválóság honorálása nem illeszthető• 
be. Fölállított alapelvünkkel meg épen ellentétben van, mert hiszen 
a tisztes tanári existentia fentartásí költsége nem függ attól, hogy 
kiváló-é a tanár vagy nem ? Kiválók és nem kiválók egyaránt bele 
olvadnak az egységes testületbe, melynek színvonalát a kiválók 
segítnek emelni. Ebben a tudatban találják meg jutalmukat, az élet 
különben is talál módot megjutalmazásufra.

4. Fölállított tételemből egyenesen következik a pótléknak 
egy neme, amit családi pótléknak akarok elnevezni. Egy családos 
tanár tisztes existentiája sokkal többe kerül, mint egy nőtlen tanáré.. 
Csak egy pontjára utalok az existentiális költségeknek : a lakás
bérre. Pl. Budapesten a nőtlen tanár meg is takaríthatja lakás

266
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pénzének mintegy felét, ellenben a családos tanár okvetetlen ráfizet. 
Káfizet abból, a mi a többi szükséglete fedezésére való, a mi szin
tén nagyobb mint a nőtlené, de mire neki azon ráfizetés miatt ke
vesebb marad mint nőtlen kollégájának. Ez azt teszi, hogy a nőt
lenség valóságos praemiumban részesül. Már pedig ha nem adtunk 
helyet a rendszerben a kiválóság sokkal indokoltabb praemiumá- 
nak, még kevésbbé adhatunk helyet a nőtlenség praemiumának.

Ez a szempont alig érvényesült eddigelé a fizetésekben. Nem
reg olvastam, hogy a galicziai tanítók előléptetési szabályzatában 
figyelembe van véve a családi állapot. Francziaországban sokfele 
indítvány merült föl a családfentartás terhének megkönnyítésére; 
tudtommal eddig csak a megadóztatás módjában érvényesül némi
leg. Azonban érvényesül ez az elv nálunk is a nyugdíjtörvényben, 
az özvegyi nyugdíjra vonatkozó intézkedésekben. Hogy a javadal
mazásban nem érvényesül, azt annak a fölfogásnak tulajdonítom, 
mely a javadalmazást tisztán munkabérnek tekinti s ebből a szem
pontból azt mondja, hogy egyenlő munkát egyenlő javadalmazás 
illet. De. ez a felfogás csak akkor felel meg az igazságnak, ha szabad 
keresetről van szó. Itt azonban egy életre köti le magát a tanár s 
a mit ezért meg kell várnia, az az életfentartás biztosítása. Már 
pedig semmi sem tesz nagyobb különbséget az életfentartás föl
tételeiben, mint az, hogy valakinek csak magát kell-é fenntartania, 
vagy pedig egy többé-kevésbbé népes családot is. Az ebbeli viszo
nyok nagy változatosságához szintén nem alkalmazkodhatik egy 
országos rendszer, tehát egynéhány főbb fokozatot kell megálla
pítani. Én három ilyent vennék figyelembe : I. a nőtlen állapot,
II. a nős állapot legfennebb két gyermekkel, III. a három és több 
gyermekes család. A harmadik gyermekkel következik be t. i. a 
tanári családoknál a második cseléd és a tágasabb lakás szüksége. 
A megkülönböztetést első sorban a lakáspénzekben kellene tenni; 
második sorban jönne a családi pótlék két fokozatban. A melyik 
tanári statusban nők is vannak alkalmazva, azok a nőtlen tanárok
kal részesülnének egyenlő javadalmazásban, még pedig férjhez 
menetelük esetében is, mert hiszen a családfentartás akkor is a 
férj kötelességének tekintendő.

Bármilyen új legyen is ezen követelés, azért igazságát és jogo
sultságát nem tartom kétségbe vonhatónak. Igazságosságán és jogo
sultságán kívül erős nemzeti és soczialis politikai argumentumo
kat lehetne mellette fölhozni, a melyeket az államnak, a mint mind
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inkább a maga kezében összpontosítja a nemzeti és soczialis 
élet és fejlődés intézését, előbb-utóbb figyelembe kell vennie, még 
pedig minden téren. A tanári állás egyike azoknak, a melyben 
egyszerű és nem változó viszonylatainál fogva ez elv legkönnyeb
ben volna érvényesíthető s azért alkalmas arra, hogy itt tör
ténjék az első kísérlet, ha mindjárt egyelőre mérsékelt keretek 
között is.

5. Egy dologról kell még szóianom, a segédtanári állásról, 
mely nálunk nehány iskolanemnél (polgáriskolák, tanítóképzők) 
rendszeresítve van, mint a tanári szolgálat kezdő foka. A közép
iskolai helyettes tanárság, mint nem kötelező kezdő fokozat nem 
esik a rendszer keretébe. Ha a segédtanáitól ugyanaz a qualificatio 
kívántatik mint a rendestől, ha ugyanazon hatáskörrel ugyanolyan 
munkakörre alkalmaztatik, szóval ha a segédtanár csupán egy 
alsóbb rangú rendes tanár, akkor ez a rangbeli megkülönböztetés 
épen úgy indokolatlan, mint a rangosztályozás általában. A java
dalombeli fokozat e nélkül is elérhető a pótlékok rendszerével. 
Indokolatlan volta mellett nem is politikus az az intézkedés. Ne 
feledjük, hogy a tanári állásnak, mint életpályának az adta meg 
legfőbb vonzó erejét, hogy mindjárt a kezdőnek tisztességes exis- 
tentiát tudott adni ; ez ellensúlyozta a fényes kilátások hiányát, 
liégebb nem is volt nálunk efféle szokás s csak akkor kezdett be
jutni, a mikor az államtól kiinduló rendezésekben a többi' szol
gálati ágak analógiái a tanári szolgálatba is kezdtek behatolni. 
A segédtanári intézmény is a rangosztályozás elvének a beférkő
zése, még pedig egyoldalú alkalmazásban : a fényes kilátást ugyan 
nem hozták be, de a tisztességes kezdetet lenyomták vele.

Összefoglalásként vázolni akarom, hogy az elmondottak alap
ján miképen alakulna a tanári javadalmazások rendszere egy tanári 
statusban, pl. a középiskolaiban.

A qualifikált jelölt kezdi mindjárt, mint rendes tanár, az alap
fizetéssel, a melyhez csupán egyes helyeken, a hol kétségtelenül 
konstatálható nagy külömbség van a megélhetési viszonyokban, 
járulna a helyi pótlék. A fizetés azután a korpótlékokkal növeked
nék a szolgálat idejével arányosan. A lakáspénzben a mostani hely- 
szerinti fokozatokon kívül minden helyen még pl. három családi 
fokozat volna megállapítandó : a nőtlen tanárok, a három gyer
meknél kevesebbel, és a három vagy annál több gyermekkel biró 
tanárok részére. A két utóbbi fokozattal együtt járó családi pótlék
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egészítené ki a rendszert. Nők a családi fokozatokra és pótlékokra 
nem tarthatnak igényt.

Más iskolák tanári statusában külön ugyanez a rendszer al
kalmaztatnék. Csupán a rendszer egyes elemeinek magassága al
kalmazkodnék azután az illető iskolanem viszonyaihoz.

Legnehezebb volna a rendszer alkalmazása a néptanítókra, 
existentiájuk föltételeinek nagy változatossága miatt, de kellő 
körültekintéssel ott is sikerülne kielégítő megoldást találni ugyan
ezen elvek alapján.

Megjegyzem még, hogy az igazgatói állás nem tartozik ezen 
fejtegetés keretébe.

T. Társaság ! Azt hiszem, hogy mindenki, a ki a jelenségeket 
figyelemmel kiséri, igaznak fogja találni azt az állításomat, hogy 
a tanárság körében meg nem szűnő panaszok túlnyomó részének 
az oka a mai rendszer hibás voltában keresendő. A javadalmazások 
átlagos nagyságának elégtelensége — a mely nem csupán a tanári 
állásra szorítkozik, - megadja ugyan az általános dispositiót arra, 
hogy fokozottabb érzékenységünk legyen az ilyen kérdések iránt ; 
de hogy ez följajdulásra is vezessen és épen most, a midőn a kor- 
ményzat jóakarata kedvezőbb a tanárok iránt mint azelőtt volt, 
annak okát abban kell látnunk, hogy a nem illő rendszer itt is, 
amott is különösen éles nyomással nehezedik a tanárságra. Az álta
lában szűk, de testhez illő ruha viselése nem okoz annyi kínt, 
mint a melyik csak egyes helyeken szorít. S ha ezen különleges 
nyomás tartós, ott állandóan fokozott érzékenységű, gyuladásra 
hajlandó helyeket idéz elő. Ha más szolgálati ágakban a fogalmazó, 
a jegyző, a hadnagy nehéznek érzi állapotát, vigasztalhatja magát 
azzal, hogy nem tart sokáig, hogy majd könnyebb lesz a dolga 
titkár, biró vagy törzstiszt korában, s még könnyebb tanácsos vagy 
tábornok korában, sőt még ösztönzést is talál arra, hogy foko
zott buzgalommal ezt a jobb állapotot minél előbb elérje. De 
a tanári állásban a visszás állapot az egész életen át érezteti 
magát, az idővel még fokozódó érzékenységgel ; semmiféle buzgol- 
kodás abból ki nem szabadít, azért nem is fog buzgóságra indí
tani. Ott, a tanári állásban kell az orvoslást megtalálni s azért 
kényszerítve van a tanár, hogy állásának bajait föltárja.

A főbaj a hibás rendszer, a mely ígérni akar olyant, a mit 
nem tud beváltani s a mit a tanár, a midőn pályájára lépett, nem 
is keresett. Ennek helyébe olyan rendszert kell tenni, a mely alkal
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mazkodó módon azt akarja megadni, a mit a tanári pályára lépő 
keresett, a mit föltétlenül meg is kívánhat : a tisztességes megél
hetést, a mit ha meg nem ad, akkor józanúl gondolkozó ember 
nem is fog rálépni. De ha ezt akármilyen szerény, de kielégítő 
mértékben megtalálta, akkor nem lesz többé joga a panaszra, 
akkor élhet hivatásának, zavartalan együttműködésben kartár
saival.

Ezek a szempontok indítottak arra, hogy ezt a kérdést itt. 
ebben a Társaságban is fölvessem s egy ilyen rendszer vázlatát 
összeállítani megkísértsem. Óhajtanám, hogy ezt a fölfogást — ha 
helyesnek találja — tegye magáévá a tanárság közvéleménye és a 
maga nagy erejével kényszerítse rá az intézőkre is. Ha egy igaz 
álláspont körül egyesíti erejét a közvélemény, akkor győzelme 
biztos. K ovács J á n o s .

A NORMAL SZAVAK MÓDSZERE JÉNÁBAN.

Mikor a nagyméltóságu vallás- és közoktatásügyi magyar királyi 
miniszter úr a jénai szünidei tanfolyamra engemet is kiküldeni kegyes
kedett, utasításul azt is adta, bogy tapasztalataimat idehaza mások ja
vára gyümölcsöztessem. Ez az egyik oka annak, hogy az irás és olvasás 
tanítását ismertető' czikkemnek helyet kértem e lapok hasábjain.

Annak, hogy épen e tárgygyal foglalkozom, kettős oka van : 
a) Nincsen a népiskolának tantárgya, mely akár a tanítóra, akár a gyer
mekre nézve nehezebb volna, mint ez, az itt elkövetett tévedések, phy
sio logiai s psychologist ballépések egyrészt a gyermeki lélek fejlődését 
nagyban gátolják, másrészt a gyermekek helyesírásában s a felnőttek 
felületességében nagyon is megboszulják magukat, b) Azért is foglalko
zom épen ezzel a tárgygyal, mert a mennyire én megfigyelhettem, a jénai 
kursusok koronája épen a gyakorlati tanítás. Ha a jénaiak tanítási mód
ját sikerülne hazánk tanítóképző-intézeteinek gyakorló-iskoláiban meg
honosítanunk, s népiskoláinkban elterjesztenünk, vele és általa többet 
érnénk el, mintha bármennyi a «didaktikai materialismus» szolgálatá
ban álló tantervet és tankönyvet adunk a népiskolának. Azok közül a 
gyakorlati tanítások közül, a miket Lehmensick Frigyes, a psedagogiai 
egyetemi seminarium gyakorló iskolájának fő tanítója bemutatott, a 
mint én észrevettem, a legnagyobb tetszésben részesült : az olvasás és 
irás tanítása. Ezért foglalkozom itt első sorban ezzel a tárgygyal.
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Ennek a tárgynak a természete követeli, hogy az eljárás illustrá- 
lására magyar példákat kell választanom. Meggondolva azt is, hogy 
olyan olvasói is lehetnek esetleg e lapnak, a kik akár a normal szavak 
módszerének történelmével, akár az úgynevezett «formális fokozatok» - 
kai nincsenek még vagy már egészen tisztában, közbe-közbe egy-egy kis 
kitérést is teszek, a miért azoktól, kik ezt a maguk részéről feleslegesek
nek tartják, már eló're is bocsánatot kérek.

Jénában az egyetemi pædagogiai seminarium VIII. osztályú elemi 
gyakorló-iskolájában az olvasást a normalszavak módszere szerint tanít
ják. Midőn tehát a jénaiak eljárását ismertetem, egyúttal a normal-sza- 
vak módszerének mai állásáról is szólok.

A normal szavak módszerének kezdete ott van, a midőn Gedike 
(1791) kimondotta : a felnőtt nem betűket, hanem szavakat olvas. A gyer
mekeket is nem a betűk, hanem a szavak olvasására kell először meg
tanítani. A gyakorlatban ezt az elvet először Jacoto alkalmazta. Azt 
mondja ez : természetellenes az az eljárás, a mikor a tanító mindenek
előtt a nyelv elemeinek, a betűknek olvasására tanítja meg a gyermeke
ket. Olyan ez, mintha a kis gyermekkel először megismertetnők a hang
jegyeket, aztán a hangokat és csak mikor ezt már tudná, akkor, de csakis 
akkor tanítanék meg egy-egy dalocskára. Vagy talán a természetrajz
ban előbb ismertetjük meg, pl. a kutyának minden csontját, porczikáját 
s egyéb részeit s mikor ezt már ismerik, csak akkor mutatjuk meg ma
gát az egész állatot ? És Jacoto az olvasást nem a részeken, hanem az 
egészen kezdi. Fénélon «Telemach»-ját adja a gyermek kezébe. Az olva
sás tanítása ebből következőleg történik : az első mondatot elolvassa a 
tanító. Olvasás közben folyton rámutat arra a szóra, a mit olvas. A gyer
mekek szintén elolvassák s mutatják. Ennek az első mondatnak az olva
sását addig gyakorolják, míg a gyermek sorban és összevissza is ráismer 
minden szóra. Most a tanító szótagonkint olvassa el a mondatot. Meg
mutogatja egymásután a szótagokat. A gyermekek begyakorolják oly 
annyira, hogy sorban és soron kívül minden szótagot megismernek. Ezt 
követi a betűknek begyakorlása. Az eljárás lényege : a képeknek olyan 
begyakorlása, hogy a látási, hallási és tapintási (kimondási) képek egy
mással gyorsan társuljanak. A gyermekek se nem syllabizálnak, se nem 
hangoztatnak, hanem olvasnak. Mihelyt a betűket megismerik, azonnal 
megtanulják ezek leírását. A már ismert betűkből szótagokat, szavakat 
alkotnak, írnak s olvasnak. Mikor «Telemach» első mondatával így ké
szen vannak, áttérnek a második stb. mondatra s épen úgy járnak el, 
mint a másik mondatnál.

Első tekintetre láthatjuk, hogy a Jacoto-féle módszer oly nehéz
ségeket gördít az emlékezés elé, a melyen a gyermek vajmi bajosan hatol
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keresztül. Hogy Jakoto még is czélt ért vele. annak oka az, hogy nem 
gyermekeket, hanem felnőtteket tanított.

Ezt a nehézséget csakhamar észrevették. Akkor aztán nem mon
datokat, hanem szavakat akartak először olvastatni a tanulókkal. De hogy 
a szókép annál jobban bevésó'djék az emlékezetbe, nem elégedtek meg 
azzal, hogy ezt a szót a tanulóval elolvastassák, hanem ezt használták 
fel a beszéd- és értelemgyakorlatok, a rajzolás tanítására is. Az I. osztály
beli tanulónak jóformán minden teendője a «normal-szó» körül csopor
tosult. Alauwell* pl. megkezdi a kalappal. Féléven keresztül jó formán 
mást se tesz, mint a kalapról beszél. Ezen tanítja meg a különböző vo
nalak irányát és rajzoltatását a czilinder-kalaptól kezdve a magyar pörge- 
kalapig számos átmenetet és változatot talál. Minél több követelmény
nyel állottak elő egy-egy normal-szóval szemben, természetesen annál 
nehezebb volt egy-egy jó és megfelelő normal-szavat «felfedezni». Egy- 
egy ilyen normal-szónak a felfedezése valósággal «esemény»-számba 
ment s a felfedező öröme nem egy esetben vetélkedett Pythagoraséval, 
a midőn a róla nevezett tantételt megtalálta.

A nehézséget különösen az okozta, mert sem olvasási, sem Írási 
előgyakorlatot nem tartottak. A tanítást, valamint Jacoto, úgy ők is ana- 
lysissel kezdették.

A normal-szó rendesen egy-egy kép alatt van. A gyermek a képből 
maga találja ki az alatta levő szót, felkeresi a hangokat, megmutatja, 
majd leírja a betűket. A megismert betűkből szótagokat képez, olvas és ír 

Azt mondják, hogy ennek az eljárásnak feltalálója Krämer lipcsei 
polgáriskolai tanító volt, mivel azonban Vogel terjesztette el, róla Vogel- 
féle módszernek nevezik. Jacoto és Yogel eljárása csak annyiban külön
bözik egymástól, hogy az olvasást amaz a mondatokon, emez a szava
kon kezdi. Lényegileg mind a kettő ugyanaz ; épen ezért a normalszavak 
módszerét Jacoto- Vogel-féle módszernek is nevezik. Hazánkban Márki 
József, Farkas Dezső, Trajtler Károly és Winkler Sándor ennek a mód
szernek nevezetesebb munkásai.

Időközben belátták azt is, hogy bármily sok előnye legyen a nor- 
mal-szavak módszerének, ennek is épen úgy szüksége van elögyakorla- 
tokra, mint az irva-olvasás tanításának. Mai napság tehát oda irányul a 
törekvés, hogy a normalszavak módszerének előnyeit az irva-olvasás 
előnyeivel egyesítsék. A jénaiak is ennek az iránynak a munkásai.

Mielőtt arra a kérdésre felelhetnék : hogyan tanítják az olvasást 
Jénában, meg három dologról kell megemlékeznem :

a) Az olvasás és irás tanítása csak az iskolai év második felében 
kezdődik.

Das erste Schuljahr.



b) Mind az olvasást, mind az írást a latin nyomtatott nagy betű
kön kezdik.

i) A gyermekek kezében tnlajdonképoni АВС-és könyv nincsen.
Mind a három lényegesen különbözik a nálunk leginkább divatos 

Írva-olvasási eljárás mellékkörülményeitől, épen ezért bővebb megvilá
gításra szorul.

a) Az olvasás és Írás tanulását és tanítását azért teszik át a máso
dik félévre, mert úgy tapasztalták, hogy a szülői házból az iskolába ke
rült gyermek még nem képes sem a tartósabb figyelemre, sem a tárgyak 
lényeges jegyeinek észrevételére. Ha a tanító a gyermeket mihelyt az 
iskolába kerül, azonnal az Írás és olvasás tanulására fogja, az a vesze
delme van, hogy egyrészről a fejletlen gyermek nehezen veszi észre a 
különböző betű-alakok közötti kölönbséget s ha megismeri is a betűket, 
a látási kép nehezen társul a hallási és tapintási képpel. Akárhány tanító 
tapasztalta már, hogy kezdetben, mikor a gyermek már 5—6 betűt ismer, 
előáll nem egyszer az az eset, hogy a gyermek tudja, hogy az illető betű 
melyik hangnak nem a jegye, de azt nem tudja : melyiké. Másrészről ez 
az eljárás azzal a veszedelemmel is jár, hogy a gyermeket korán rászok
tatja arra, miszerint a tárgyak szemléleten alapuló, reális képzete helyett 
a tárgyak nevének a képzetével megelégedjék. Tudásának ne legyen 
egyéb alapja a verbalismusnál. Az ilyen alapra épített tudásnál az illető 
tárgy nevének a hallatára felújul a gyermekben és a felnőttben a tárgy 
nevének Írott vagy nyomatott képe, de nem magának az illető tárgynak. 
Ha pl. a fűztárói hall, hamarabb «eszébe jut» hogyan is van ez Írott 
vagy nyomtatott betűkkel írva, mintsem egy valóságnak megfelelő fűzfa 
képzete felújulna',emlékezetében. A hallási kép társul egy jegygyei, de 
nem a tudás alapját képező reális tárgy képével. A végeredmény : a 
szemléletek hiányossága s az erre épülő felületesség.

Az első félév tehát arra való, hogy az iskolai foglalkozások iránt 
a tanító a gyermekben érdeklődést keltsen, de arra is, hogy a gyermek 
érzékeit élesítse ; értelmüket, gondolkozásukat fejleszsze. A herbartisták 
iskoláiban e czélra első sorban a mese áll. Az I. osztálybeli gyermeknek 
minden teendője a mese körül csoportosul. Mikor már ismernek nehány 
mesét, van anyaguk, amiről valamit «gondoljanak», vagy mondjanak. 
Egészen más az, mikor a gyermek pl. Babszem Jankóról vagy Vas Laczi- 
ról mond valamit, mint a midőn egyre csak azt hallja, egyre csak azt 
hajtja: « A tábla fekete. A fal fehér.» Amott a mondat érzelmeket kelt 
a kisded lélekben, emitt már a megszokottságnál fogva sem gyakorol 
semmi hatást reá. Legfeljebb annak örül, vagy azon szégyenli magát, 
mert» mondatot mondani» tudott vagy nem tudott.

Ezeket az okokat tekintetbe véve halasztják el a jénaiak az 
olvasás tanításának megkezdését a második félévre. Helyes-e ez s
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psychologiailag indokolt-e, annak a bővebb fejtegetésébe most nem bo
csátkozom.

b) A másik, a miben olvasás és Írás tanításuk a mienktől különbö
zik : először a nyomatott nagy betűket ismertetik meg. Mielőtt e felett 
Ítéletet mondanánk, kettőt ne feledjünk el : a) német iskoláról van szó, hol 
minden főnevet nagy kezdő betűvel kell írni és b) a német gyermeknek 
tulajdonkép nyolczféle betűnek az olvasását és legalább négyfélének az 
írását kell megtanulni : a góth kis és nagy betűkét, aztán meg a latin 
kis és nagy betűkét, a melyeknél az írott és nyomtatott alakok többé- 
kevésbbé különböznek egymástól. Azért választják a nagy betűkkel való 
kezdést, mert ha a gyermek majd kis, majd nagy kezdő betűvel lát egy- 
еёУ'вёУ szót : összezavarodik s mivel az első benyomások a legmaradan
dóbbak, később is nehezen szokik rá, hogy a főneveket nagy kezdő-betű
vel írja. A latin betűkkel meg azért kezdik, mert ezeknek az alakjai sok
kal egyszerűbbek, mint a gót betűkéi. A gyermekek kezdetben ezeket a 
betűket rajzolják le s csak miután valamennyi betűt le tudnak írni és 
el tudják a belőlök alkotott szavakat olvasni, csak akkor térnek át a többi 
betű-alakok tanulására. Mikor már a nyomtatott nagy betűk olvasása 
nem okoz nehézséget, akkor aránylag könnyű munka a másfajta betűk
kel való olvasás-tanítás. Épen olyan könnyű, mint nálunk az irva-olva- 
sási tanításmód mellett a nagy betűk tanítása.

c) Annak, hogy a gyermekek kezében tulajdonképeni ABC-e nin
csen, oka az, mert a terjedelmes Németbirodalomban még mai napig 
nincsen olyan ABC-e, mi a czélnak valóban megfelelne. Az «Evang. 
Diakonie Verein» elnöksége éppen a jelen évben hirdetett ilyen mun
kára pályázatot. Azon, hogy Németországban megfelelő ABC-e nincsen, 
csodálkoznunk egy cseppet se kell. Nagy művészet kell ahhoz, hogy va
laki olyan ABC-és könyvet Írjon, mely a gyermek érdeklődését folyton 
ébrentartsa s a psychologiai és a gyermek physiologiai és értelmi fejlő
désének is megfeleljen. És itt nem habozom kimondani azt sem, hogy a 
mi ABC-és könyveink sem egyebek, mint a psychologiai képtelenségek 
ósszehalmozásai, a melyek csak arról tesznek tanúságot, hogy íróik a 
gyermekeket vagy nem ismerték, vagy képtelenek voltak épen a gyer
mekek számára írni. A ki ez állítás igazságában kétkedik, vegye a kezébe 
bármelyik ABC-énket! A legnagyobb részük nem egyéb, mint а «сош- 
binatiók-taná»-nak a nyelv phonetikájára való alkalmazása. A sokat és 
sokszor hangoztatott és hánytorgatott pædagogiai elvek sarokba szorul
nak itt, legfeljebb a tisztes öreg : «Repetitio est mater stúdiómra» látszik 
ki néha-néha.

Az olvasás tanításával foglalkozók igen gyakran hangsúlyozzák : a 
gyermek értse azt, a mit olvas. Mondjuk rá, hogy helyes. De mekkora 
vitus-tánczot kell a gyermek lelkének járni, a mikor, hogy a legjobbnak



tartott ABC-énkből találomra idézzek, ilyeneket olvas egymás utón : «ez, 
iz, láz, ráz, zár, viz, tiz, zab, zúz, zord, zöld, mázol, nevez, lemez, závár, 
lármáz, rezzen, duzzad, búza, zavaros, öntöző, zivatar, réz-vörös, tűz
oltó». Vagy: «rizs, zsúp, zsold, rozsé, dézsa, rozsda, morzsa, mozsár, 
vizsla, zsoltár, balzsam, zsinat, zsinór, zsellér, torzsa, morzsa, findzsa, 
zsugori, mazsola, petrezselyem, vizes dézsa, fatörzs, rozskenyér.» Mon
dom : mekkora vitus-tánczot jar a gyermeki lélek ilyen «anyag» mellett, 
arra feleljenek АВС-és könyveink tudós és nem tudós Írói. A psycholo- 
giai igazságok s gyermek-psychologiai adatok azt mondják : ilyen ételtől 
a gyermeki lélek nem növekedik, legfeljebb megcsömörlik. Az ABC-ók 
tápláló értéke Németországban is épen ilyen. Ezért nem használnak 
Jénában АВС-ét. E helyett a tanító a meséből kivett normal szót s a 
betűiből alkotott egyéb szavakat időről-időre belenyomja könyvkötőbetűk 
segélyével a gyermekek füzetjeibe.* Ez a füzet helyettesíti az ABG-ét.

Arról : helyes e vagy sem az olvasás tanításának a kezdetén a tan: 
könyvet teljesen nélkülözni, pro és contra sokáig lehetne vitatkozni. 
A jénaiak nem használnak, mert nincsen ilyen ABC-jük. Azt mondják : 
igaz, hogy a füzetek összeállítása sok fáradságába kerül a tanítónak, de 
meg van az a haszna, hogy a növendékek érdeklődését az új anyag 
folyton ébren tartja, míg a tankönyv használata mellett a szülői ház és 
a felsőbb osztálybeli tanulók befolyása folytán ingerét többé-kevésbbé 
elveszíti. Itt a tanító ügyességétől függ, hogy a növendék lépten-nyomon 
lássa: a tanulással járó nehézségnek meg van a maga természetes ju
talma. Miért tanul a gyermek első sorban olvasni ? Azért, hogy olyan 
szép meséket olvashasson, a milyeneket eddig mások mondottak neki. 
Minél tovább halad az olvasásban, annál hosszabb lesz a mese is. Arra 
a kérdésre : van-e a gyermeknek így elegendő módja arra, hogy a betűk 
összefoglalását gyakorolhassa — később felelek.

A mi magát a tanítási eljárást illeti, már említettem, hogy a 
jénaiak olvasási előgyakorlatokat is tartanak. Ez előgyakorlatok abból 
állanak, hogy a más tantárgyakban tanultakból mondatokat mondanak. 
Itt semmi új nincs. Kezdetben csupán az a czél, hogy a növendék észre
vegye : az emberek mondatokat mondanak ki, a mikor beszélnek. Ha a 
tanító azt veszi észre, hogy valamelyik gyermek beszédbeli fogyatkozás
ban szenved : akkor nemcsak az olvasási előgyakorlatok alkalmával, ha
nem minden tanítási órán azon van, hogy a gyermek hallását élesítse s 
beszédszerveit gyakorolja.

A mondatot le is rajzolják. Mivel kezdetben a gyermek előtt min
den mondat egységes egésznek látszik, a mondat jele : egy hosszabb

«fekvő» vonal. Ez a vonal pl. jelentheti: Babszem Jankót elnyelte a 
tehén.
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Később észrevétetik, bogy a mondatok szavakból állanak. A szavak 
jele a szaggatott vonal. Minél hosszabb egy-egy szó, annál hosszabb az 
azt jelentő vonal is. A kiindulás mindig a mondatból történik. Az imént 
említett mondat lerajzolása :

A mikor a gyermek a mondatokat szavakra már fel tudja bontani, 
akkor következik a szótagokra, majd a hangokra való bontás. A szótago
kat úgy jelzik, hogy a szót jelentő vonalat «álló»-vonal segélyével annyi 
részre osztják, a hány tagból áll. A mi mondatunkban e felosztás :

A hangok jelei a pontok. A szót, illetőleg szótagot jelentő vonal 
fölé annyi pontot tesznek, mint a hány hang van az illető szó- 
esetleg szótagban. A hangokra való osztásnál két eset fordulhat elő :
a) mondat minden szavát felbontatják hangokra és b) csak azokat a 
szavakat bontatják fel, a melyekben az a hang meg van, a melyikre a 
figyelmet irányitani akarják. Ha pl. a fentebbi mondatban a figyelmet 
az «e»-re akarom irányitani, akkor elegendő az «elnyelte» és a «tehén» 
szavak felbontása. Ez esetben a jelzés («leírás»):

Az analysist követi a synthesis, vagyis az a művelet, a midőn a 
hangokat szavakká foglalják össze. Erre az összefoglalásra igen nagy 
súlyt fektetnek, mert azt mondják, hogy az a gyermek, a ki a külön 
mondott hangokat szavakká foglalja egybe, tényleg már « fejben olvas». 
Most már csak a betűk ismeretére van szüksége, hogy olvasni jegyekkel 
is tudjon. Később is, ha a tanító azt veszi észre, hogy tanítványai közül 
némelyek a betűk összefoglalásával nem tudnak megbirkózni, okosan 
cselekszik, ha minél több ilyen összefoglalási gyakorlatot, «fejben való 
olvasás»-t vesz elő. Rövid időn tapasztalja, hogy növendékei olvasása 
lényegesen megjavult.

írási elögyakorlutokra a jénaiaknak nincsen szükségük. Mikorra 
az olvasás tanítását megkezdik, akkorra már a rajzolásban annyira van
nak, hogy a betű alkotórészeit minden nehézség nélkül lerajzolják. Náluk 
az első fok nem a betűírás, hanem a betűrajzolás.

Látható ezekből már, hogy a jénaiak a normal-szavak módszerét 
követve is jóformán ugyanazokat az előgyakorlatokat veszik fel, a melyek 
nálunk az irva-olvasásnál szokásosak. Az egyes tanítási egységek mód
szeres feldolgozásában van valami, a mivel nálunk a népiskolákban rit
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kán találkozunk s ez : a formális fokozatoknak lépésről-lépésre való al
kalmazása.

Itt ismét egy kis kitérést kell tennem ; mert nem tartom jelen 
viszonyaink között még lehetetlennek, hogy ne akadjanak egyesek, a 
kik azt kérdezik : mi az a tanítási egység, mi az a «formális fokozat» ?

Minden néven nevezendő tanítási intézetnek meg van a maga 
specialis czélja, mit az iskolai nevelés és tanítás útján kell elérnünk. 
Az egyes tantárgyak ennek a czélnak a szolgálatában állanak. A tantár
gyak tanításával elért czél egy-egy része az iskola elé kitűzött czélnak. 
Az egyes tantárgyaknak is meg vannak a magukban véve kerekded egé
szet képező részei. Ezek a részecskék is bizonyos czél szolgálatában 
állanak. A tananyagnak azt a kerekded egészét képező részecskéjét, 
melynek magában véve is van bizonyos czélja : didaktikai egységnek 
mondjuk. Nem azt jelenti ez, mintha ezeket a tanítási egységeket egy 
vagy fél tanóra alatt el kellene vagy lehetne végezni, mert hiszen egyik 
tanítási egység módszeres feldolgozása több időt vehet igénybe, mint a 
másik, hanem pusztán azt, hogy kitűzött czélunknak egy bizonyos részét 
érjük el vele.

A tanítás alapjában véve a gyermeki lélek irányítása, a psycholo- 
gia alkalmazása. Ezeknek a kisded részleteknek a feldolgozásában általá
nosságban egyöntetűségnek, tegyük hozzá mindjárt : a psychologiai igaz
ságokon nyugvó egyöntetűségnek kell lennie. Olyan formai dolognak, 
melyet bármely tantárgy tanításánál alkalmazhatunk, bármilyen külön
bözők legyenek ezek a tantárgyak egyébként.

Az egyes tanítási egységek feldolgozásánál rendesen három jő te
kintetbe : a) szemlélet, b) fogalom-alkotás és c) alkalmazás. Mind a 
szemléletnek, mind a fogalomalkotásnak két foka van ; a) a szemlélet
nek : 1. a növendék képzettartalmából kikeresése azoknak a képzeteknek, 
a melyek az új ismerettel rokonságban vannak (analysis). 2. Az így fel
újított képzetekhez hozzákapcsolása az új ismeretnek (synthesis), b) A fo
galomalkotásnak : 1. a rokon fogalmakkal való összehasonlítás (associa
te ) és 2. a lényegeseknek talált jegyek összefoglalása (systema). E sze
rint bármilyen tantárgyból bármilyen tanítási egységet tanítsunk, taní
tásunknak öt fokozata lesz : analysis, synthesis, associate, systhema és 
functio (methodus). Ezek az úgynevezett formális fokozatok.

Herbart követői s így a jénaiak is az olvasási előgyakorlatoknál 
is megtartják a formális fokozatokat. Eljárásuk a következő :

A tanító pl. észre akarja vétetni, hogy a «t» «nehezen hangzó» 
(mássalhangzó).

Először is kitűzi a tanítás czélját : most olyan hangról tanulunk a 
mi a «tehén», «tej», «tejfel», «túró» szavakban előfordul. Mit gondol
tok : miért gondoltam én a tehénre ?
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a) Az ancdysisben a gyermekek részint a mesékben, részint egyéb 
tantárgyakban tanultak, általában képzettartalmuk alapján mondanak a 
tanitó kérdéseire olyan mondatokat, a mikben a fentebb említett szavak 
előfordulnak. Minden mondatot két-három felvilágosító kérdés követ. 
A czélnak megfelelő mondatot a gyermekek karban is elmondják. Le
gyenek a mondatok pl. : Babszem Jankót elnyelte a tehén. A tehéntől 
tejet fejnek. Az aludttejen tejföl van. Az aludttejből túrót csinálnak.

b) A synthesisben sorra veszi a tanító ezeket a mondatokat. Előbb 
szavakra bontatja. Aztán a tehén, tej, tejföl, túró szavakat szótagokra s 
végül hangokra bontatja. A gyermekek «leírják.» a mondatot, aztán a 
szavakat, megjelölik a szótagokat és a hangokat.

c) Az associatióban felhivja a figyelmet arra, mely szavakat han
goztattak. Kimondatja a szavak első szótagját. Ezeket a szótagokat hang
jaikra felbontatja. Ezzel kapcsolatban a «í»-t jelentő pont alá odarajzolja 
a szájállást, hasonlókép az «e» «w»-t jelentő pont alá is.

d) A systemánál : Micsoda hanggal kezdődik ez a szó, tehén (tej, 
tejföl, túró) ? Melyik a második hang ? Melyiket könnyebb kimondani. 
A «t»-t vagy az «e»-t; a «f»-t vagy az «w»-t? Milyen hangzó az «e», az 
«м» ? Milyen hangzó a «(» ?

e) A functióban (methodus) «olvastatja» a száj állásokkal felraj
zolt szótagokat : te, tu. Ha a gyermekek a többi magánhangzók szájállá
sainak rajzát már ismerik, ezeket egyenkint (lerajzolja a «t»-t jelentő 
szájállás rajza mellé. Aztán «olvastatja» ta, ti, tü stb. Mondat szavakat, 
a mik ta, te, tu, ti, tü, fo-val kezdődnek.

Mikor az elögyakorlatokat bevégezték és a gyermekek «fej »-ben 
jói olvasnak, akkor térnek át a betűk olvasásának tanítására. A «nor- 
mal-szavak módszere» tulajdonkép itt kezdődik. Milyen normalszót vá- 
laszszon a tanító, az az előgyakorlatok lelkiismeretes feldolgozása után 
ma már mellékes. Legfeljebb azt tanácsolják, hogy kezdetben olyan szót 
ne válaszszunk, a miben összetett mássalhangzó is van pl. Babszem. 
Elnyelte.

A normal-szavak módszerénél segédeszközeik : az olvasó-gép és a 
fali olvasó-táblák.

Az olvasó-gép szerkezete olyan, hogy a mozgatható betűkkel sza
vakat, esetleg mondatokat is kirakhatnak reá.

Olvasó-táblájuk több féle van.
Ott van mindenek előtt a szájállások táblája,'*' melyen a betű

alakok alatt a nekik megfelelő szájállások vannak.
Ezen kívül még négyféle tábla használatát mondják kívánatosnak.

* Lehmensick: Lauttafeln zur Aussprache der Vokale. Jéna, 1899.
1 Mark.



a) A különböző normal-szavak mindenikére legyen egy képpel 
ellátott táblácska. A kép alatt legyen a jelentése, de mindenik betű 
más-más színben. Ezt a táblát arra kell használni, hogy az illető nor- 
mal-szó tárgyalása alkalmával az olvasó-gép fölé akaszszuk.

b) Minden normal-szónak kell ezen kívül még egy nagyobb fali 
táblájának is lenni. Ezen elől van a kép, alatta a normal szó. Aztán egy 
és több tagú szavak, miket a már ismert normal-szavak hangjaiból ké
pezhetünk. A betűk ezen is színesek.

c) A harmadik fajta táblán minden kép nélkül sorban, a negyedik 
fajtán meg összevissza vannak a normal-szavak.

A két első fajta tábla betűi akkorák, mint a mozgatható betűk, a 
két utolsóéi kisebbek.

Kettő van itt, a mi figyelmünket különösebben magára vonja : 
a) a különböző színű betűk használata és b) a szájállások rajza.

A különböző színű betűket azért használják, hogy az egyes betü- 
alakok érzetét annál jobban elkülönítsék egymástól és a különböző szí
nekkel a gyermek emlékezetét is támogassák. A szájállások rajzai szintén 
az emlékezet támogatói. Arra valók, hogy a betű látási képe ezek segít
sége mellett gyorsabban társuljon a hallási és a tapintási képpel. Leh- 
mensik szájállásos táblája látása után is azt tartom, a mit már régebben 
kifejtettem : sokkal czélszerűbb volna, ha a rajzok helyett gyermek-arcz 
fény-nyomatokat használnának. Ezeket aztán mozgatható betűk mód
jára is lehetne alkalmazni. Összerakná a tanító a szótagokat, szavakat 
szájállásokból sa gyermekek a szájállások után olvasnának. A ki a száj
állásokkal már tud olvasni, annak játék lenne a betűkkel való olvasás. 
Ez lenne a legtermészetesebb kapocs a hang és a betű között.

A normal-szavak tárgyalása következőleg történik :
A tanító mindenekelőtt kitűzi a tanítás czélját. Ez a szerint kü

lönbözik egymástól, a mint az első vagy nem az első normal-szó olvasá
sáról van szó.

Ha az első szót tanulják, akkor a tanító az elögyakorlatokban 
használt jegyekkel (vonal, pont) leír egy szót : — [-' ' '— A gyermek 
látja, hogy itt két tagú szó van. Az első szótagban van két-, a második
ban három hang. Mi lehet ez a szó ? A gyermekek találgatják. Egyik 
egyet, másik mást mond. Melyiknek van igaza ? Most a tanító azt 
mondja: lássátok gyermekek, ha valamit leírunk, úgy kell azt írnunk, 
hogy mindenki ugyanannak a szónak olvashassa. Azokat a betűket, a mik 
a könyvekben vannak, azok a kik olvasni tudnak, mind egyformán ol
vassák. Mi is olyan betűket tanulunk írni és olvasni, a milyenek a köny
vekben vannak.

Ha már tanultak valamely normal-szót, akkor a czélkitüzés sok
kal rövidebb. Elegendő, ha a tanító csak annyit mond : olyan állatnak a
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nevét tanuljuk elolvasni és leírni, a mi a Babszem Jankó (a vörös telién) 
meséjében * benne van.

a) Az analysisben a gyermekek a tanító kérdéseire több olyan 
mondatot mondanak, a melyikben az illető' normal-szó előfordul. Ezek
nek a szavaknak bővebb magyarázatába bebocsátkozni felesleges. 
Hiszen a gyermekek már ismerik. Képzettartalmukból vettük. A szót 
(lm kell) szótagokra, majd hangokra beosztatjuk és az első gyakorlatokban 
használt jegyekkel leíratjuk. (Ha esetleg olyan hang is van a szóban, a 
melynek betűjét az előbb tanult szavakból már ismerik, akkor az ennek 
megfelelő pont helyére az illető betűt írjuk). A pontokkal leírt szót el
olvassa vontatva, de nem szaggatva a tanító maga, így: t-e-h-é-n. Ugyan
így olvastatja a nyermekekkel is. Ezt követi a hangok összefoglalása : 
te, M%, telié, tehén: eh, éhé, éhén, hé, hén, én.

b) Synthesis. A tanító a normal-szó táblácskáját kiakasztja az 
olvasó-gépre. Ugyanezt a szót kirakja az olvasó-gépen is. A gyermekek 
már tudják, hogy a szóban mely hangok vannak. Ezzel a szemléltetéssel 
megkapják az egész szó összbenyomását. A tanító összehasonlíttatja a 
kép alatt lévő szót az olvasó-gépen levővel.Mikor a gyermekek észreveszik, 
hogy mind a kettő ugyanaz : már következtethetnek, hogy bizonyosan a 
«képnek» a — neve. Megszámlálják a szóban levő betűket, de hogy e 
számlálás pontosabb lehessen, számlálás közben a tanító az olvasógépen 
levő betűket kissé távolabb húzza egymástól.

Ha pl. normal-szavunk ez volna : TEHÉN, akkor a gyermek látja, 
hogy valamint öt hang van ebben a szóban, úgy az ott levő állatnak a 
neve is öt betűvel van leírva. Melyek ezek a hangok ? Melyek a hangok
nak megfelelő betűik ? Hány hang van az első szótagban ? Melyek ezek ? 
Hány betű van az első szótagban ? Melyik az első ? Melyik a második ? 
Ugyanígy járunk el a második szótaggal is. Ezt követi a betűk begya
korlása. Előbb sorban, majd soron kívül össze-vissza. Ha valahol a gyer
mek megakad, a tanító a normal-szó táblán felkeresteti a betű hangját. 
A begyakorlást addig folytatják, míg a gyermekek minden betűt gyorsan 
és biztosan felismernek. Hogy a tanítás és begyakorlás unalmassá ne 
váljék, változatosságot kell a kérdésekbe behozni. Előbb a tanító mondja 
a betűnek a hangját. (Melyik a T ? Később a tanító rámutat a betűre s a 
gyermekek mondják meg a hangot. Micsoda betű ez?) Majd szétosztja 
a gyermekek között a táblákat s kérdezi előbb sorban majd össze-vissza : 
Kinél van a T, az E, H, É, N ? Micsoda betű van ennél vagy annál a 
gyermeknél ? Milyen szinü a T, az E, a H, az É, az N ? Aztán kirakatja 
az olvasó-gépen egyik-másik gyermekkel az első, a második szótagot, az 
egész szót.

L. Benedek : Magyar mese és mondavilág. I. kötet.
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Mikor a gyermekek a szóban előforduló betűket ismerik, akkor a 
szó és alkotó részeinek olvastatását veszi elő a tanító az olvasó-gépen. 
A mozgatható betűket egyenkint az olvasó-gépre teszi, a gyermekek 
előbb lassabban, majd gyorsabban olvassák : TE, TEH, TEHÉ, TEHEN.

c) Az associatif) fokozatán első a két szótag összehasonlítása. Hány 
betű van az első-, hány a második szótagban ? Ezt követi egyes betűk és 
egész szótagok elvétele. A mi az olvasó-gépen marad, azt a gyermekek 
elolvassák. Vegyük el az első szótag első betűjét ! Mi marad az olvasó
gépen ? E-HEN. Vegyük el az egész első szótagot ? Mi van most az 
olvasó-gépen ? HÉN. Ugyanígy tovább s a gyermekek olvassák : ÉN, N. 
Most az elvételt az utolsó betűn kezdjük. A gyermekek megfelelő kér
désekre olvassák : TEHÉ, TEH, TE, T ; — HÉ, H.

Azt mondhatja erre bárki : hiszen itt értelem nélküli szavak is 
vannak ! Igaz, de ezeket az értelemnélküli szavakat a gyermekek semmi 
egyébnek nem tekintik, mint a «tehén» szó alkotó-részeinek.

Ha már több normalszót ismernek, akkor ezeknek az alkotó ré
szeit is összahasonlíttatja a tanító az új anyag alkotó részeivel. Ez az 
összehasonlítás csupán arra való, hogy az új anyag sajátosságai annál 
inkább kidomborodjanak.

d) A systcma fokán az eddig megismert betűket, szótagokat, sza
vakat rendezzük. Kikerestetjük a «könnyen» és «nehezen» hangzókat. 
E csoportosítás :

E, É,
EH, ÉN, TE, HÉ,
TEH, HÉN, E-HÉ,

ТЕ-HÉ, E-HÉN,
T, H, N.

e) A functiu (methodus) a nyert ismeretek alkalmazása. Azokból 
a betűkből, a miket a gyermekek a normál-szóból megtanultak, szavakat 
rak ki a tanító az olvasó-gépen. Minél több normál-szót tanultak a gyer
mekek, annál több szót lehet alkotni. Itt azonban bizonyos korlátozás 
szükséges ; mert minél több szót képez a tanító, annál inkább kiteszi 
magát annak a veszedelemnek, hogy a gyermek lelkét épen úgy ngrán- 
doztatja, mint azok az АВС-és könyvek, a mikről már szóltam. Ha me
séből veszi a normál-szót, akkor lehetőleg olyan szavakat vegyen itt fel, 
a melyek a mesében is előfordulnak. Ha pl. a TEHÉN még csak az első 
normal-szó volna s tárgyalása folytán folyton Babszem Jankó meséjére 
térnénk vissza, akkor esetleg a következő szavak olvastatását vehet- 
nők elő :
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ÉN, TE, HÉ! NE TE!
ET-TE, NÉ-NE, É-HEN.

EN-NÉ, TEN-NÉ,
E-HET-NE, TE HET NE,
E-HET-NÉ, TE-HET-NÉ.

Minél hamarabb tud a tanító a normal-szavak betűiből egy-egy 
kisebb olvasmányt («mesét» !) összeállítani, annál jobb, mert olyan 
anyagot ad, a mi iránt a gyermek már magában is érdeklődik. Egyre 
azonban ügyeljen : olyan szavak használatától, a mit a gyermek csak 
hosszas magyarázat után érthet meg, mindig óvakodjék. Gondolja meg, 
hogy azt az időt, a mit a szavak megértetésére fordít, egyenesen az 
olvasás gyakorlásától rabolja el. Bár szegényes a hat éves gyermek 
képzettartalma, azért még is van annyi többé-kevésbbé helyes képzete, 
hogy az olvasás első tanításánál elegendő a gyakorlásra.

A szó olvastatásához hozzákapcsolják az Írást is. Kezdetben a mit 
csak olvasnak a gyermekek azt mind le is írják. Később már nem min
dent írnak le, a mit elolvasnak, de mindent elolvasnak, a mit leírnak. — 
Azt hiszem, hogy az eddig említettek után felesleges azt hangsúlyoznom, 
hogy a formális fokozatokat az Írás tanításánál is alkalmazzák. A mint 
elkülönítve fogatják fel az olvasásnál az egyes betűk alakját, épen így az 
írás tanításánál is az egyes alakok s ezek részeinek elkülönítése és fel
fogása a fődolog.

A tanító nem elégszik meg azzal, hogy a betűalkotó-részek kiter
jedéséről, irányáról csupán látási képe legyen a gyermeknek. Minél fej
letlenebb a gyermek, annál többször segítségül veszi a tapintás érzékét 
is. Azt akarja ezzel elérni, hogy tudása ne csak a szemében, de az újjában 
is meg legyen s ebben jobban, mint amabban.

A csak az imént említett normal-szó leiratásánál haszonnal al
kalmazhat a tanító épen a tapintás érzékének gyakorlására egy negyed 
ív papirt, mely a közepén össze van hajtva.

A táblát megnedvesítjük, hogy a papír ráragadjon. Ha a T alkotó 
részeit akarjuk szemléltetni, akkor a papír helyzete :

-----------------------*

A gyermek megmutatja, újjával végig húzza a T «fekvő» és «álló» 
vonalát. Megméri, hogy az «álló» vonal két egyenlő részre osztja a 
«fekvő» vonalat.

A szaggatott vonal a papír hajlítását jelzi.
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Az E és H-nál a papír helyzete :

A gyakorlat itt is ugyanaz, mint előbb. A ezél is az, hogy a vona
lak irányának a képe a szemből átmenjen a kézbe. A látási és tapintási kép 
között ne csak assoc iatio, hanem psychologiai összeolvadás jöjjön létre. 

Az N-nél a papír összehajtása s a táblán va.ló elhelyezése ilyen :

Itt meg kell emlékeznem még arról is, a mit az irás tanításánál 
némelyik hollandus iskolában gyakorolnak. A gyermekek kezében pál- 
czikák vannak s mikor a bettí-alkotó-részek irányát megszemlélik, akkor 
az alakokat (betűket) pálczikákból kirakják, majd agyagból megcsinál
ják, végűi színes papírszalagokból összeállítják s e czélra szolgáló füze
teikbe beragasztják. így hozzák létre a kapcsolatot a kézügyesítő gya
korlatok és az irás tanítása között. Ez a kapcsolat később annyira megy, 
hogy a mikor a «mesék» olvasását és Írását megkezdik, ezeknek a me
séknek a tartalmát s főbb jeleneteit a maguk primitiv rajzaival le is raj
zolják, a főbb szereplőket agyagjaikból kimintázzák. Igaz, ezek kezdet
leges dolgok, de nagyon emlékeztetnek arra, hogyan tanult Rousseau 
«Emil»-je rajzolni.

Ezekben óhajtottam a normal-szavak módszerének mai állását 
megismertetni. Azt hiszem, okkal-móddal alkalmazható volna a magyar 
népiskolákban is. Nem volna czéltalan, ha egyik-másik tanítóképző
intézetünk gyakorló-iskolája e módszert a gyakorlatban kipróbálná.*

P e t h e s  J á n o s .

* Irodalom : Rein-Pickel-Scheller : Theorie und Praxis des Volks- 
schulunterricht8. Rechner : Die Methoden des ersten Leseunterrichts. Pickel : 
Anweisung zum elementaren Lese- und Schreibunterricht. Schindler : Theo
retisch-praktische Handbuch für den ersten Schulunterricht. Bräutigam : 
Vorkursus im ersten Schuljahr.
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A T E S T G Y A K O R L A T O K  H A T Á S A  A Z  E G É S Z  

E M B E R R E .

III. Testgyakorlatok és egyéniség.

Ha egyéniség alatt a szervezettel összekötött egyéni szokások, haj
lamok, lelki erők és sajátságok azon összege értendő, melynek alapján 
az ember nem arcza, hanem lelkének ábrázata szerint a többitől meg
különböztethető legyen, akkor a testgyakorlatok értéke egyenlő azok 
azon képességével, mennyiben tudják a szervezet természetszerű fejlő
dését biztosítani, esetleg annak változására befolyni.

Mennyiben folynak be az idegrendszer alakulására, melynek ellen
álló képességétől és ingerlékenységétől függ a temparamentum ; mennyi
ben a vér mennyiségére és alkati mineműségére, továbbá a tengéleti szer
vek fejlődésére és működésére, melyekkel akár mint okokkal, akár mint 
kapcsolatos jelenséggel összefüggésben van az egyén alap-hangulata ; 
mennyiben az izmok, általában a mozgási szervek minőségére, a melynek 
fölismerése erőtudat lóvén, mindenesetre kihat a bátorság és cselekvési 
vágy fokára és így további elemzésben magára a férfi legfőbb kritériumára, 
az nkaratru.

A testgyakorlatoknak direkt hatásairól beszélni, régen túlhaladt 
álláspont, épen úgy arról elmélkedni, hogy nem is a testi élet szerveit, 
hanem — mivel minden mozgást akarat-inger és idegfolyam előz meg — 
a lelki élet szervét érik első sorban ezek a hatások. A hatást kifejező 
törvény pedig: minden működés fejlődés. Még meg nem oldott feladat a 
hatásmennyiség viszonyainak a megállapítása. Bizonyos, hogy több és 
nagyobb izom-tevékenység több és nagyobb hatást eredményez ; de ez 
együttes növekvésnek van egy alsó határa, melyen alól a mozgásnak a 
közérzetre nézve nincs észrevehető hatása, és egy felső határa, melyen 
fölül a hatás nem építő, hanem romboló jellegű. Mindkét határ a testi 
nevelés methodikájában főfontosságú, de mert egyéni természetűek, álta
lában meg sem állapíthatók. A mi az egyiknél meg sem kottyan, a má
sikat már fárasztja, s a mi az egyiknél kellemes közérzetet szül, a má
siknak már megért. Erősebb alkatú és szervezetű egyéneknél általában 
úgy az alsó, mint a felső határok magasabban fekvők, de helyezésük függ 
a gyakorlat nemétől is, illetőleg az egyénnek abban való begyakorolt- 
ságától. Érverés-mérések és fáradság-mérések mind a testgyakorlatok 
hatás mennyiségével foglalkoznak, de a testnevelőre nézve kevesebb 
közvetlen gyakorlati értékkel, mint az a tapasztalati megfigyelés, hogy



arcz-pirosoaás a számbavehető hatás kezdetét, és fáradság az üdvös hatás 
végét jelzik, melyen túl vegyi vagy mechanikai természetű időleges el
változások állanak be, miknek kedvezőtlen és állandó élettani elváltozá
sok lehetnek következményei.

E két határ között történik a szervezet fejlődése, a mi nem más, 
mint folytonos és bizonyos magával hozott törvényszerűség szerinti vál
tozás és ezzel kapcsolatban a karakter olynemű változása, mely más 
mint magával hozott alap dispositió szerinti fejlődés nem lehet. Látszó
lag nagy arányú változásokon megy át a karakter, de tulajdonképen 
következetesen saját lényéhez, minta lepke-alakulás : eltérő külső for
mákon átmenve egy már a petében megállapítva volt vég-forma felé. 
Kedvező körülmények pompásabb kifej lést, mesterséges tenyésztés talán 
új színhatást eredményeznek, de a mint ezen külső ráhatások a lepke
hernyóból nem csinálhatnak méhet, úgy a karakter irányítása azt alap- 
dispositiójától el nem térítheti. S mégis e pont körül van fontos hivatá
suk a testgyakorlatoknak. Az ifjúságra vonatkozólag a «testgyakorlatok» 
szót bátran lehet helyettesíteni ezzel aszóval, hogy: «természetes élo.ln. 
Kétféle szó, egyféle fogalom, mely nélkül nincs gubózás, nincs szárny
bontás. Az így értelmezett «természetes élet», vagyis testgyakorlatok 
szükségesek tehát ahhoz, hogy a test állandó anyagbeli változása útján 
az egyéniség alakulása biztosíttassák.

Az emberi karakter fejlődésében, mint minden dolog fejlődésében 
(Spencer) szintén három korszakot különböztetünk meg: először a hatá
rozott alak, határozott formák, határozott szín nélküli korszakot ; másod
szor az átalakulás, a képességek kiválásának korszakát, és harmadszor a 
határozott czéltudatos egyéniség korszakát, mely hiánytalan szervezet 
esetén megtestesült és cselekvő összhanggá tökéletesedhetik. E fejlődést 
a szőlőnedv történetéhez lehet hasonlítani, melynek szintén van egy 
zavaros, egy forrási-bomlási és a tisztultság egy korszaka. A must jellege 
az édesség, a boré a tartalmi erő. A gyermek jellege a báj, a kedvesség, 
a férfié a morális erő. Azonban itt is, ott is forrásnak, erjedésnek kell 
történnie. Forrás nélkül a must megeczetesedik, bármily édes volt, s ha 
nem a maga módján történt, vagy egyéb akadályai voltak, a bor nem 
éri el faj szerinti jellegét és sem erő, sem állóképesség nem lesznek benne. 
Férfivá való forrás az a nagy belső átalakulás, mely az élet két szaka 
között njint legjelentősebb, mint döntő hatású életszak jelentkezik : az 
«ifjú» szaka. Valóságos vulkánikus forrás megyen akkor végbe, melylyel 
külsőleg is észrevehető szervezeti elváltozások járnak, s melyek általá
nos lényege a szenvedély esség. Nagy tettekre való sóvárgás, ideálok 
keresése, szerelem és lázas küzködés formái e szenvedélyességnek, 
melyből kikerülve, a férfi nemcsak testileg, hanem lelkileg is tud állani 
és nemcsak arczának, de lelkének is lesznek vonásai, melyek után ezer
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közül is fölismerhető. A mélyebb jelentésű lelki emótiók perczeibeu jut
nak öntudatra a karakter legbensőbb alapvonásai, mint a hogy ilyen
kor lesznek láthatókká az örökölt anya-jegyek. Az így öntudatra ju
tott, azután számon tartott és cselekvő indokoknak elfogadott karakter- 
vonások, ezek az ú. n. nagy élet-elvek, a melyek mivel szerves részei a 
karakternek, összehasonlíthatlanul erősebbek, mint az ephemer életű 
ú. n. feltevések, s melyek annál erőteljesebbek, minél fájóbb érzelmek 
között születtek. Az indulatok mélyítése, a szenvedélyesség felkeltése és 
helyes irányítása a testgyakorlatok dolga. Mert :

«Wohlthätig ist des Feuers Macht,
Wenn sie der Mensch bezähmt, bewacht

Doch furchtbar wird die Himmelskraft,
Wenn sie der Fessel sich entrafft.»

Szenvedélyesség és ennek egészséges térre való terelése van a ver
senyekben, szenvedélyesség és önuralom van a játék-küzdelmekben. 
Győzelem és vereség, azaz feloldó és lekötő indulatok az ő mélyen járó 
barázdáikkal, ép oly szükségesek a férfi-levéshez, mint adott és kapott 
vágások. Az a körülmény, hogy az indulat és szenvedélyesség perczében 
a test átlátszó lesz s meglátjuk a lelket a maga mélységével és erejével 
(Shakespeare művészete) világosan manifesztálja, hogy indulatoknak 
és ezek szenvedélyes forrongásának kellett, hogy nagy szerepük lett 
legyen a jellem alakulásánál ; mintha ez kardvágásokból alakult volna, 
melyek az indulatok perczeibeu kivörösödnek. Keserűség és harag, 
izgalom és felmagasztalás az a kohó, melyből szilárd egyéniség kerül ki. 
A kohó-nak a neve : versenyek és játék-küzdelem, melyek indulatokat 
kavarnak, de kiömlésüket akadályozzák, szenvedélyeket szülnek, de 
azokat le is vezetik.

Összefoglaláskép mondható, hogy a határozott egyéniség kifejlesz
tése körül a testgyakorlatoknak kettős hivatásuk van : erélyessé és foly
tonossá tenni a szervezet anyagi változását, ez az egyik; megadni a szen
vedélyek felköltése és egészséges foglalkozásokhoz való lekötése által az 
impulzust a helyes irányú átalakulásra, ez a másik. De a testnevelő fel
adata marad védőgátakat állítani, melyek szabályozzák a «mikort» és a 
«mennyit» és a mely gátaknak nem lehet keresztező, hanem csakis pár
huzamos irányuk a fejlődés feltartóztathatlan menetével. IV.

IV. Testgyakorlatok és a benső egyensúly.

«Ha sem egy testi, sem egy lelki erő nincs túltengésben, ha meg
van az összes képességek és tulajdonságok harmóniája s az összes benned



A TESTGYAKORLATOK HATÁSA AZ EGÉSZ EMBERRE. 287

működő cselekvő motorok egymást szabályozva végzik munkájukat, akkor 
mondhatod, hogy egyensúlyban vagy. • Ennyivel határoztam meg ez 
értekezés bevezető részében a benső egyensúly lényegét. Az első föltétel
nél fogva tehát ne ragadhassa magához a rendelkezés kizárólagos jogát 
se a fizikai erő az akarat korlátlanságával, se a rideg értelmi erő, mikor 
a szívnek is lehet beszólása, de az érzelmek ereje sem, nehogy azok, mint 
a fékük vesztett lovak, úgy a maguk, mint annak vesztébe száguldjauak. 
kit magukkal ragadni elég oktalanok voltak. A kéz, az értelem és a szív 
ereje, mint az egyformán elosztott súlyok, úgy képezzék azt a hatalmi 
egyensúlyt, melynek mint a politikában lényege az egyenleten növekvés 
s mely ellentéte az egyes erő abszolutizmusának.

A testgyakorlatoknak e pontnál az a rendeltetésük, hogy valóságos 
erőket neveljenek s hogy ezek arányos nevelésénél is közreműködjenek. 
A szereken való tornázás tegye erőssé az izmokat s velők az akaratot, 
hogy e kettős tényező kitartó munkára képesítsen ; a játékok erősítsék 
meg az értelmet, melynek alapját szemlélet és tanítás rakta le s melynek 
a testgyakorlat útján kell mozgékonyságát megszereznie. Hogy az élet
ben ép úgy tudjunk a jelenségeken rögtön áttekinteni, azaz Ítélni és a 
következmények során végig nézni, azaz következtetni, végül pedig czél- 
irányosan cselekedni, mint a hogy a játékküzdelemben kellett számtalan
szor a helyzetet gyorsan megérteni, előre nézni, a következményeket 
meglátni és cselekedni. A versenyek pedig szaporítsák meg a szülei ház 
kapta érzelmeket a bajtársi és hazaszeretet érzelmeivel, melynek gyökér
szálai a küzdelem a társakért, az osztályért, az iskoláért, a szülővárosért. 
Erős érzelmek ép úgy tartoznak a férfiassághoz, mint erős izmok és erős 
értelem, s akár alkotnak, akár rombolnak, mindig csak nagy mértékkel 
legyen felmérhető alkotásuk vagy rombolásuk. Erős érzelmek általában 
erős szervezetből táplálkoznak 8 így testünket erősítvén, érzelmeink erejét 
is fokozzuk, ezekben pedig a cselekvésnek azt a mótorját kapjuk, melyre 
czélozva mondotta egy angol író : « egy ember, kinek hite van, nagyobb 
socziális hatalom, mint kilenczvenkilencz olyan, kinek csak érdeke van. »

Az erők arányosítása szempontjából mindenekelőtt hangsúlyoznom 
kell, hogy valamint az ember nem áll csupán lélekből, úgy nem áll csu
pán testből sem, s hogy így az ismeretek szerzésének s a lélek egyéb ki
művelésének a jelentősége nem szabad hogy csökkenjen akkor, mikor a 
testgyakorlatok jelentősége emelkedik. Az arányosítás a részek részeire 
is vonatkozik. E követelmény regisztrálásával megvan az átmenet az 
összes képességek és tulajdonságok harmóniájához, mint a benső egyen
súly második feltételéhez. Az összes fizikai erők összhangja ép oly szük
séges a tökéletes egyensúlyhoz, mint az értelmi erőké egyrészt, az 
érzelmi erőké másrészt. Az összhang ép úgy vonatkozik az erők viszo
nyított mennyiségére, mint azok minőségére. Az akaratnak aránytalan
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sága a végrehajtó képességhez viszonyítva ép úgy veszélyezteti az egyen
súlyt, mintha érzelmi indokok ellentétben vannak értelmi indokokkal. 
Ha az észszerűség valamit tenni parancsol, mi ellen érzelmeim tiltakoz
nak, akkor az egyensúly fel van függesztve. Ez példája a minó'ségi dis- 
harmóniának. Ha valamire erőimnél fogva képes volnék, de akaratom 
gyenge az erők vezetésére, vagy fordítva : akaratom vállalkozik valaminek 
keresztülvitelére, mire erőim gyengék, az egyensúly szintén meg van 
bolygatva. Ez a mennyiségi disharmónia egy példája. Az első esetben 
eléggé erős — tehát arányos akarat, — a második esetben kellő mennyi
ségű praktikum és önismeret elejét veszi a belső meghasonlásnak; mind
kettőt a testgyakorlatoknak, tágabb értelemben a tevékenységnek köszön
hetjük. A fizikai erők arányos és összhangzatos kifejlesztésénél külön — 
lélektani — momentum is lép fel. A karakter egységénél fogva t. i. a 
hajlamok is egységesek és ugyanegy alapvágyra vezethetők vissza. így 
ha valakinek erős lába van s azt mondja : hadd legyen erős karom is, 
utóvégre azt fogja mondani : hadd legyen erős fejem is. Ha arányosak 
tagjaim, hadd legyenek arányosak képességeim is. Ez különben már 
esztétikai érzés, mely soh’sem áll meg a formákra vonatkozó követelmé
nyeknél, hanem áttér a tartalomra és törvényeit alkalmazza a cselekede
tekre is. így az arányosan szép test, a kifejező állások, a ritmikus moz
dulatok visszahatnak a lelki képességek arányosságára és tevékenységük 
összhangjára ; ez utóbbi biztosítja a nyugalmat a cselekvésben, mint 
a hogy a rend biztosítja az egységet a sokféleségben.

Az egyensúly harmadik követelménye, hogy a cselekvés összes 
motorjai egymást szabályozva végezzék munkájukat. Ha e követelményt 
máskép fogalmazzuk, akkor megfelel Hegel elvének : minden hatásnak 
legyen ellenhatása, melyek egy felsőbb egységben összeolvadnak. A cse
lekvés motorjait a karakterben egyesített ösztönök, vágyak, hajlamok, 
időleges érzelmek és az értelem útján hozzánk jutott egyéb indító okok 
szolgáltatják. Az érzelmi motorok ellenhatásai rendszerint az értelmi 
motorok. A haragé a megfontolás, a keserűségé a vígasztalódás, melyek 
páronként egyesülve szülnek szabadabb akaratot. Az akarat szabadsága 
alatt azonban mást nem érthetünk, mint hogy az akaratnak módjában 
van legbensőbb lényünknek megfelelően alakulni, azaz az ellenhatások 
következtében menten úgy egyoldalúan érzelmi, mint egyoldalúan 
értelmi indokok nyomasztó nyűgétől vagy parancsoló kényszerűségétől. 
Viszont az akarat is — a mennyiben az ellenhatásokat szembeállítja. - 
a legeredményesebben hat vissza az egyensúly fentartására. Annyira, 
hogy a kinek akaratát a testgyakorlatok erőssé és kitartóvá tették, az a 
benső egyensúly egyik leghatalmasabb eszközével rendelkezik.

E helyen eljutottunk a testgyakorlatok hivatásának legértékesebb,, 
legbecsesebb részéhez : azon x-észéhez, mely a testgyakorlatoknak az
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akarathoz való vonatkozásáról szól. Legértékesebb azért, mert maga az 
akarat is legértékesebb jelensége az egyén lelki életének s mindazon 
nevelő' eszközöket, melyeknek izmosodását, szilárdságát köszönheti, első
rangú nevelő tényezőkké avatja. Arról a termelő akaratról szólok, mely 
mozgást, öntevékenységet eredményez. E nélkül a test tehetetlen tömeg, 
ennek ereje, kitartása és lankadatlansága adja fokát az egyén produktivi
tásának. Egy társadalom, egy nemzet életképességét, súlyát az országok 
konczertjében nem az egyénekben felhalmozott tudás összege, hanem 
az ország cselekvő energiája adja, ez pedig az egyéni produktivitások 
összege.

Egészséges szervezet mindenesetre egészséges, életképes akaratot 
szül, de hogy ez újabb ingerek következtében el nem lankad-e, avagy 
ez újabb ingerek determinálta újabb (negatív) akarat által meg nem 
semmisül-e mielőtt czélját érte volna, ez állóképességétől (szilárdsá
gától) és intenzitásától (hatékonyságától) függ. Ilyen lankasztó inger a 
fáradtság érzete.

Két módunk van, hogy a fáradtság érzetét, mint negativ akaratot 
érlelő motívumot, közömbösítsük : a szervezet erősítése által, minek 
következtében a fáradtság érzete mihamar nem keletkezik, vagy leg
alább is determináló hatás nélkül jelentkezik ; másodszor az érzet lokali
zálása által. A szervezet erősítésének eszközei : a helyes táplálkozás és 
egyéb higiénikus rendszabályok, továbbá és főképen a gyakorlás ; a 
fáradtság érzetének lokalizálása tisztán gyakorlás útján érhető el. Bizo
nyos, hogy az izmok, általában a szervezet fáradtságával az akarat is 
gyengül, de az is bizonyos, hogy ez a kettős elfáradás nem történik 
egyenletesen, tehát csak kapcsolatos, de nem ugyanegy folyamat, amiből 
következik, hogy összefüggésök tágítható és hogy az akarat, ha nem is 
teljesen, de bizonyos fokig a szervezet elfáradása alól emanczipálható. 
Valamint az önkénytelen (kisérő) mozgásokkal szemben a gyakorlásnak 
az a hivatása, hogy a pontatlanul működő, mert gyakorlatlan ideg
folyam-mechanizmust tökéletesítse, hogy az inger átterjedését más pá
lyákra megakadályozza : úgy itt is a gyakorlás eredménye az lesz, hogy 
a fáradtság érzete az érző síkokon lokalizálva marad, át nem terjed, át 
nem sugárzik az akarat síkjaira. így tehát az akarat szilárdítása szem
pontjából előbbre valók azok a testnevelési rendszerek, melyek a mellett, 
hogy megtanítanak az erőkímélés titkaira (lásd a praktikumról szóló 
fejezetet), más okból a becsületes fárasztást sem kerülik. Súlyzókkal vagy 
vasbotokkal végzett szabadgyakorlatok, kitartó futás vagy gyaloglás, 
egy-egy erőteljes játék a szilárd akaratnak mind megannyi nevelői. 
A szilárd akarat izzadás között születik, fáradozások között nevelkedik, 
de fenséges uralom a későbbi osztályrésze.

A fáradtság érzetén kívül szintén akarat-lankasztó inger, azaz
Magyar Paedayogia. X. 5. \ 9
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motívum egy újabb (negatív) akarat érlelésére a sikertelenség, mely 
nagyobb feladat egyes fázisaiban érhet. A balsikerek miatt azonban 
vajmi ritkán okolható más mint az illegális akarat, melyet pillanatnyi 
hangulatok határoztak s mely a rendelkezésre álló erők tudata nélkül 
határozott. A testgyakorlatoknak mindenesetre meg van az az érdemök, 
hogy az erők és képességek tudatához vezetnek, s ő t-  amire azonnal 
rátérek, — hangulatok elnyomására, is szoktatnak s így az akarat legali
tását megállapítják. Az erőmhöz józanul Ítélt feladat közben balsiker 
nem igen fog érni s ha mégis ér. úgy csak akadályszámba megy, mely 
az erőst vonzza, mert újabb erőfeszítésre késztet, a gyengét taszítja, 
mert elriasztja. Ellenben a siker meggyarapítja az akaratot. Ha akadály
ról akadályra sietünk, akaratunk minden akadály előtt intenzitásban 
megnövekszik, azaz adaptálódik az akadályhoz, de az akadályon túl 
lévén, nem száll le többet előbbi intenzitásának mértékére, hanem egy 
motívummal meggyarapodottan, a siker motívumával, keresi a közelebbi 
akadályt. így az akaratban erősek akaratereje munka közben megnövek
szik, míg az akaratban gyöngéké ellankad, elfonnyad. Az előbbi minden
esetre csodálatra méltó jelenség még akkor is, ha magyarázatát ismerjük.

Nem csekély jelentőségű az akarat fejlesztése szempontjából a 
figyelem fejlesztése sem. A figyelem maga is az akarat egy formája lévén, 
annak megerősödése ennek szilárdságát jelenti; si t t  lehetetlen rá nem 
utalni a játékok eddig észre nem vett ebbeli előnyére. Egy nagy kifutó, 
egy rugólabda-mérkőzés a figyelem nagy mértékét követelik a játszóktól 
s azt időben tartóssá, erőben teljessé teszik. Szertornázásnál a segítség- 
adás ép úgy gyakorolja a figyelmet, mint a mindenütt megkövetelt, 
korrekt (önfegyelmezett) testtartás ; de a figyelemnek — hogy úgy 
mondjam — valóságos magas iskolája a vívás, melynél a felfogott érzet
ingerek nemcsak a legrövidebb időn belül jutnak öntudatra, de egyúttal 
az akarat gyorsaságát is kiváltják.

Legfenségesebb formája az akaratnak az önuralom, s kezdve ott, 
hol hangulatok elnyomásáról, egész addig, hol ösztönök leküzdéséről 
van szó, kevés olyan gyakorló iskoláját ismerem az önuralomnak, mint 
minő a testgyakorlat. Az öklöző és vívó a kapott ütés nyomában fakadt 
hangulatot elnyomja, mert tudja, hogy ezt követvén, az ütések mihamar 
megszaporodnának. A versenyre készülő — midőn dohányzásról, nemi 
életről lemond s ét- és életrendjét szabályozza, — hajlamok, szokások, 
sőt ösztönök ellen is kénytelen küzdeni. Ezek az akarat legnehezebb 
próbái és leghatásosabb iskolái, de mivel a szervezettel való kísérletezést 
is jelentik, nagy óvatosságot igényelnek és csakis ellentállóképes szer
vezetnek engedhetők meg. Különben is, az igen erős akaratot a gyenge 
szervezet el sem bírja. Veszedelmet jelent, akár gyenge alapon a hatal
mas épület.



Ezen kitérés után visszatérek a benső egyensúly további tag
lalásához.

A karakter motorjai egymás között találják ellenhatásaikat. Az 
önzés ellenhatása a lemondásra való készség, mely ha elég erős, az első
vel egyesülve megteremti a vágyak egyensúlyát. Ép így a szabályosságot 
és ennek ellenhatását a változatosságot illető alaphajlamok adhatják az 
esztétikai egyensúlyt ; a szabadság ösztöne egyrészt és a készség magát 
magasabb czéloknak alárendelni másrészt, szülik a legszebb egységet : 
a morális cselekedetet. Nem szabad hinni, hogy az önkénytes alárendelés 
csupán önfegyelmezés eredménye; nem is lehet. Általában: előidézni 
semmit sem tudunk, a minek magja nincs már meg a szervezetben, 
ellenben a magot csírázásra birni s ágazó erővé növeszteni, arra képesek 
vagyunk s azt tenni szülőnek és nevelőnek egyaránt lelkiismeretbeli 
kötelessége. Az alárendelésre való készség csírája is eredettől fogva 
sajátja a karakternek és az emberi fejlődés harmadik stádiumában hajt 
ki, akkor mikor a különálló tényezők egységes czél megvalósítására szö
vetkeznek. Itt ki nem térhetünk annak felismerése elől, hogy morális 
alapból emelkedő, magasabb, elvontabb czélok s a rendeltetés fölismerése 
is szükségesek ahhoz, hogy stabilis egyensúlyra szert tegyünk.

Akár a lemondásra, akár az alárendelésre való készséget vegyük 
szemügyre (ez utóbbi különben nem más; mint a szabadságról való idő
leges lemondás), azt találjuk, hogy a testgyakorlatok, különösen a reud 
és szabadgyakorlatok, bőséges alkalmat adnak e készségek megerősítésére, 
tehát az erkölcsi ember megszilárdítására. Azért az emberi tökéletesség 
szempontjából senki sem teszi jól, ki a parancsolt gyakorlatok ellen ki
kel. Az esztétikai egyensúly megszerzésében a testgyakórlatok mond
hatni elől járnak valamennyi discziplina előtt. Hiszen szabályosság és 
változatosság, törvény és szabadság annyira szembetűnő főelemei a tor- 
nászati rendszernek, hogy bátran lehetne megtestesített esztétikának 
nevezni. Annál csodálatra méltóbb, hogy középiskolai oktatásunkban a 
«szép» ápolása majdnem kizárólagosan a rajz feladatává tétetett. A tér
beli esztétikai hatások kisebb értékűek tán, mint a síkbeliek ? A szem 
útján szerzett művészeti benyomások tartósabbak, tisztábbak talán, mint 
azok, melyeket szem és izom szerzett? Az élő modellek szemlélete tán 
alatta áll a modell-másolatok szemléletének ? És a mozgás utólérhetetlen 
szépségei szegényebbek volnának a stabil formák szépségeinél ? Gimnasz
tika és forma-érzék elválaszthatatlanok, mert előbbi az utóbbinak gya
korlása. Mozgás és eszme együtt jelennek meg, mert előbbi az utóbbinak 
kifejezése.

Ad-e a testgyakorlat készséget, hajlamot a magasabb, az elvontabb 
czélok kitűzésére? Ad! Vagy minő jelenség az, mikor a versenyző az 
osztálya, iskolája vagy hazája dicsőségéért küzd ? Vagy nem még szebb
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példája a morális czél kitűzésének az, mikor a tornászt az a tudat hatja 
át, hogy bármily téren, bármily kis vagy nagy körben fog működni, 
hazája iránti kötelessége, hogy akkor és ott az erők teljességével rendel
kezzék ? Érzi magát közgazdasági tényezőnek s e tudatból levonja a 
konzekvencziákat !

Az egyensúlyozott emberben a legáltalánosabb ellenható erők : 
a nyers (phis., ért. és érz.) erők és a morális erők. Magasabb egységben 
való egyesülésük a férfi. Az a férfi, kire a szentírás mondja, hogy a 
teremtés ura, és kit a fizikai tevékenység, tehát a testgyakorlatok tesznek 
azzá, mert sok nyers erőt, de még több morális erőt adnak. Morális erőt? 
Lehet morális erőt adni 9 A változatlan karakter nem bír-e már morális 
vagy immorális, eltörülhetetlen bélyeggel ? Én azt tartom, hogy nem ! 
Hogy — a fejtegetések körén kívül hagyva az abnormális agyszerkeze
teket, —- a léleknek nincsenek se morális, se immorális alapvonásai, mint 
a hogy az arcznak sem ismerem se csúnya, se szép alapvonásait. Ki nem 
látta még rokonok között ugyanazokat az arezvonásokat egyszer szép, 
másszor csúnya arezon ? Ép úgy adhatják a lélek ugyanazon alapvonásai 
akár a morális, akár az immorális karakter alapját. A jótékonyság mo
rális, a tékozlás immorális, de sem az első, sem a második nem tartoznak 
a lélek legeredetibb tulajdonai közé, hanem az, a mi bennök közös 
s a minek nincs neve. Ép úgy nem tartoznak a lélek legeredetibb sajátai 
közé sem az erkölcsös jellegű takarékosság, sem az erkölcstelen jellegű 
fösvénység, hanem az, a mi bennök közös : egy elnevezés nélküli, viszony - 
talan tulajdonság. Ilyen, csak körülírással megnevezhető alaptulajdonok 
képezik az alapkaraktert, mely változatlan, melyet meg kell különböz
tetni a kifejlett karaktertől, s mely az ethikai közömbösségi vonalon 
állván, akár morális, akár immorális területre fejleszthető. A fejlesztett 
karakter úgy viszonyuk az alapkarakterhez, hogy amannak minden 
nyilvánulásában ennek elemei felismerhetők. A morális irányban való 
fejlesztés egyik hatalmas eszköze a testgyakorlatok. Már maga a tevé
kenység feltétele minden erkölcsnek! A munkaszeretet kapuján keresztül 
a morális tulajdonok nagyszerű perspektívája nyílik, míg a restség szám
talan következménye között egy morális cselekedet sem található. Test- 
gyakorlatok erőssé, az erő jóvá tesznek. Az izmok és csontok kemény
sége fordított viszonyban áll a szívével, vagy egyenes viszonyban ennek 
puhaságával. Ezt vallja az egész világ ; vagy nem ennek vallomása, 
mikor a leghatalmasabb, a legerősebb istent egyúttal a legjobbnak is 
tudja? A testgyakorlatok egészségessé, az egészség vidámmá tesznek. 
Vidámság pedig, azaz a lélek csendes derűje, és rosszaság, a lélek nyug
talan borúja, egymást kizárják.

Említsem még, hogy a vívás, öklözés bátorrá, tehát hűvé, meg
bízhatóvá, a közös játék, a közös küzdelem pedig egyenlővé tesznek,.
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a mi a jog és igazságérzet alapja ? Ezek részletek, melyek mind azon 
sarkalatos tétel alá vonhatók, hogy minden lelki tulajdonság, mein 
gyakorolható, a testgyakorlatok útján fejleszthető, jobban és maradan
dóbb hatással, mint bármi más úton, mivel általuk minden lelki tulaj
donságnak testi támaszt adunk.

Az értekezéssel együtt e fojezetnek is a végére értem. A benső 
egyensúly adja a lélek épületének szilárdságát. Ha az egyes tulajdonok, 
mint szolid kövek, egymásba kapaszkodva, egymásba illeszkedve, egymást 
tartják ; ha — mint az ívek és boltozatok nyomás és ellennyomás alap
ján, — az akarat is hatás és ellenhatás alapján kapja bámulatos ellen
álló képességét; s ha végre testi qualitások adják a lélek épületének 
megbízható fundamentumát: úgy annak sem vihar, sem villám meg 
nem árt; állani fog, mint az erő és nyugalom szimbóluma, mint a 
megbízhatóság és hűség testté vált ereje. Kovács B e z s ő .

A N É M E T  N Y E L V  T A N ÍT Á S Á N A K  Ú J  M Ó D S Z E R E .

Az egyetemek és elméletek classikus földjéről, Németországból új 
pædagogiai mozgalom szele érkezik hozzánk. Most azonban — csodák 
csodája — nem új elméletről van szó, hanem épen hadüzenetről a régi, 
elméleteken alapuló, tehát némileg a levegőben lógó nyelvtanítás ellen.

Mintha csak megtanulták és megértették volna Goethe mondását : 
«Grau ist alle Theorie . . .»

A kezdet nem is a németek érdeme : a szabad és praktikus svájczi 
nép és az ügyes francziák körében jelentkeztek az első kísérletek, de 
figyelmessé a németek révén lett rájuk a világ és ők voltak azok, a kik 
az egyes próbálkozások alapján egységes irányelvek és eljárás megálla
pításához fogtak és ők állították elő az új módszerhez a leghasználha
tóbb segédeszközöket is. [A Hölzel-féle képek.]

A temesvári tanárgyűlésen mán volt szó az új eljárásról, de azóta 
nagyon csendes e tekintetben a tanári közvélemény.

A hivatalos bírálatok sok jót mondottak az e módszer alapján 
készült könyvről * sok szép reményt fűztek hozzá, de nagy visszhang 
nem támadt e szavakra.

* Német nyelv, olvasó és gyakorlókönyv szemléltető alapon. írták 
dr. Hegedűs Izidor és Markovics Sándor. Ismertetését — melynek állí
tásaira ezen czikkben vonatkozások vannak — lásd a Magy. Pæd. 1900. 
évf. 8. számában.
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Az emberi természet konzervatív, nem szívesen hagyja el a meg
szokott utat, különösen ha az újabb kissé göröngyösnek látszik. A leg
többen mástól várják az első lépést : induljon el az és ha nem törte ki a 
nyakát, utána megyünk.

Nos jó, én megindultam a járatlan úton. Nem törődtem azzal, 
hogy a szokatlan módszer nagy terheket ró a tanárra, csak a czélt néz
tem, mely felé az új út vezet, az eredményt, melyet Ígér.

A czél ugyanaz, melyet a tanterv kitűz és az eredmény ennek 
elérése és ha bírálni akarjuk az új módszert, ezt a czélt kell szemünk 
előtt tartanunk és nem szabad tőle eltérnünk semmiféle elméletek és 
szép frázisok kedvéért.

Egyik ilyen közkeletű elmélet, mely azonban a tanterv követelésé
vel homlokegyenest ellentétben van, a Kármáné.

Kellő tisztelettel hajlok meg én is e nagy pædagogus előtt, kit 
büszkén és hálás szívvel vallók mesteremnek — de arra sehogy sem 
tudok emlékezni, bár a közkézen forgó és sokszor idézett tb,eoreticum- 
kiadás épen az én jegyzeteim alapján készült, hogy Kármán azt mondta 
volna, hogy itt a tudomány csúcspontja, ez, a mit ő hirdet, a pædagogia 
alkorán-ja, melyen változtatni mit sem szabad és a melyben benn van 
minden, a mi igaz és helyes. Ellenkezőleg. Mesterünk mindig arra buz
dított, hogy haladjunk előre az úton, a melyet ő megmutatott és igye
kezzünk-még jobbat állítani a jó helyébe, a mit ő alkotott.

A világ kereke forog. Herbart és Kármán álláspontja óriási hala
dást jelent előzőikkel szemben, de lehet még utánuk is haladás.

Kármán keveset is beszélt különben a modern nyelvekről, ő tes- 
testől-lelkestől a renaissance humanistáinak hagyományaiban élt, a 
fősúlyt mindig a latinra és a görögre fektette s a többit, különösen a 
modern nyelveket is, csak ezek szempontjából nézte.

Hallottunk is elég panaszt a szülőktől, a kik kínosan látták gyer
mekük vergődését, a kinek egyszerre kellett behatolnia a német gram
matika, a görög kiejtés és görög viszonyok labirintjába. (Niebuhr.)

De ismétlem, én büszkén vallom magamat Kármán tanítványá
nak, de nem betűit, hanem szellemét akarom követni.

Hanem térjünk vissza a tantervre.
Ez a német nyelvi tanítás elé két czélt tűz ki : 1 .az újabb német 

irodalom müveinek biztos nyelvtani ismereten alapuló megértése és
2. gyakorlottság a nyelvnek szóbeli és írásbeli használatában. Vegyük 
először az elsőt, a német irodalmi művek megértését.

Mutasson nekem valaki csak egy diákot, a ki — otthoni segítség 
nélkül — pusztán a 6, illetve 8 évi iskolai tanítás alapján annyira vitte, 
hogy megérti pl. a Lied von der Glocke-t. Igen, a kiváló grammatikai 
tehetséggel megáldott fitt majd ügygyel-bajjal le tudja fordítani, de hogy



ez után az aprólékos bíbelődő munka után még gyönyörűséget is találna 
a költeményben, ez nem áll. Tudom magamról, így voltam én a 
latinnal.

És ennyire is csak elenyésző csekély perczent viszi, azok, a kik
nek tehetsége épen ebben az irányban van kifejlődve, a túlnyomó nagy 
többség soha se jut tovább a nyomtatott vagy egyik társuktól leírt præ- 
paratio bevágásánál.

Ez a tiltott úton való járás, ez a felületes svindlerkedés is egyike 
a régi rendszer fölmagasztalt «erkölcsnemesítő» hatásainak. Schiller, 
Goethe, Lessing megértése igen szép ideális czél, de ehhez a nyelvtan 
csak eszköz lehet, nem pedig vele párhuzamos önczél, a mivé pedig a 
legtöbb tanár nézeteiben és praxisában feltolakodott. «Az idegen iroda
lomban rejlő szellemi tökét ki kell aknáznunk tanítványaink szellemi 
és erkölcsi kiképzésére«. Helyes. De épen ebből a czélból kell oda töre
kednünk, hogy tanítványaink azt az idegen nyelvet minél jobban értsék, 
még pedig a megszokás és nem a grammatika alapján, mert ha a leg
egyszerűbb mondatot is bonczolni és fordítgatni kell, akkor bizony a 
szellemi és erkölcsi kiképzés háttérbe szorúl, mert a diák szeme előtt 
folyton a jó fordítás lebeg, a miért osztályzatot kap.

De nehogy azt higyje valaki, hogy én a grammatikát teljesen 
mellőzni akarnám ! Dehogy, egyik segédeszköznek igen jó az, csak magá
ban nem vezet czélhoz. Apáink gyönyörrel olvasták vén korukban is 
Cicerót, mi a legnagyobb örömmel vágjuk a sarokba az érettségi után, 
és miért '? Apáink a latin nyelvtan mellett latinul beszélni is tanultak, 
mi csak latin nyelvtant.

Nekem, a ki úgy mentem az iskolába, hogy németül már értettem, 
könnyű volt a német nyelvtan, hasznát is vettem, hogy beszédemről' a 
hibákat lecsiszolja és nehéz mondatokat (a milyen a németben sok vau) 
szétbontani segítsen ; de azok a társaim, a kik ott hallottak először német 
szót, ezt a mondatot : ,a fiatal Gœthenek nagy kedve volt a színházhoz“, 
még az érettségin is így fordították : dem jungen Goethe war eine grosse 
Lust . . .

Hogy tehát eredménynyel taníthassuk a grammatikát, bizony igen 
fontos, hogy a növendékek értsék is egy kissé az illető nyelvet, még 
pedig nem úgy, hogy fordítani tudják, hanem értsék a szó szoros 
értelmében.

Az igaz, hogy így első évben nem igen ér rá az ember sokat olvas
tatni, hiányzik tehát az úgynevezett «szellemképző, erkölcsnemesítő 
hatás. »

De e miatt panaszkodni annyit tenne, mint kifogásolni egy alig 
megkezdett épületen, hogy nem ad elég védelmet a hideg és az eső 
ellen ? Majd ad, ha készen lesz ! így a németnél is ráérünk majd a szel
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lemképzésre és erkölcsnemesítésre, ha egy kicsit tudnak a fiúk németül ; 
és hát a fordító módszernél van ilyen hatás ?

Ha csak az előbb említett svindlizést nem veszszük annak, bizony 
csak papiroson van ! Mert az olvasmányok tartalmába behatolni ugyan 
nem érnek rá a folytonos szószedés és grammatizálás miatt !

És a míg itt ennél sohase jutunk tovább, a direct módszernél a 
harmadik évben, sőt némileg már az első elején is sajátjukká teszik a 
fiúk, még pedig könnyű szerrel, az olvasmányok tartalmát, eszméit.

Már pedig, ha a 4-, illetve 6 felső osztályban igazán haszonnal és 
eredménynyel olvastathatunk, akkor bizony nem kár, ha 2 esztendőt 
«elpazarlunk» is a szilárd alap építésére, mert e nélkül bizony csak 
belül üres kártyavár marad a szép épület, ha 6, illetve 8 évig építjük is.

És most nézzük az érem másik oldalát ! A tanterv az irodalmi 
művek megértésével párhuzamos és egyenrangú őzéiként tűzi ki a gya
korlottságot a nyelv szóbeli és írásbeli használatában.

Hogy ez a praktikus dolog szükséges előzménye, nélkülözhetetlen 
alapja amaz «ideális czélnak», és ezt annyira lenézni nem szabad 
azt úgy hiszem eléggé megmutattam ; de mellőzzük most ezt és foglal
kozzunk a német nyelv tudásával mint önczéllal, a mint ezt a tanteiv 
megköveteli és maga a dolog is megérdemli.

Szálljunk le arról a bizonyos vesszőparipáról, hogy a középiskolá
ban csak azt taníthatjuk, a minek a gyakorlati életben semmi haszna 
sincsen. A XV. században jó volt ez, de ma a szülők megkövetelik és 
pedig joggal, hogy az iskola olyan alapot adjon gyermekeiknek, a melyre 
sikerrel építhetnek, olyan útravalóval lássa el őket, a melylyel fölsze
relve biztosan haladhatnak választott czéljuk felé, ehhez pedig nálunk 
egy- idegen nyelv ismerete okvetlenül szükséges.

Hogy ez a család dolga ?
Hát ha a szülők egyike se tud eléggé se németül, se francziául ? 

Hát ha úgy el vannak foglalva a létért való küzdelemben, hogy nem 
érnek rá gyermekeiket tanítani ? Hát ha a szülők falun laknak és a fiú, 
hogy iskolába járhasson, 10 éves korától 18-ig kénytelen távol lenni a 
szülői háztól ? Arra pedig hány családnak futja, hogy idegen országbeli 
nevelőt vagy nyelvmestert tartson ?

A theoria igen szép, de a valóságra nem illik rá !
Azt különben rendesen elismerik, ha nem is egészen határozot

tan, hogy az iskolának ebben az irányban is kellene valamit tenni, de 
vagy egyáltalában tagadják a lehetőségét az eredményhez jutásnak, vagy 
olyan módszert ajánlanak rá, a mely teljesen kivihetetlen !

Lássuk az első véleményt.
Lehet-e beszélni tanítani az iskolában ? Kármán azt mondja, hogy 

nem, a gyakorlat azt mutatja, hogy igen.



Világos példák erre a nemzetiségi területen levő népiskolák nálunk 
is, de különösen a külföldi intézetek, pl. Alge igazgatóé St. Gall en ben, a 
hollandi kereskedelmi iskolák, stb.

Nálunk talán kisebb lesz az eredmény a kedvezó'tlen körülmények 
miatt — az osztályok zsúfoltsága, a felsőbb osztályok kevés óraszáma — 
de valami mindenesetre lesz és ez is több a mostani semminél.

Mert hogy most ebben az irányban nincsen semmi eredmény, ezt 
épen közoktatásügyünk vezetője panaszolta fel nemrég saját keserű 
tapasztalata alapján. Pedig Wlassics Gyula fia volt olyan tehetséges diák, 
mint 100 társa közül 20, — ismerem, mint jelölt Volf György mellett 
foglalkoztam vele — a legkitűnőbb tanárok tanították, értette is a gram
matikát mint akármelyik vele egykorú diák, hanem németül vasúti 
jegyet kérni nem tudott.*

Vagy nézzünk most egy engedményt, egy középútat! «Kössük 
össze mérsékelten és fokozatosan» a régi módszerrel az újat, a szem
léltetést. Hát ez, ha jól értem, magyarúl annyit jelent, hogy kezdjük csak a 
nyelvtanon és a fordításon és menjünk át a felső osztályokban lassankint 
az eleven beszédre.

No, ez azután pompás dolog lenne.
Még ha elfeledjük is azt, hogy a felsőbb osztályokban rengeteg 

sok az olvasni való és csak heti 2 óra van rá, úgy, hogy ott bizony nem 
ér rá az ember kísérletezni még akkor is fejtetőre állított módszer 
volna ez.

Vagy nem lenne-e fordított dolog, ha a kőmfves-niester inasát 
bevezetné elméletileg a kunyhóépítés titkaiba, hanem vakoló-kanalat 
csak egy palota falainak rakásánál adna a kezébe, ott isj a mikor épen 
boltozatra kerül a sor.

Lenn grammatizáljunk, fordítgassunk és az eleven beszédet kezd
jük, pl. ezzel : Was heisst denn das : ,die Bürgschaft , Wen nennen 
wir einen Wütherich 9‘ , Welche sind und wo offenbaren sich die Haupt
charakterzüge Dorotheens 9 stb.

Bizony, a ki nem szokott hozzá, hogy a német kérdést megértse, 
(a nélkül, hogy magában magyarra fordítaná) és arra németül feleljen 
(a nélkül, hogy a magyarúl elgondolt választ előbb németre fordítaná), 
az ezekre a kérdésekre csak a száját fogja tátani.

És ezzel eljutottam most ahhoz a ponthoz, hogy hogyan is kell 
hát megtanítani a fiúkat a német beszédre ?

Gyakran hibáztatják, hogy ezzel a módszerrel a tanár kénytelen 
«leszállani az elemi iskola I. osztályú tanulójának szellemvilágába és 
onnan meríteni a tanítás anyagát.» Igaz; de hát ha más módon nem

* Ez talán még sem vehető szó szerint ! Tréfálnak néha a minisz-
Szerk.
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lehet eredményesen nyelvet tanítani. És az a bizonyos fogalomkör nem
csak a 6 éves fiú szellemvilágának tartalma, hanem egyúttal a gyakor
lati élet mindennapi kérdéseinek és feleleteinek anyaga is.

Már pedig, ha valamely nyelvben annyira akarjuk vinni, hogy 
nagyobb fennakadás nélkül olvashassunk rajta, akkor a mindennapi, 
azaz leggyakrabban előforduló szavakat és fordulatokat jól kell ismer
nünk. illetve kell, hogy azok úgyszólván benne legyenek a vérünkben.

És hogyan gyakoroljuk be ezeket ennyire, ha nem épen a minden
napi élet, a közvetlen környezet tárgyain ?

Előbb már említettem, hogy milyen nehéz, ha a gyermeknek egy
szerre kell behatolnia egy idegen nyelvbe és egy idegen gondolatkörbe 
és csodálkozom, hogy erre a pædagogusok eddig még rá nem jöttek.

Yagy kinek jutna eszébe, hogy egy új ismeretanyagot új nyelven 
kezdjen tárgyalni ? Helyesnek tartaná-e bárki, ha valaki magyar fiúk
nak — a kik azonban mind tudnak németül, már t. i. a mindennapi 
nyelvet értve — a fizikát nyelvbeli gyakorlat okáért ezen a nyelven 
kezdené tanítani ? Ugy-e azt mondaná, hogy fölösleges, sőt abszurd 
dolog egy új tárgyat még új nyelvvel is nehezíteni, hanem az új nyel
vet új fogalmakkal nehezíteni, az «természetes, rendes, ideális dolog.»

Bizony, ha beszélni akarunk tanulni vagy tanítani — és ezt 
parancsolja a tanterv és követeli az élet — rögtön ezzel kell kezdenünk 
és pedig épen azzal, a mit a gyermekek ismernek, nehogy erejüket a 
forma és anyag között megosztván, két szék között a pad alá essünk.

Az iskolaterem felszerelése, a ház és a gazdaság használati tárgyai, 
az utcza és a mezők világa nyújtják ezt az anyagot,* mely bizony a 
maga ismert voltával is jobban érdekli a tanulót, mint a görög hős
monda, ha mondatonkint, szétdarabolva, grammatikai gyakorlatokkal 
elrútítva kapja.

Igen, érdekli, mert új formában, új nyelven jelenik meg előtte.
Mondhatom, hogy Ill ik osztályos növendékeim, ha néha beszél

getni próbálok velük, kivétel nélkül, valamennyien érdeklődnek az ilyen 
kérdések iránt is: Wo ist Rothkäppchen ? Wohin geht R.9 Wo ist 
also jetzt R. 9 míg a fordítások alatt bizony csak mesterségesen lehet a 
figyelmet föntartani.

* Hadd hivatkozzam én is itt Kármánra, a ki ugyancsak leszáll a 
gyermekek szellemvilágába, a számtani tanítás kezdetén. A gyakorlógym- 
nasiumban Kármán idejében — s valószínűleg ma is -— a számtan taní
tását azzal kezdték, hogy megolvasták a padokat, a fiúkat, felosztották 
őket csoportokra, ezeket összeadták, meg kivonták. Hogy azután hamarabb 
átmentek más tárgyi körre, ez csak azért történt, mert az előbbinek szám
tanra használható anyaga hamar kimerült — mig a nyelvnél ezek az egy
szerű dolgok sokkal tovább használhatók.



Az I. osztályról nem is szólok, ott a 62 fiú csupa tűz, csupa érdek
lődés, még az is, a melyik tud németül ; a melyik pedig most tanul, an
nak arczán mindig élénken tükröződik a kíváncsiság, ha valami újat 
mondok, és a legnagyobb megelégedettség, jogos büszkeség, ha valamit 
jól elmondott, esetleg eltalált.

Es vájjon elmondhatja-e bármelyik tanár, hogy tanítványai a IV. 
osztályban is mind jól szerkesztik meg a magyartól eltérő szerkezeteket, 
pl. a habeo, ich habe alakokat, míg a mi mostani I. osztályunk ebben 
hibát tenni sohase fog, mert nem okoskodnia kell vele, hanem rájár a 
nyelve.

Épen így lesz majd a præpositiôkkal is. Ezeket majd nem fogják 
sohase a főnév mögé tenni vagy elfeledni, a mi a fordításnál olyan gya
kori. A haben-1 pl. már most is, a 2-ik hónap végén is igen szépen 
használják tanítványaim, azok is, a kiknek eddig annyira nem volt fogal
muk se a németről, hogy a betűket se ismerték.

Többen felhozzák, hogy ezzel a módszerrel az óra nagyon unal
mas lesz, más attól fél, hogy nagyon is mulatságos, némelyek meg azt 
hiszik, hogy igen lármás ez a tanítás. A mi az óra unalmasságát illet 
hát próbálja meg bárki és meg fog róla győződni, hogy bizony nem ér rá 
itt unatkozni se tanár, se tanítvány, a mit a forditásról épen nem lehet 
elmondani, az ellenkezőjére nézve meg, t. i. arra, hogy néha nagyon mu
latságos, ismét Kármánra hivatkozom, a ki elveszettnek mondott minden 
órát, a mely alatt a növendékek legalább egyszer-kétszer jót nem nevettek.

Igen fontos dolog az, hogy ez a módszer a növendékeket épen a 
mutogatással, könnyen hozzáférhetőséggel, elevenséggel kozzá szoktatja 
ahhoz, hogy az osztály közös munkájában részt vegyenek — és ha más 
nem lenne is benn, már ez maga megérné a ráfordított fáradságot 
és időt.

Hogy pedig az óra lármás, főkép a karok révén : nos hát erre csak azt 
lehet felelni, hogy embere válogatja. Láttam én már pusztán deductiv 
tanítás mellett is lármás órát, nálam és parallelista társamnál pedig a karok 
beszédje se olyan erős, hogy a szomszéd osztályt zavarná. A kezemben 
levő czeruza mozgásával egészen könnyen szabályozom a beszéd taktusát 
és élességét és megteheti ezt mindenki, ha rendhez és fegyelemhez tudja 
szoktatni osztályát.

Nem olyan szörnyű dolog hát az a miy elvmesterség», különösen ha 
számba veszszük, hogy épen a nyelvmesteri fáradozás teszi majd lehetővé, 
hogy a felső osztályokban igazán tanárok lehessünk, hogy az V -VlII-ik 
osztályban a német irodalom hérosaival foglalkozhassunk az erős hajlí- 
tású igék helyett.

Mindenesetre jobban fog ez sikerülni nekünk, mint a nyelvtan 
ama lelkes hivének, az alaposság ama derék bajnokának, a ki I. osztályos
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tanítványainak az első órán feladta Simonyi «Rendszeres német nyelv
tan»-ából a hangtant.

Utoljára még pár szóval a «stílusfejlesztő fordításról» akarok 
megemlékezni.

«Stilusfejlesztő fordítás!» fából való vaskarika.
Bégi dolog már, hogy anyanyelvén az ír legszebben, a ki más 

nyelven nem tud.
Hát ha az idegen nyelv tudása már rontja a nyelvérzéket, hogyan 

tönkreteszi akkor a folytonos fordítgatás, miközben a kényelemre hajló 
emberi természet bizony folyton tesz engedményeket hol az egyik nyelv 
szellemének, hol a másiknak.

Ha németet olvasva nem gondolunk a magyarra, ha a németül 
beszélő mintegy külön ember bennünk, akkor talán még legjobban meg
marad nyelvérzékünk tisztasága ; de vájjon melyik gyermek állja meg, 
akármennyit prédikáljuk is neki, hogy ezt : seine Hände, ne igy fordítsa : 
kezei, a mi pedig ugyancsak vastag germanizmus.

Hogy az iskolában minek van «egyedül jogosultsága», azt most ne 
fejtegessük, de az bizonyos, hogy Kármán a magyarosságra való folytonos 
utalással, a magyar szellem folytonos emlegetésével védeni akarta nö
vendékei magyar nyelvérzékét — de azt hiszem nem valami nagy ered
ménynyel.

Hogy a magyar stílust fejleszthessük, adjunk neki több órát, ne 
pazaroljuk az időt kétezer esztendő előtt élt compilatorokra és fordítókra, 
hanem olvastassunk vele az iskolában minél többet Aranytól és Petőfitől, 
és adjunk a tanárnak elég időt a gyakorlatok megbeszélésére — hanem 
a német órán foglalkozzunk csak a némettel, épen a magyar stilus érde
kében is.

Teljesen tiszta így se marad nyelvérzékünk, de legalább nem ron
tottuk erővel.

Befejezésül pedig legyen szabad ide csatolnom november 3-iki 
ellenőrző conferenciánk eredményét, melyen az I. osztály 125 osztály
zott növendéke közül a német nyelvből 12 találtatott gyöngének, 
holott más években ugyanezen két tanárnál (az egyik én vagyok) az év 
végén is, a mikor tudvalevőleg sokkal enyhébben megy a dolog, jóval több 
bukott ennél, nem is számítva az évközben kimaradottokat. (1898/99-ben 
az év végén osztályzott 105 I. oszt. tanuló közül németből 14 bukott meg, 
évközben pedig elmaradt 17, a kik közül legalább 10 számítható, hogy 
szaporította volna a németből bukottak számát.) Ez pedig olyan példa, 
a melyik beszél.

S zabó E r n ő .
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F R A N C Z IA  N Y E L V I S Z Ü N I D E I  T A N F O L Y A M O K .

(Paris, Grénoble, Neufchâtel, Genf.)

A modern nyelvi szünidei tanfolyamok rendezésének szükséges 
voltáról ma már kár volna egy szót is vesztegetni. E tanfolyamokhoz 
fűzött várakozások teljesen beváltak, hasznuk nyilván való, a mit egy
részt az e tanfolyamokban résztvevők évenként növekedő száma tanúsít, 
de tanúskodnak a minden évben más-más külföldi egyetemeken rende
zett újabb szünidei tanfolyamok. Legjobb és legbiztosabb alkalmat nyúj
tanak az illető nyelv gyakorlati használatának elsajátítására, megfelelő 
környezetben, kiváló tanárok vezetése mellett.

Ez évben ismét számos külföldi egyetem rendez ily tanfolyamot ; 
de nem szándékunk mindannyit bemutatni, csupán a legismertebb fran- 
czia nyelvi kurzusokat.

Legelső és leglátogatottabb az összes franczia nyelvi kurzusok közt 
a párisi «Alliance Française» által minden évben rendezett tanfolyam, 
mely kiváló Írók és tudósok, minők Boissier, Claretie, Lavisse, Breed, 
Paris, Leger, stb., protektorsága alatt áll.

Az «Alliance Française» ez idén is két tanfolyamot rendez, az 
egyiket julius, a másodikat augusztus havában. Az előadások az «Ecole 
Coloniale» (avenue de Г Observatoire) nevű iskola nagy termében 
tartatnak.

A júliusi (julius 1—31) kurzus előadásai :
Franczia nyelv. Történeti franczia nyelvtan, összehasonlítva a mai 

franczia nyelvvel (8 óra), tanár: Bogues.
Gyakorlati franczia nyelvtan (8 óra), tanár : Clement.
Kiejtés és folyékony előadás (8 óra), tanár : Raguét.
Gyakorlati phonetika a kiejtés tanítására alkalmazva. Tanár : 

Rousselot abbé.
A franczia hangok összehasonlító és gyakorlati tanulmányozása. 

Tanár : Zund Búr guet.
Franczia irodalom. A VII. századbeli franczia irodalom (3 leczke). 

Tanár : Jaguinet.
A XIX. század irodalma (8 leczke). Tanár : Doumic.
Franczia intézményekre és művészetre vonatkozó előadások. 

Franczia politikai és közgazdasági intézmények (10 leczke). Tanár: 
Deridour.

A franczia művészet története (11 leczke). Tanár: Carl. Ezen elő-
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adásokkal a Louvreban, a Luxemburg palotában és a Trocaderoban lévő 
múzeumok látogatása van összekötve.

Második kurzus (augusztus 1—31). A franozia nyelvi, valamint a 
művészeti előadások teljesen egyeznek a júliusban tartottakkal, csak az 
irodalmiban van némi változás.

így fíoy tanár (8 előadásban) a franczia klasszikusokat fogja tár
gyalni, míg Doumic tanár a XIX. század regényiróit és bölcsészeit fogja 
ismertetni. Minden előadásért 1 frank díj fizetendő; a gyakorlati elő
adásokért 50 centim. A ki a júliusi vagy augusztusi hónapokban tartandó 
összes előadásokban akar részt venni, ezért 55 frankot fizet ; mind a két 
hónapért 100 frankot.

A párisi «Alliance Française» különben az ez ügyben hozzá 
intézett kérdésekre legkészségesebben válaszol ; czíme : 95 Eue de 
Grenelle.

Páíisba kimenő honfitársainknak ajánlom, szerezzék meg dr. 
Kálmán, pécsi főreáliskolai tanár, «Franczia Társalgó» czímű könyvét. 
E kis művecskében megfognak találni mindent, mire útközben Franczia- 
országba és Párisba való megérkezésöknél szükségük lesz.

A ki nem szereti Páris világvárosi roppant nagy zaját, szünidei 
tanulmányait Grénobleban is végezheti.

Grénoble— a franczia Dauphiné fővárosa — rendkívül szép és 
egészséges vidéken fekszik. A grénobli egyetem tanárai egy pár év óta 
négy hónapon át (julius 1-től október 31-ig) minden hónapban változó 
előadásokkal (naponkint 3—I  óra előadás) szünidei kurzust rendeznek. 
A tanfolyamok igazgatója változik, így julius hónapban Chahert — a 
jogi fakultás tanára, az augusztusi hónapban Bessou, szinte a jogi fakul
tás tanára, szeptember havában Reymond Marcel, a « Comité de Patro
nage des Etudiants étrangers» czímű egyesület elnöke és október havá
ban Morillot egyetemi tanár lesz a kurzus igazgatója.

A nevezetesebb előadások julius havában a következők lesznek : 
Kísérleti psychologia Francziaországban, Németországban és az Egye
sült-Állam okban (tanítja : Boirac, az egyetem rektora).

Eenan : «Souvenirs de jeunesse» ez. műve (tanár: De Crozalis, a 
jogi fakultás dékánja).

Lamartine regényei. (Tanár : Morillot.)
Fénelon «Telemaque»-jjának philosophiája. (Tanár: Dumesnil.)
I. Napoleon Grénoble ban. (Tanár : Chabert.)
A modern franczia nyelv phoneticája. (Tanár: Colardeau.) A fran

czia mondattan egyszerűsítése. (Tanár : Hauvetto.)
Az 1875. év alkotmánytörvényei. Az 1789. év elvei. (Tanár: Beu

dant.) A franczia szoczializmus. (Tanár : Hitier.) A Ellőne völgyében 
található római emlékek (vetített képekkel). (Tanár : Collet.) A Dauphiné
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hegységnek általános struktúrája. (Tanár: Kilian.) Harnavc, (Tanár: 
(iaudrillícr.) Voltaire szelleme, művei és befolyása. (Tanár: Damas.)

A művészet a Dauphinében. A jelenkor művészete (Grenoble város 
emlékeinek és múzeumának látogatásával egybekötve). (Tanár : Hey
mond Marcell). Minden hónapban még gyakorlatok is tartatnak, melyek 
minden hónapban egyenlők. E gyakorlati órák tárgya lesz : Olvasás és 
kiejtés. (Tanár : George.) Nyelvtani gyakorlatok. (Tanár: Cochet.) To
vábbá fordítások német, angol és olasz nyelvből francziára.

Az augusztus hónapban tartandó nevezetesebb előadások a követ
kezők lesznek :

Michelet. (Tanár: De Crozalis.) Franczia sémán ti ka (szójelentés
tan.) (Tanár: Besson.) A franczia köztársaságnak a munkásokra vonat
kozó törvényei. (Tanár : Capitant.) A börtön. (Tanár : Cuche.) Modem 
franczia költők. (Tanár : Brun.)

A jelenkori franczia regényírók (Daudet, Loti, de Maupassant, 
France Anatole.) (Tanár : Conard.) Modem festészet. Az impresszionista 
iskola. (Tanár : Raymond Marcell.)

Szeptember havában az előadások a következők :
A franczia család. (Tanár : Capitant ) A Dauphiné ásványvizei. 

(Tanár : de Porte.) A harmadik köztársaság színháza. (Tanár : Rabatel.) 
A köz- és a magánjótékonyság Francziaországban. (Tanár : de Beylié) 
A Dauphiné hegylánczolata. (Tanár: Fernand.)

Az október havi előadások ezek :
Chateaubriand» d’ Outretombe» czimű művéről. (Tanár: Morillot.) 

Francziaország adórendszere. (Tanár : Balleydier.) A franczia bank. 
(Tanár: Rebond.) A hy g lénia Grénoble-ban. (Tanár : dr. Pegoud.) Jean 
■laques Rousseau eredetisége, tanai, társadalmi befolyása. (Tanár : Da
mas.) M< nini er. (Tanár : Caudrillier.) A népies játékok etimológiája. 
(Tanár: Picaud.) A görög bölcsészek erkölcstana. (Tanár: Sautreaux.)

A szünidei tanfolyamon való részvételért 30 frank fizetendő, 
melyért hat hétig lehet bármely folyamot hallgatni, minden további két 
hétért még 10 frank, az összes három havi kursusért pedig 50 frank fize
tendő. A részletes tudnivalók Reymond Marcell tanárnál (lakása : 4 Place 
de la Constitution, Grénoble) kérdezendők.

A svájczi intézetek is rendeznek minden évben ilyen szünidei tan
folyamot. Ezek között megemlítjük a Neufchátel-ben lévő franczia sze
minárium által rendezett két tanfolyamot; az egyik tart julius 15-től 
augusztus 10-ig, a második augusztus 12-től szeptember 7-ig.

Az első kurzusban előadásokat fognak tartani Junod és Dessoulavy 
tanárok. About E. «Le roi des montagnes» és Sarcey F. «Le siège de 
Paris» ez. munkáiról. Az 1870—71-diki franczia-német háború, tartja : 
Farny tanár. Le genie de Chateaubriand. «A franczia paraszt» George



304 TÉRI JÓZSEF.

Sand után, Histoire d un merle — Alfred de Vigny-tői, tartja : Zebrovszky 
tanár. Ezen előadásokon kivül 20—25 tagból álló csoportokból sza- 
valati, kiejtési és nyelvtani előadások is tartatnak kiváló szakférfiak 
vezetése alatt.

A második kurzusban Du-Bois és Dessoulavy tanárok magyarázni 
fogják Cyrano de Bergerac «Le gendre de M. Pairier» és «Nouvelles ge
nevoises» czímű műveit, míg Du-Bois még külön Molière, Wigny és 
Musset műveit fogja ismertetni. Bobért tanár a XIX. századbeli franczia 
irók politikai életéről fog nyolcz előadást tartani. A gyakorlati előadások 
teljesen egyeznek az első kurzus előadásaival. A dij minden 64 előadás
ból álló kurzusért 25 frank. E tanfolyam iránt érdeklődők Dessoulavy, a 
szeminárium igazgatójánál nyerhetnek informatiót, ki még jó családokat 
is ajánl, hol az idegen teljes ellátást kap.

The last, not least megemlítjük a Genf ben 1901 julius 16-tói au
gusztus 28-ig tartandó szünidei kurzust, mely talán az ilynemű kurzusok 
között a legrégibb. Ezen Bouvier Bernât egyetemi tanár igazgatása alatt 
álló kurzus egy heti tantárgy beosztásának terve a következő :

Modern irodalom ..........  _ . ...... ........ ............ 1 óra
Klasszikus irodalom......... . __ ......... ....._. 1 «
Modern franczia irók analytikai olvasása .... .... 1 «
Szónoklástan ..... . ......  .... ._. ....... .... _____ 1
A franczia nyelv methodikus tanítása 2
Lélektan és alkalmazott pædagogia .... _____ 1
Stylisztika____________________ 2
Franczia mondattan :
Galliczismusok .___... .... .... _  .... _____ 1
Kiejtési és beszélési gyakorlatok _.. ... 2

Összesen : 12 óra.
A mi az egyes előadások czimeit illeti, ezekből kiemeljük a kö

vetkezőket :
A XIX. század színháza (6 óra). (Tanár : Bouvier.)
A franczia moralisták (6 óra). (Tanár : Bouvier В.)
А XIX. századi kiváló irók műveinek analytikus olvastatás (6 óra). 

(Tanár : Bouvier В.)
Bhetorikai és vitatkozási gyakorlatok a legkiválóbb franczia költők 

és prózairókművei felett (6 óra). (Tanár : Bouvier В.)
A franczia nyelv tanításának módszere, a) Az idegen ajkuaknál 

alkalmazandó módszer, b) A jelenleg alkalmazásban levő módszer. 
c) A normális módszer (12 óra). Tanár: Zbinden J.

Lélektan és alkalmazott pædagogia(6 óra). Tanár: Mercier Henrik.
Stylisztikai gyakorlatok (12 óra.) A németajkúak részére : Bahjl 

Károly, az angolok részére: Dufour Alfréd.
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Franczia mondattan: galliczismusok (6 óra) Tanár: Mercier Hen
rik. Kiejtési- és beszédgyakorlatok (12 óra). Tanár: Thudicluim <1.

Ezen előadásokon kivül még Boud-Bovy Dániel tanár fog három 
előadást tartani a genfi festőkről. Ezen előadással a genfi múzeumoknak 
látogatása is egybe lesz kapcsolva.

Beiratási díj az egész kurzusra =  40 frank. A résztvevőknek Bou
vier egyetemi tanár ad e kurzusról részletes fölvilágosításokat. A kik az 
ottani viszonyokról kellő informatiókat óhajtanak szerezni, legjobban 
teszik, ha a «Bureau du Comité, de patronage des Etudiants» (Genf 
Egyetem) vagy a «Bureau officiel des renseignements» (Genf 3 place de 
Bergues)-hez fordulnak. Ezen alkalommal mindazoknak, kik a genfi 
kurzuson részt venni óhajtanak, Truelsen tanárnak nemrég megjelent 
«Auf Studienurlaub in Genf» czímíi művecskéjét ajánlom.*

Truelsen, ki maga is részt vett Genfben az 1898-ban tartott szün
idei kurzusban, részletesen és érdekesen írja le ottani élményeit és 
tapasztalásait, leírja Genf kulturintézeteit a franczia szemináriumban 
érvényben lévő módszereket, Genf városának lakás- és megélhetési viszo
nyait és könyvecskéjének végén a genfi szünidei kurzust ismerteti.

Tébi J ózsef.

NÉPOKTATÁSI ADAT 178Ő-BÖL.

Népoktatásunk története nagyon töredékes ; az intézkedések rész
letező adatai hiányzanak leginkább ; az erdélyi népiskolák számát meg
közelítőleg össze tudnók állítani a XVIII. századról, de keletkezésük 
idejét, a tanítás tárgyait, a tanítók számát, ezeknek képzettségét, az 
eléjök szabott feladatok körét, a hiányokat, félszegségeket és sok egyebet 
nem tudunk megállapítni. Tehát örömmel jegyezzük föl a kisebb jelen
tőségű adatokat is.

Az erdélyi reform, főconsistorium mindig igyekezett a hatósága 
alatt állott népiskolák fejlődését előmozdítni ; utasításokat adott ki 
időnként, később anyagi áldozattal is támogatta az iskolákat s híveit a 
tanítók megbecsülésére buzdította. — Mária Terézia és H. József ide
jében napirenden volt az iskolaügy. Ennek is lehetett befolyása arra, 
hogy a főconsistorium 1785-ben a népiskolák jobb karba helyezésére 
vonatkozólag korábbi intézkedéseire hivatkozva új rendeletet adott ki.

* Auf Studienurlaub in Genf. Erinnerungen und Betrachtungen von 
Oberlehrer Truelsen. Lückenwalde. Druck von G. Gutdeutsch.

20Magyar Paedagoyia. X. 5.
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E szerint, minthogy az iskolamestereknek alkalmatos vagy tehetetlen vol
tán fordul meg az egész dolognak sarka, utasítja a kollégiumok pro
fesserait, hogy a tógás diákok, sőt eleve a classista tanulók közül sze
meljék ki azokat, kik falusi mesterek akarnak lenni s ne mellőzzék őket, 
mint első tekintet szerint alacsonyul gondolkodó és csekélységre vágyódó 
személyeket, sőt inkább minél nagyobb igyekezettel oktassák, tanítsák, 
taníttassák, hogy jövendőben hasznos szolgálatot tehessenek.

A falusi iskolai tanításnak illendő czélja az, hogy istenfélő, keresz
tyén, jámbor, emberséges hazafiakat, értelmes és szorgalmas cselédes 
gazdákat, gazda-asszonyokat neveljenek. Erre nézve szükséges azokat 
naponként oly módon gyarapítani, hogy a gyermekek olvasni, Írni, éne
kelni megtanuljanak, oltsák szivükbe szent hitünk ágazatait, a kegyes és 
becsületes életnek törvényeit. Tanuljanak továbbá arithmeticat, honi 
történelmet, földrajzot, földmérést. — Ezért a professorok igyekezzenek, 
hogy az iskolamesterségre készülő ifjak ne csak a jó írás, olvasás, ének
lés módját tanulják meg, hanem ezeken kivül a catechetica theologiát, 
bibliabeli szent históriákat és arithmeticat is, értsenek valamit a geo
metriából, tanulják meg nemzetünk s hazánk históriáját bár röviden.

Megesik néha, hogy hol egyik, hol másik egyházközség, vagy 
annak elöljárói megvizsgálás nélkül kívánják valamelyik ifjú kibocsátását 
a kollégiumból, holott a tudományokból jó bizonyítványt nem mutathat 
fel. Az ilyen kívánságok elől térjenek ki a professorok s ajánljanak jól 
készült, jó erkölcsű ifjakat, kikre a gyermeknevelésnek nagy munkáját 
jó reménységgel lehet bízni.

Tudva vagyon, mily szükséges a mostani időben a német nyelv 
tanulása, de szegénysorsu egyházközségeinknek nincs tehetségűk, hogy 
külön nyelvtanítót tartsanak. Igyekezzenek tehát a professorok, hogy a 
mesterségre készülő ifjak szorgalmasan tanulják a német nyelvet a kol
légiumban, s ezek* közül legalább a virágzó egyházközségekben lassan
ként oly mestereket lehessen alkalmazni, kik tanítványaikat jó eleve 
szoktathassák a német nyelvre. így kívánja ezt a felséges fejedelem is.

Vegyék tehát figyelembe e rendelést, hirdessék ki tanítványaik 
előtt s a törvények felolvasása alkalmával ajánlják is nekik.*

Török I stván.

* A leirat eredetije a kolozsvári ev. ref. collegium ltban 5. 1785. sz. a.
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IRODALOM.

'N ép n ev elő k  k ö n y v tá r a . Szerkeszti Peres Sándor. Kiadja Lampel B.
(Wodianer F. és Fiai.) Eddig I—VII. füzet, 1900—1901.

1899. évben indult meg a «Népnevelők Könyvtára» mint a «Nép- 
■nevelők Budapesti Egyesületé »-nek vállalata, mely czélul tűzte ki ma
gának, hogy :

« 1. a magunk — tanítók -— pædagogiai műveltségét mélyítsük és 
fokról-fokra emeljük ;

2. a tanítóságot tanítói és nevelői munkájában jó könyvekkel tá
mogassuk ;

3. a tanítót, mint az intelligenczia tagját s a nép egyik nevelőjét, 
a tudományok egyes ágának fejlődése iránt, korunk és hazai társadal
munk jelentős kérdéseiben tájékoztassuk ;

4. a magyar pædagogiai irodalmat fejleszszük».
Eddigelé 7 különálló füzet jelent meg, melyek közül a «Magyar 

Pædagogia» egyet ismertetett részletesebben. Én most a többi füzetet 
megjelenésük sorrendjében ismertetem.

I. Fay András mint paedagogus. Irta Komáromi/ Lajos. Ha nem 
csalódom, az I. füzet azért indult meg Fay Andrással, hogy hazai Írónak 
adja az elsőséget. A nem egészen öt nyomtatott ívre terjedő füzet három 
részre osztható. Egyik a Bevezetés, melyben a szerző Fay Andrást és 
korát röviden, de velősen ismerteti ; a másodikban pædagogiai munkás
ságáról szól, a harmadikban pedig Fay pædagogiai műveiből Szemelvé
nyeket közöl. Fay Andráson meglátszik Rousseau és a filantrópok hatása. 
Hadd igazoljam ezt a Szemelvényekből vett szószerint való idézettel : 
«Van két fő princzipiuma a Természetnek, melyekre úgy vezérel és oktat 
bennünket, hogy legkisebb általhágását is ezeknek bennünk bünteti. 
Ezek a princzipiumok a középszertartás és szeretet ; ámbár amaz is a 
szeretetre vitethetnék : mert a középszeretetnek önszeretet a kútfeje. 
Ezen két princzipium minden állati és erkölcsi törvényeket magában 
foglal az emberre nézve, úgy, hogy a mi ezekkel ellenkezik, az természet 
ellen való, az káros, az vétek : úgy ellenkezően is. A középszertartás 
(mértékletesség) a magunk iránt való, a szeretet a mások iránt való tör
vényeket foglalja magában». (A II. füzet a szocziálizmusról szól.)-*

* Ismertetve: Magyar Pædagogia IX. évfolyam 3-dik számában.
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III. N agy-Britannia közoktatásügye. Ismerteti Somogyi Géza. 
A hét ívre terjedő füzet Anglia és Wales, Skótország és Irhon közoktatá
sával foglalkozva, előbb a népnevelést, aztán a középiskolai nevelésügyet, 
végre az egyetemeket ismerteti. Szerző maga mondja az előszóban : «Nem 
eredeti munkát akartam írni. Nekem csak az volt szándékom, hogy hű 
képét adjam egy nagy nemzet közoktatásügyének». És szándéka sikerült. 
Szerző a legjobb forrásokat : Henry Craik : The State in its Relation of 
Education, továbbá : C. S. Bremmer : Education of girls and women in 
Great-Britain stb. használta fel. Történeti alapon mutatja a fejlődést ; az 
adatok nemcsak érdekesek, hanem tanulságosak is. Noha idegen forrá
sokból merít, meg nem látszik nyelvezetén, mely világos és folyékony, 
a mit a következő idézettel bizonyítok : «A középiskolai tanárképzés 
ügyében a tanács tanárképző syndicatust nevezett ki 1879-ben Cam- 
bridge-ben s 1880 óta felolvasások tartattak s vizsga alapján elméleti 
ismeretek és gyakorlati képességekről oklevelek állíttattak ki. Jelenleg 
Londonban, Cambridge-ben, Chelsenhamban, Edinburghban és Aberyst- 
wirth-ben tartatnak vizsgálatok. — 1883-ban a londoni egyetem tartott 
a nevelés elméletében és művészetében, nemkülönben annak történeté
ben először vizsgálatot, kapcsolatban a tanítás és egy osztály vezetésének 
gyakorlati vizsgálatával. Ezen oklevél csak egyetemi fokkal (graduates) 
bírók számára van fentartva s a gyakorlati bizonyságtétel elengedhetlen».

IV. Paedagogiai Kalauz. A népnevelés czéljaira. Irta : Körösi Hen
rik. Szerző végig kalauzol bennünket az összes tantárgyakon, szól czél- 
jukról, módszeres feldolgozásukról, a mire meg is adja az utasításokat ; 
szívesen követjük őt, mert értelmesen, meggyőzően beszél. Mint a jó 
tanító, a kinek tanítványai sohase tudják, hogy új dolgot tanulnak-e, 
hanem azt hiszik, hogy «hát persze, ez így van, ezt mi már régen így 
gondoltuk», azonképen tesz a szerző is, elhitetvén velünk, hogy nem 
mond újat ; pedig nagyon sok eredeti gondolata, követésre méltó fel
fogása van, pl. a helyesírás tanításáról így szól : « A helyesírás tanítása 
már az I. osztályban veszi kezdetét. Ezen a fokon állítson össze a tanuló 
olyan szócsoportokat, a melyekben kettőzött mássalhangzók vannak ; de 
nem össze-vissza, hanem vagy kettős ll, vagy a tt s. í. t. domináljon azok
ban a szavakban. Ezeket írja le a tanító maga a táblára. Eleinte sohase 
írassa tanulóval, mert könnyen elvéti és rosszul Írja le. A kis tanuló 
pedig mindig gyorsabban jegyzi meg a rosszat, mint a jót. A szemnek, 
illetve a látásnak tudvalevő, hogy nagy szerepe van a helyesírás jó elsajá
tításában ; sokkal nagyobb, mint a hallásnak. A siketnémák a látás segít
ségével jól megtanulnak helyesen írni» stb.

V. Quintilianus és Plutarchos. Neveléstörténelmi tanulmány. Irta 
Dr. Pacséri Károly. Ha arra gondolunk, hogy tanítóink a fenálló tör
vények értelmében a közép-, illetve a polgári iskola négy alsóbb osztá-
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lyainak ismereteivel léphetnek a tanítóképzőbe, a hol a tanulni valók 
vastag sokadalma vár a növendékekre, úgy, hogy a neveléstudomány 
részleteibe — különösen az ó koréba — be sem bocsájtkozhatik az illető 
szaktanár, akkor egészen helyén valónak találjuk, hogy a népnevelők 
könyvtára a föntebbi művet felvette sorozatába. Pacséri nemcsak ismertet, 
hanem alkalomadtán, össze is hasonlítgat ; az ó-korit a legújabb kori
val egybeveti és szépen kimutatja, hogy bizony nem minden jó, a mi uj. 
Quintilianust két részben ismerteti. Az elsőben ismerteti a római neve
lést Quintilianus előtt, majd Quintilianus életrajzát és pædagogiai mű
veit. A második részben a házi és iskolai neveléssel és az egyes tantár
gyakkal külön-külön foglalkozik. Plutarchosnak is előbb életvázlatát és 
műveinek rövid méltatását közli, azután a gyermeknevelésről írt elveit. 
Szorző az eredeti művekből merít, azért el is felejtette, hogy a latin és 
görög idézeteket magyar nyelven is elmondja ; mert — mint föntebb 
említém — a néptanító nem köteles az ó-kor klasszikái nyelveit ismerni 
és tudni.

YI. A Beszéd- és Értelemgyakorlatokról. Vezérkönyv gyanánt. 
Irta Peres Sándor. A Beszéd- és Ertelemgyakorlatok magyar irodalmának 
áttekintésén kezdi a szerző, ezután ezen tantárgyra vonatkozó vezető 
szempontokat, megjegyzéseket és utasításokat állapítja meg, végre Egy 
tanóra menelé-Ъвп a methodikai eljárást mutatja be. Ezekkel megszab
ván a Beszéd- és Ertelemgyakorlatok elméleti alapelveit, a gyakorlati 
részre tér át. Itt egy iskolaév 34 hetére osztja be a tanítási anyagot, me
lyet az előbb megállapított elvek szerint fel is dolgoz. Csakis az anyagra 
nézve lehetnek csupán a helyi viszonyok szempontjából — eltérő fel
fogások, de a didaktikai és methodikai elvek mindenütt megállhatnak. 
Szerző nagyon jól ismeri a gyermek gondolkodását és érzéseit; azok 
alapján tud a gyermekhez leereszkedni és műve — különösen a kezdő 
tanítónak — kiváló szolgálatot tesz.

VIL, VIII., IX. Gyermekpsychologia. A szülők, tanítók és tanító- 
növendékek számára. Irta: Pcthes János.*

Az eddig megjelent füzeteket röviden ismertetvén, még hálával 
kell megemlítenem, hogy dr. Wlassics Gyula közoktatásügyi miniszter 
;iír ezen vállalatot anyagi támogatásban részesíteni kegyeskedik.

Schön J ózsef.

Ezt külön fogjuk behatóbban ismertetni. Szerk.
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L eh rgan g  d er  Z u k u n ftssch llle  nach psychologischen Experimenten 
für Eltern, Erzieher und Lehrer dargestellt von ßcrthold Ottó. Leipzig, 
Scheffer, 1901, 219 lap. Ara : 4 márka.

Furcsa időket élünk, olyat, melyből a megelégedés és elégedettség 
kihalt és mindenki mindennel és mindenkivel elégedetlen. Ez a beteges 
állapot, sajnos, már a tanítás és nevelés birodalmába is beférkőzött s ott 
aprajánál-nagyjánál egyaránt szomorú eredményeket érlel. Tisztelet a 
kivételeknek, elmondhatni : a tanulók nem tudnak vagy nem szeretnek 
tanulni, a tanítók és tanárok nem tudnak vagy nem szeretnek tanítani. 
Valamint az embereket általában egy jobb kor iránti vágyódás fogja el, 
úgy a szülők jobb iskolák és tanerők, ezek jobb tanulók és jobb mód
szerek után áhítoznak, miközben ■— furcsa s mégis természetes — az 
illetők megfeledkeznek e lánczolat legfontosabb szemeiről : önmagukról.

Nem csoda tehát, hogy a reformmozgalmak és javítási kísérletek 
az egész vonalon : minden országban és a tanítás minden fokán jelent
keznek, a nélkül, hogy e vajúdásnak valamelyes valódi eredményét lát- 
hatnók. «Lehrgang der Zukunftsschule ! » Heuréka, ez kapórajön, bizo
nyára valami pædagogiai elixir a szerző agyában, de vájjon az-e a való
ságban ? A pædagogus Kolumbus mindjárt az előszóban színt vall : 
valami nagyot adtam a világnak, mely régóta vajúdik bennem s a mely 
«az uralkodó pædagogiâval» ellentétben áll. Hogy jogos kíváncsiságun
kat kielégíthessük, kezdjük a bevezetésen (Der Begriff des natürlichen 
Unterrichtes : 1—29. lap), mely a következő fejezetekre oszlik : «A taní
tás a gyermekszobában.» »Az iskola káros hatása» : ezzel szemben a 
«természetes módszer» előnye, hogy minden megismerés az arra leg
kedvezőbb pillanatban jön létre. «A korai írás- és olvasás-tanításnak 
felesleges volta» : a 6 és 7 éves tanulók még nem érdeklődnek az írás és 
olvasás iránt, a mihez kedvük rendesen csak a l l .  életévben jön meg. 
«A beszélni-tanulás szükséges volta» : «mindig az legyen irányadó, hogy 
a gyermek a mai német irodalmi nyelvet tanulja meg beszélni» (21. 1.) ; 
ezen az alapon azután gyorsan és könnyen tanulja meg a gyermek az 
írást és az olvasást is. «Az ábrák felesleges volta» : a képeskönyvek is 
kiküszöbölendők, mert a valóságos első tanítás kizárólag a valódi tárgy
nak bemutatása, elemezése és megbeszélése alapján történhetik. «A ter
mészetes tanítás segédeszközei» : a természet alkotásai ugyanott szem- 
lélendők meg, élő növények és állatok, valamint mindennemű tárgyak 
bemutatása az iskolában. «A természetes tanítás menete» : a kérdések 
vonatkozzanak már ismeretes elemekre, hogy a tanulási kedvet fokozzák 
és az új fogalmak és dolgok elsajátítását megkönnyítsék. «A kifáradás
ról» : sok függ a sorrendtől és változatosságtól, a mire nézve részlete»
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kísérletek és megfigyelések végzendők. «E tanmenet megvalósíthatósá
gáról» : házi magánoktatásban egy hat tanulóval a szerzőnél bevált; 
magánintézetekben is csekély létszám mellett elképzelhető, népesebb 
nyilvános iskolákban ellenben, maga a szerző bevallja, hogy bizonyos 
feltételekhez van kötve, melyeket művének 2. kötetében fog tárgyalni. 
«A tanmenet tendencziája» : megmutatni, mint képes a gyermek alaki 
szellemi képzésre és világfelfogásra szert tenni, ha mindazokat a szemlé
leteket (Anschauungen), melyeket a mindennapi élet eléje tár, saját 
természete követelte módon fogalomszerűen dolgozza fel (27. 1.).

Ezt a bevezetést követi a tulajdonképi tanmenet (Lehrgang) rész
letes bemutatása 2. fejezetben : szemléltető és beszélő-tanítás (30—72.1.), 
nyelv- és beszélő-tanítás (73—203. 1.). végül «Die Weltauffassung des 
Lehrganges» czímmel a rendszernek bölcseleti (?) összefoglalása (204— 
219. 1.).

Ezekben vázoltuk a furcsa, jóllehet igen jóravaló szándékú könyv 
tartalmát, hogy az olvasót előkészítsük Ítéletünkre és megkönnyítsük 
saját véleményének kialakulását. Nekünk úgy tetszik, hogy Berthold 
Ottó rendszere nem való a mai világba s még kevésbbé a jövőbe, hogy 
tehát anachronism us, * mely a régi jó idők patriarchális viszonyait tartja 
szem előtt s nem számol a mai és a holnapi villamos korral (a gőz már 
letünőfélben van), mely az egyének helyébe tömegeket, a gyalogjárás 
helyébe motorokat, az órák helyébe perczeket állít. Ez a «természetes» 
módszer továbbá nagyon komplikált, hogy ne mondjam : mesterkélt és 
nehéz ; már pedig a mi természetes, az rendesen egyszerű is szokott 
lenni. Hogy ennek a becsületes embernek pædagogiai eszméje és esz
ménye megvalósítható legyen, elébb a világot, emberiséget és társadalmat 
át kellene gyúrni, hogy úgy mondjam: «visszasrófolni», ez pedig talán 
mégis kissé nehéz vállalkozás volna. Van azonban a könyvben helylyel- 
közzel több olyan gondolat és követelés, mely jóllehet nem egészen új, 
a tanítói nemzedéknek mindig emlékezetébe hozandó: ilyenek a nevelő
tanítás, az értelemnek fokozatos és inkább lassú, mint erőltetett fejlesz
tése, a testi szemléltetés a síkszemléltetés helyett, a szabadban való taní
tás stb. Követésre méltó az is, a mit a tanítási idő tartamára nézve 
mond : egy 6 éves gyermeknek iskolaszerű figyelme egy huzamban egy 
Óránál tovább nem fokozható, naponta pedig 2 óránál tovább nem. 
Magam is nem egyszer gondoltam arra, hogy korunknak, de még. inkább 
a jövő nemzedéknek nagy jóltevőjévé Válnék az, a ki megvalósíthatná azt 
a szinte együgyűnek látszó dolgot, hogy 6—9 éves gyermekeknek elég

* V. ö. szerzőnek ezt az önvallomását: «A mikor később alkalmilag 
Pestalozzi főművét ismét elolvastam, meg voltam lepve, hogy ott mindazt 
megtaláltam, a mit újra felfedezni véltem . . .» (9. lap).
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napi 2, legfeljebb 3 órai tanítás, s felesleges, sőt káros őket naponta
4—5 óráig gyötörni. De mikor, ugye bár, ennek maguk a szülők leg
erősebb szószólói, mert nem tudják, bogy egész nap mitévők legyenek 
gyermekeikkel és sokan valóban csak «nőni» küldik őket az iskola dohos 
termeibe.

Világ, pártok és emberek elvekért, szélső elvekért dulakodnak, 
szellemi analógiái a vegetáriánusoknak és a húsevőknek, s nem tudják 
vagy nem akarják az egyedül üdvözítő középutat sem eltalálni, sem 
választani. Mindegyik a maga módszerére esküszik s ebben a szóküzde
lemben megfeledkeznek arról, a mi a fő-fő, minden tanítás és nevelés 
alfájáról és ómegájáról : a tanítóról és a szülőről! Azt a könyvet szeret
ném én olvasni, vagy ha tudnám, megírni, melynek ez a czíme : «Der 
Lehrer der Zukunftssehule und die Eltern der Zukunftsfamilie.» Nem 
azt, hogy milyen lesz, ha a mostani lejtőn tovább sülyedünk, hanem 
hogy milyennek kellene lennie, ha jobb útra térünk.

M. Babier, a franczia középső oktatásügynek feje, a nyáron a párisi 
nemzetközi középiskolai kongresszust többek között e szavakkal üdvözölte : 
« Donnez-nous quelques atomes de vérité prouvée dans cette disconven
ance croissante de la vie et de l'école . . .», melyek ott nyomban mélyen 
vésődtek emlékezetembe. íme én a tanító személyében látom az üdvö
zülésnek vagy a kárhozatnak ősforrását, s meddő és hiú marad és lesz 
a világ összes pædagogiai Kolumbusainak és Edisonjainak minden törek
vése addig, a míg a problémáknak ez a problémája nincsen sikeresen 
megoldva, mert ha XIV. Lajos ezt mondta: L’Etat c est moi, százszor 
több joggal mondhatja el a tanító : L’Ecole c’est moi. 8 nagyon kérdéses, 
vájjon ennek kedvező megoldása megkivánja-e az egész vonalon ennek 
az elvnek az érvényesítését : L’Etat c’est VEcole.

Igen, a milyen a tanító, olyan az iskola ! Tehát : adjuk meg neki a 
kellő képesítést, az őt megillető közbecsülést és a kellő fizetést, hogy 
java erejét a létérti küzdelemben ne az iskolán kívül emészsze fel, de 
azután követeljünk is lelkiismeretes munkát, egész embert, mert az még 
sem járja, hogy sokan az iskolát csak biztos mellékfoglalkozásnak te
kintik. K emény F erencz.
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J e a n  R a c in e  A tl ia lie ,  magyarázta Téri József, a Franczia könyvtár
11. füzete, Budapest, Lampel Bobért (Wodianer F. és fiai) kiadása, 
1901., ára 70 fillér.

Örül a szívem, mikor azt a vetélkedést látom, melyet könyv
kiadóink a hazai és külföldi remekeknek iskolai czélokra alkalmas közre
bocsátása körül kifejtenek. Hogy ennek a vetélkedésnek végső rugója az
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üzleti érdek, nagyon mellékesnek tartom. Haszna belőle nemcsak a ki
adóknak van (ha ugyan van!), hanem bizonyára még sokkalta inkább 
oktatásunk s műveltségünk ügyének. Hiszen a «győzzön jobb!» elve 
csak ott érvényesülhet, a hol szabad a verseny. 8 verseny nálunk ma már 
van is szépen, még a könyvkiadás terén is. Majd minden kiadónknak 
megvan a maga vállalata a remekírók magyarázatára, s mindegyik rajta 
van, hogy olcsóság és csinos kiállítás dolgában, a könyvpiaczunkat el
özönlő külföldi kiadványokkal sikeresen versenyezhessen. Ily vállalat a 
Wodianer-czég «Német és franezia könyvtára is».* S hogy az olcsóság 
nem zárja ki a jóságot, szépen mutatja a vállalat minden füzete, s mu
tatja legújabb 11-ik darabja is, mely Racine Athalie-ját tartalmazza. 
Téri József, székesfehérvári áll. főreáliskolai tanár adta ki és magya
rázta a tragédiát mintaszerűen.

Tudvalevő, hogy mint Racinenak s általában az egész franezia 
színi irodalomnak leghatalmasabb, legtökéletesebb tragédiáját, új tan
tervűnk az Athalie-t a VII. és VIII. osztály olvasmányai sorába iktatta. 
A Téri József rendezte kiadás teljesen meg is felel az iskola czéljainak. 
A bevezetés röviden, tömören mindent felölel, a mit a tanulónak a 
darabról tudnia kell. Szól Racine életéről, ismerteti működését s behatób
ban méltatja az Athalie-t. Azután következik maga a tragédia, azzal a 
szöveggel, melyet a legjobb franezia kiadás : a párisi Hachette és Társa 
czégnél megjelent «Des grands écrivains de la France» közöl. A szöveg 
után foglalnak helyet a magyarázó jegyzetek. Ezek ép oly gonddal van
nak megírva, a mily gondos, hibátlan a szöveg közlése. Fölösleges fejte
getni, hogy az iskola szempontjából csak helyeselni lehet a Franezia 
Könyvtárnak azt az eljárását, hogy a magyarázatokat nem a szöveggel 
párhuzamosan, a lap alján, hanem a szöveg után adja. E jegyzetekben a 
tanuló megtalálja mindazt, a mire a készülésnél szüksége van : nem 
mondanak a szükségesnél sem többet, sem kevesebbet. Adnak tárgyi 
felvilágosításokat, magyarázzák a nyelvi sajátszerűségeket, rámutatnak a 
bibliai vonatkozásokra, figyelmeztetnek a verselés egyes különösségeire 
stb. S mindezt lehető röviden, de mindenre kiterjedő figyelemmel, úgy, 
hogy a tanuló hamarosan tájékozódhatik.

Még ezzel nem merítettük ki a könyvecske tartalmát. A magya
rázó jegyzetekhez igen ügyes fordítási gyakorlatok csatlakoznak. Négy 
ezek közül (Az izraeliták pünkösd ünnepe, A kis Joas, Athália halála, 
Joas bűntettei) magyar szöveget nyújt franezia fordításra vagy átalakí
tásra, az ötödik csoport pedig franezia tételeket közöl szabad Írásbeli 
kidolgozásra. E finom érzékkel összeválogatott gyakorlatoknak bizonyára 
minden szaktanár örülni fog.

* A vállalat 1—4. füzetéről 1. Oláh Béla ismertetését a Magy. Pæd. 
• ez idei januári füzetében 48—49. 1.
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Az Athalie-nnk e jeles kiadása alapján teljesen magamévá teszem 
Oláh Béla Ítéletét, mely szerint a Franczia Könyvtár mindenképen be
válik s igazán alkalmas arra, hogy a hasonló tárgyú külföldi szöveg- 
kiadásokat kiszorítsa a magyar könyvpiaczról.

Kelemen Béla.

VEGYESEK.

— A műszaki doctoratus szabályzatát közli a Hiv. Közi. 12. 
száma. Készletei nagyjában egyeznek az egyetemi doctoratusi szabályza
téval. A szigorlat és fölavatás díja 200 kor. Az oklevél szövege magyar. 
Egy fő- és két melléktárgy választandó. A tárgyak csoportosítása a kö
vetkező lehet :

Az építészeti szakosztályban főtárgyak : Középítéstan vagy Mű
építészet és története ; melléktárgyak : Ábrázoló geometria, Chemiai 
technológia, Geológia, Szilárdságtan, Technikai fizika.

A gépészmérnöki szakosztályban főtárgyak : Elektrotechnika, Gép- 
szerkezettan, Mechanikai technológia; melléktárgyak: Ábrázoló geo
metria, Chemia, Chemiai technológia, Grafostatika, Kísérleti és techni
kai fizika, Mathematika, Mechanika.

A mérnöki szakosztályban főtárgyak : Geodézia, Hidépítéstan, Út
vasút építéstan, Vizi építéstan ; melléktárgyak : Ábr. geometria, Általá
nos géptan, Geológia, Grafostatika, Kísérleti és technikai fizika, Köz
építéstan, Mathematika, Mechanika.

A vegyészi szakosztályban főtárgyak : Anorganicus chemia, Orga- 
nicus chemia, Chemiai technológia, Elektro-chemia ; melléktárgyak : 
Állattan, Növénytan, Ásványtan, Chemiai fizika, Geológia, Kísérleti és 
technikai fizika, Mathematika, Mechanikai technológia.

-— Szünidei tanfolyamok itthon. A középiskolai tanárok számára 
már több év óta rendszeresített szünidei tanfolyam az idén julius 1—23. 
napjai között tartatik meg a magyar művelődés történetből. Vezetője 
Békefi Rémig. A folyamodás határideje jun. 1. 20 vidéki hallgatónak a 
kormány 100—100 kor. segélyt ad.

A Tanítóképző Tanár Egyesület javaslatott tett a kormánynak, 
hogy a tanítóképző tanárok számára is rendszeresítse a szünidei tan
folyamokat s egyúttal javaslatot tett az idei első tanfolyam programm- 
jára. Értesülésünk szerint ez a tanfolyam is meg fog tartatni junius 
4—20 közt. Általános tárgya « tájékozás a modern psychologiában« ; 
előadók : Pauer Imre psychologiai előadások), Ranschburg Iái (psycho- 
physikai demonstratiók), Vángel Jenő (biológiai demonstratíók). A kor.
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mány mintegy 15 vidéki tanítóképző tanárt és tanítónőt fog behívni a 
tanfolyamra, a kik 100—100 kor. segélyben fognak részesülni. A tan
folyam helye a Pædagogium.

A kereskedelmi iskolák számára az idén julius 7-től aug. 17-ig 
Kassán rendez a kormány szünidei tanfolyamot, melyen főkép a cliemia 
és árúismeret elmélete és gyakorlata, a kereskedelmi szokások és keres
kedelmi számtan újdonságai fognak tárgyaltatni. 12 állami tanárnak 
200— 200 korona segélyt ad a kormány a tanfolyamra.

Az iskolák zsúfoltsága ellen. A Középisk. Tanár Egyesület 
tavaszi választmányi ülésének főtárgya — az örökké sajgó rangsorozási 
sérelmek mellett az iskolák zsúfoltsága elleni állásfoglalás volt. A tör
vény legfennebb GO tanulót enged meg egy középiskolai osztályban, de 
előfordult már, hogy 70-nél is többet vettek föl, természetesen «kivéte
lesen», külön miniszteri jóváhagyással. Balogh Péter előadó s vele a 
választmány a 60-at is sokalja s 40-ben kívánja a maximumot megállapí
tani. Az előadó társadalmi actió megindítását javasolta. Az ügy meg
érdemli, hogy a társadalom megmozduljon érte, és szép lesz az 
eredmény, ha csakugyan sikerül megmozdítani a mi társadalmunkat 
egy ilyen, kissé elvont, de azért életbevágó kulturális követelmény érde
kében. De adta-e a mozgásnak valami jelét ez a társadalom pl. a polgári 
iskolai reform érdekében ? Holott ez kézzelfoghatóbban érdekelné a mi 
qualificatiókat kereső társadalmunkat ? Mellesleg megjegyezve ez a 
reform a középiskolák zsúfoltságának is egyik hathatós orvossága lenne.

—• Népiskolai szemléltető képek. Wlassics ministernek az a — 
méltán — kedves terve, hogy első sorban népiskoláinkat hazai tárgyú 
és itthon készült szemléltető képekkel lássa el, alapos előkészítés után a 
kivitel stádiumáig jutott. A Hiv. Közi. hozza a hazai festőművészeknek 
szóló pályázati hirdetést, mely a népiskola IV—VI. osztályai számára a 
következő képeket kívánja: 1. Árpád pajzsra emelése. 2. A honfoglaló 
magyarok átlépik az ország határát. 3. Asztrik átadja a koronát Szent 
Istvánnak. 4. Szent László megszabadítja a fogoly leányt. 5. Könyves 
Kálmán a meghódított magyar Tengerpart vidék hódolatát fogadja és 
mogerősíti a dalmát városok kiváltságait. G. IV. Béla és a tatárjárás.
7. A morvamezei csata. Utasításokat ad azután a kivitel módjára nézve, 
a melyeken meglátszik, hogy a gyermekek szemlélő képességét jól 
ismerők adták hozzá a tanácsot. A pályázat határideje 1901 decz. 31.

— A főváros iskolaügyének új vezetője. Nem egy német feje
delemségnek nincsen annyi iskolája, akkora iskolai személyzete és olyan 
nagy iskolai költségvetése, mint Budapest fővárosnak. Egy kisebb mi
niszteri hatáskörrel ér föl az ügyek vezetése s azon vezérszerepnél fogva, 
a melyet a főváros a nemzeti kultúrában is betölteni hivatva van, több 
mint helyi érdekkel bír az, hogy milyen kezekben van ez a vezetés.



VEGYESEK.

A fővárosban két új tanácsost választottak s ezzel vezetőt cserélt az 
iskolaügy is, melyet a legfiatalabb tanácsosnak : Bárczy István dívnak 
osztottak ki. A fővárosi iskolák tanárai és tanítói, a kik az új tanácsost 
már régebbi működéséből ismerik, örömmel látják őt az iskolák élén, 
nemcsak egyéni kiválóságáért, hanem azért is, mert iskolai működése is 
volt, óraadó tanár volt és tankönyvet is írt s így félig-meddig iskolai 
embernek tekinthető. Azért semmiképen sem illetheti az új tanügyi 
tanácsost az a megjegyzésünk, hogy az iskolaügyre nem tartjuk szeren
csésnek a fővárosban divó azon rendszert, hogy ezen fontos ügy élére 
minden pótválasztáskor új ember kerül. Az utóbbi 10 év alatt már az
5-dik kézben látjuk a vezetést. Alig juthat ideje így a vezetőnek, hogy 
nagy terjedelmű ügyosztályát megismerje, még kevésbbé arra, hogy a 
bajokat észrevegye, orvoslásuk módját kitervezze és tervét meg is való
sítsa. Nagy javára szolgálna a főváros oktatásügyének, hogy ha egyszer 
megkapja az álláshoz való embert, azt hagyja is meg az ügyosztály élén, 
legalább addig, a míg polgármesterré választják. Ha ezt most megkez
dené, akkor az új tanácsos, a ki már is félig-meddig iskolai ember, csak
hamar egészen azzá lenne s a fővárosi iskolaügy szakértő vezető alatt 
állana.

Helyreigazítás. E folyóirat 4 dik számában közölt bukottak sta
tisztikájának adataira vonatkozólag a soproni áll. főreáliskola igazgató
ságától azt a helyreigazítást vettük, hogy az illető iskolában a múlt tan
évben az osztályozott tanulók szama nem 205 volt (1. 245. lap), hanem 
287, a mely számnak a bukottak nem 32'6, hanem csak 23'4 %-át teszik. 
205 a «jó» magaviseletű tanulók száma volt. Szerk.

3 1 6

Uj könyvészeti munka. A magyar könyvkereskedők egyesülete még 
a múlt év tavaszán elhatározta, hogy kiadja a kiadásában már korábban 
megjelent 1860— 1875. és 1876—1885. «Magyar könyvészet» folytatásaként 
az 1886—1000. években megjelent magyar könyvek kimutatását, és a munka 
szerkesztésével Petiik Gézát bizta meg, a kinek régebbi könyvészeti művei 
már évek óta közkézen forognak. Az egyesületnek ezt a határozatát nem 
lehet eléggé méltányolni, mert jól tudjuk, hogy nálunk az ilyen munkának 
még sokkal kisebb a vevőköre, semhogy magánkiadó vállalkoznék á nyere
séget nem Ígérő könyv kiadására. E mellett nagy fontosságú az egyesület
nek ez a vállalkozása azért, mert mint egyleti kiadvány, hivatalos jellegű 
lesz és mint ilyen, minden tekintetben megbízható. Petrik most fölkéri az 
összes magyar Írókat, különösen pedig azokat, a kik munkáikat saját költ
ségükön adták ki, hogy szíveskedjenek vele (Budapest, II., Zárda-utcza 59.) 
az 1886—1900. években megjelent műveiknek pontos ezimót — jelezve a 
terjedelmet (oldalszám), évszámot, megjelenési helyet és nyomdát, valamint 
a könyv bolti árát — az ügy fontossága érdekében mentül előbb közölni, 
hogy igy az esetleges hiányokat még pótolhassa. A munka még ez év fo
lyamán sajtó alá kerül.
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A’elolvasó ülés 1901. márczius 16-án.

Jelen vannak Heinrich Gusztáv elnöklése mellett Bittenbinder 
Miklós, Bély Mihály, György Aladár, Gyulay Béla, Hegedűs István, 
Kovács János, Kovács Rezső, Lakits Vendel, Miklós Gergely, Nagy 
László, Schack Béla, Schön József, Volenszky Gyula, Waldapfel János, 
Zsengeri Samu, Trájtler Károly, utóbbi mint jegyző. Ezeken kívül nagy 
számban vendégek.

I. Elnök az ülést megnyitja. Kovács Rezső felolvassa: «Jelentés a 
testi nevelés nemzetközi kongressusáról» czímű értekezését. (L. folyó
iratunk jövő számában.) Ennek kapcsán a következő indítványt ter
jeszti elő :

«A M. P. T. méltóztassék a Testi Nevelés Nemzetközi Bizottságá
nak megalakítandó magyar osztályába két tagot kiküldeni, kik az Orszá
gos Közegészségi Egyesület és a Magyarországi Tornatanítók Egyesülete 
2 -2 tagjával egyetemben megalakítják e bizottságot, mely megalakulása 
után úgy a vallás- és közoktatásügyi, mint a honvédelmi minisztériumot 
fölkéri, hogy magát e bizottságban szintén 2—2 tagjával képviseltesse ».

A társaság az indítványhoz egyhangúlag hozzájárulván, a maga 
kebeléből a Testi Nevelés Nemzetközi Bizottságának magyar osztályába 
Kemény Ferencz és Nagy László urakat küldi ki. Előadónak pedig ér
dekes felolvasásáért köszönetét mond.

H. Kovács János : «Л tanárok javadalmazáséinak rendszere elvi 
alapon» czím alatt tart előadást. (L. folyóiratunk jelen számát.) Az elő
adást élénk eszmecsere követi. Elnök azt hiszi, hogy a hozzászólás előtt 
be kellene várni, a míg az előadás szövege folyóiratunkban megjelenik. 
Zsengeri Samu kifejti, hogy a kezdő tanárnak nem adna mindjárt nagy 
fizetést. Bevárandó volna előbb, hogy az illető miként válik be az isko
lában. Előadó Kovács János megjegyzi, hogy azt a segédtanárt értette, a 
ki rendes tanári functiót teljesít, akkor, a mikor már a qualificatiója 
megvan. Az más kérdés, a mit Zsengeri fölvet, t. i. hogy qualifikáltnak 
mikor tekintessék a tanár ? akkor-e, a mikor már néhány évi sikeres 
gyakorlata van, vagy a mikor kezébe adják az oklevelet? Nagy László 
egyenlő alapon kívánja a fizetéseket megszabni és külömbséget csakis a 
qualificatió szerint lehet megállapítani. Egyazon iskolában szolgálóknál 
azonban ugyanaz legyen a fizetési alap is. A fővárosnál pl. van óraadó, 
megbízott, segéd- és rendes tanító ; a képzőintézetekben is vagy ötféle 
tanár működik. Az ilyen megosztás rontja a testületi szellemet s azért
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helyteleníti a megkülönböztetéseket és a sokféle fokozatot egyazon isko
lánál. Ily módon természetesen helyteleníti a rangosztályokba való 
beosztást is és kivánja, hogy a különböző intézetek tanárainak fizetése 
egységes alapon rendeztessék. Előadó Kovács János megjegyzi, hogy 
külön javaslatot ez alkalommal nem tett, csak eszmecserét kívánt indí
tani. Hegedűs István kifejti, hogy előadó akadémikus jellegű, okos esz
méket vetett föl s a kérdést magát inkább csak előkészíteni akarta. Fel
olvasó a tanárnak tisztességes megélhetését állítja föl tételül. Uj szem
pontokat is hozott elő (pl. a családi szempont), a mi igen figyelemre 
méltó. Éppen ezért az előadásnak nem is lehetett más czélja, mint elő
készítés, erre nézve pedig külön határozathozatalról szó sem lehet. 
Miklós Gergely éppenséggel nem oszthatja Zsengeri Samu nézetét, a 
kinek állítása szerint a segédtanárnak előbb inaskodnia kellene, mielőtt 
rendes állásba helyeztetnék. Az oklevél jogot és képességet ad neki is 
ép úgy helyt állani az iskolában, mint akármelyik tanártársának s éppen
séggel nem volna kívánatos a segédtanárt az igazgató esetleges szeszé
lyeinek kitenni. Elnök Heinrich Gusztáv megjegyzi, hogy ha fizetés 
rendezésről beszélünk, a népiskolai intézményt külön kell választani a 
többitől. Itt vannak a felekezeti, községi, magán stb. intézetek, melyeket 
aztán egy kalap alá vonni nem lehet. A középiskolákban a helyettes 
tanári intézmény sok bajnak forrása. Egyeseket éveken keresztül ott 
felejtenek valahol, más fiatalabb ember könnyebben tör előre. A helyettes 
tanárra szükség van, de ne legyen kevesebb a fizetése. Fődolog, hogy a 
föltételeknek megfeleljen s a qualificatiója meg legyen. Akkor aztán ki is 
nevezhető tanárnak. Egy megszorítás azonban még ebben az esetben is 
szükséges. Az államnak meg kell adni a jogot, hogy bizonyos ideig (pl. 
három évig) a fiatal tanárral rendelkezhessék. A kinevezés mindenkor 
risico. Abból a szempontból kell a kérdést megítélni, hogy az illető bele 
illik-e a testületbe, városba, körbe, a hova kirendelték. Ha az illetőt 
azonnal bizonyos helyre kinevezik, az esetleges bajokon már nem lehet 
olyan könnyen segíteni. Az illető, ha jó helyen van, úgy oda nevezik ki 
s ekkor véglegesíthető. Ha nincs jó helyen, három éven belül más meg
felelőbb helyre rendelhető ki. Szóló tehát a maga részéről mindenesetre 
megadná a jogot a kormánynak, hogy az illetővel akár együttesen is, 
állapítsák meg az újabb dispositiókat. Teljesen egyetért .előadónak a csa
ládi pótlékra vonatkozólag mondott eszméivel. A nemzetnek legjóra- 
valóbb eleme a tanári családokból kerül ki, a hol vom Haus aus tisztes
séges munkára vannak szoktatva. Éppen ezért szükséges tehát a mu
tatkozó anyagi hiányt családi jutalékkal helyrehozni. Ez a módja a 
reparatiónak mindenesetre elfogadhatóbb és idealisabb, mint az össze
koldult ingyen koszt, vagy a Tanítók Háza berendezése. E törekvések 
hálára érdemesek ugyan, de bizonyos, hogy nem méltó módja a fölsegí



tésnek. A tanügy emberei nem érdemlik meg, hogy ily módon segítsenek 
bajain. Meg van arról győződve, hogy ez a mostani berendezkedés csak 
szurrogátum és hogy a dolog helyes megoldása nem fog magára sokat 
váratni.
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Az actio-elmélet a latin mondattani oktatásban.

Az idő, nyelvtani értelemben, külső formája annak a sor
rendnek, melyet gondolkodásunkban s beszédünkben követünk, 
értünk és értetni kívánunk.

Az időnek kezdeterői s végéről nincsen, folyásáról ellenben 
van tudomásunk. Hogy a gondolatok ebben a végtelenségben köz- 
érthetőleg elhelyezkedhessenek, minden nyelv megegyezett hall
gatag abban, hogy az idő fonalát feltagolja. Ez a feltagolás min
denkor a beszélő joga s ezt úgy teljesiti, hogy minden egyes meg
szólalásakor az időnek egy bizonyos — teljesen az ő tetszésétől 
függő részletét a saját mostanja gyanánt fogja és fogatja föl, в 
ezt az önkényesen — tehát teljesen subiective — megszabott idő
részt elnevezi jelennek. Innen van, hogy a jelen idő, hol csak egy 
pillanatra terjed ki, pl. tüsszentek, lövök, pillantok; hol meg huza
mosan eltart, pl. szaladok (perczekig), irok (órákig), utazom (hó
napokig), iskolába járok (évekig).

Mikor azonban a beszélő a jélent ilyen önkényesen már meg
szabta, akkor egyúttal megkötötte önmagát is annyiban, hogy a 
jelen előtti eseményeket múltaknak, a jelen utániakat pedig jövő 
eseményeknek minősítette, úgy önmagára, mint hallgatóira nézve 
egyforma érvénynyel.

Ez a magyarázata annak, hogy gondolatkifejezésében minden 
nyelv három idöformát különböztet meg : jelent, múltat s jövőt. 
Sem több, sem kevesebb idő iránt nincs érzékünk.

Ne feledjük el, hogy e megkülönböztetések subiectivek, vagyis 
csak a megkülönböztetést kezdeményező alany szempontjából 
érvényesek ; tehát a közérthetőség czéljából szükséges még azokat 
a reál világgal, a valósággal szemben is vonatkozásba állítani. 
Vagyis : hogy az ilyen időalakok a gondolkozás számára tisztán

21Magyar Paedagogia. X. 6., 7.



ш MOLNÁB ISTVÁN.

felfogható és megérthető szilárd pontokat jelölhessenek meg, tekin
tetbe kell venni az egyén subiectiv felfogásával szemben álló 
obiectiv világot is. Más szóval : az igében — mely önmagában is 
mondat lévén, joggal támaszt igényt a legtökéletesebb mondatrész 
szerepére — tehát az igében, melyet én subiectiv tetszésem szerint 
helyezek el a jelzett három idő gondolati fiókjaiban, meg kell 
obiective — vagyis a tényleges világ szempontjából is — jelölni 
minden egyes cselekvést, mely minden nép felfogása szerint, kez
désből, folyásból és befejeződésből áll. Hogy a gondolat pontos 
megértéséhez a cselekvésekben a kezdet, folyás és vég megjelölése 
a közös emberi logika sajátosságából folyó követelmény : leg
ékesebben bizonyítják a határjelölés czéljára minden nyelvben 
meglévő határozók ; mert ezeknek, kábító sokféleségük mellett is, 
szintén az a közös vonásuk, hogy mindnyájan kezdetet, folyamatot 
és végződést jelölnek. Például : a helyhatározás úgy történik, hogy 
megtudjuk jelölni az induló s érkező pontot, továbbá a kettő 
között bárhol fekvő vesztegpontot (Bómából, Eómába, Eómában). 
Az időhatározást is úgy fejezi ki minden nyelv, hogy meg tudja 
jelölni a kezdetet, véget s a bárhol közben gondolt keltet. (Tavasz
tól, őszig, nyáron.) Az állapothatározásban is a legősibb állapot, 
vagyis eredet megfelel az indulópontnak, a vég az érkezőpontnak ; 
a kettő között foglalnak helyet a többi vesztegállapotok. íme tehát 
gondolatkifejezésünknek per excellentiam határozásra szolgáló 
szervei mind : a beállás (kezdet), folyás (tartósság) és vég (befeje
zettség) megjelölése útján teszik a gondolatot obiectivvé. Ha a sub
iectiv időt egy végtelen hosszúságú vízszintes vonalnak képzeljük, 
logikánk berendezése szerint csak úgy lehet e végtelen hosszúságon 
egy-egy pontot érzékelhetőleg megrögzíteni, mint a hogyan a 
táblára rajzolt vízszintesen rögzítjük a mértani pontokat. És mikor 
van valamely rajzzal szemléltetett pont rögzítve ? Mikor ismeretes 
az a két merőleges, melyeknek ő — a mértani pont -— a kölcsönös 
metszőhelye.

így van ez a gondolkodásban s annak rajzában, a beszédben 
is. Legyen a subiectiv idő : a tetszés szerint meghúzott vízszintes 
vonal ; az obiectiv idő : a reá merőlegesen eső függőleges. Amaz az 
egyén, emez a valóság szempontjából tűzi ki a cselekvések (tör
ténések, képzeletek, föltevések, szenvedések stb.) helyét az értelem 
számára.

Tehát bármilyen subiective toljuk is be a jelent az idő víz
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szintes végtelenségébe : a valóság reáesö merőlegese is szükséges 
még ahhoz, hogy gondolatunkat mással megértessük. Nyelvtani 
értelemben szólva : akármelyik subiectiv időrészben akarunk is 
gondolatot szemléltetni, a világos megértés úgy kivánja, hogy egy
úttal — ámbár szinte akaratlanul — megjelöljük azt is, vájjon a 
subiective, tehát általánosan, önkényesen fölvett időrészleten 
belül, az a jelezni kívánt cselekvés a valóságban, a tények világá
ban, obiective folyik-e? befejeződött-e? avagy csak készül-e? 
Legyen annak a három, subiective fölvett időrészletnek latin 
nyelvtani neve tempus ; ezé a három obiectiv mozzanaté pedig 
actio.

És minthogy gondolatilag mind a három tempusban lehet
séges mindhárom actio : azért a tempus és actio combinatiojából 
háromszor három, tehát összesen kilencz cselekvésjelölő igealak 
keletkezhetik a nyelvekben. De csak keletkezhetik, nem okvetlenül 
keletkezik is. A latinban például — mint látni fogjuk — csak
ugyan keletkezik ; más nyelvekben, melyek talán igés gondolataik
nak olyan szembeszökően éles kidomborítására nem helyeznek 
hasonló súlyt, vagy melyek nem fejlődtek ki igei részeikben any- 
nyira, nem lehet, vagy csak erőszakkal lehet mind a kilencz idő
alakot kimutatni. A latinban azonban ki lehet mutatni mind a 
kilencz időalakot ; u. m. :

323

Tempus
A c t i o

Imperfecta Perfecta Instans

Præsens 1 regno regnavi regnaturus sum
Præteritum ! regnubam regnaveram regnaturus lui
Futurum regnabo regnavoro regnaturus его

Mielőtt ezt az így keletkezett kilencz igealakot használatba 
vennők, szükségesnek mutatkozik, hogy mindegyiküknek subiectiv 
és obiectiv értékét, vagyis teljes jelentését megállapítsuk.

Mit jelent a jelölt kilencz igealak mindegyike subiective és 
obiective, együtt és külön ?

1. Regno =  a subiective felfogott mostanban, obiective, 
tehát tényleg uralkodom. Ez az actio folyik a præsensben, vagyis 
folyó jelen.
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°2. Regnavi — a subiective felfogott jelenben, most tényleg 
befejeztem az uralkodást.

3. Regnaturus sum =  a subiective felfogott jelen időpont
ban, tehát már most, meg van a tényleges obiectiv szándékom az 
uralkodásra.

4. Regnabam =  a subiective megállapítottam jelen előtti 
időben tényleg huzamosan uralkodást folytattam, vagy arra hiába 
törekedtem.

5. Regnave'ram =  a subiective megállapítottam jelen előtti 
időben, egy más — szintén múlt —  cselekvéshez képest és ezt 
megelőzőleg valósággal befejeztem az uralkodást.

6. Regnaturus fui =  a subiective megállapítottam praesens 
előtti időben is meg volt már tényleg bennem az uralkodási 
szándék.

7. Reynabo =  a subiective felfogtam præsens után bekövet
kező időben tényleg uralkodni fogok.

8. Regnavero =  a subiective felfogott præsens utáni időben, 
egy másik, tehát szintén jövőbeli cselekvéshez képest, az én ural
kodásom már tényleges múlt esemény lesz. Pl. Grammatieos cer- 
tantes puniam, si de facto regnavero. Nekem tehát a jövőben előbb 
tényleg uralomra kell jutni, aztán jön a nyelvészek fegyelmezése. 
Mosthoz képest tehát mindkét cselekvés — regnavero és puniam — 
a subiective felfogott jövőben van; de mikor az obiectiv, tényleges 
fegyelmezés a jövőben kezdetét veszi majd, akkor már az ural
kodás ténye befejezett lesz.

9. Regnaturus erő =  a subiective felfogtam jelen után be
álló időrészletben majd tényleg feltámad, beáll az én uralkodási 
szándékom.

Ezek a fenti okoskodás szerint keletkező igealakok átlagos 
értékei.

Látszik ebből, hogy logikánk berendezése szerint az igéket, 
mint gondolatkifejezésünk vezérszavait kimondáskor kettős tar
talommal töltjük meg ; ezek : a) a beszélő egyén subiectiv szem
pontja ; b) a beszédbe foglalt cselekvés obiectiv valósága.

De kilátszik ebből még az a tény is, hogy a hol az actiók 
léteiét nem ismerik, vagy tagadják, ott a tanulót helytelenül oktat
ják ki a latin igealakok jelentése s értelme tekintetében, még pedig 
sehol sem oly helytelenül, mint nálunk, magyaroknál; mert sehol 
sincs talán az idők használatában olyan laza pontatlanság, mint a
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mi nyelvünkben, a hol tempus nélkül is megelégszünk az actio 
jelölésével ; viszont egy nyelv sem olyan kényes és pontos az idő 
és actio együttes megjelölésében, mint a latin.

Fokozza ezt az ellentétet a két nyelv eszejárásában rejlő ama 
különbség is, hogy amilyen szeretettel rakja a magyar a mondatokat 
egymás mellé, éppen olyan mohósággal rendeli őket a latin egy
más alá; úgy, hogy az időkifejezésbeli pongyolaság a magyar 
összetett mondatépítés során még fokozódik, a latinban pedig 
éppen ellenkezőleg még szigorúbbá lesz.

Ezeknek a fontos tekinteteknek kívánatos hangsúlyozása vitt 
rá arra a háládatlan munkára, hogy legtöbb nyelvtanunknak 
hamis és önkényes tanítását a coniugatiókra vonatkozólag kifogá
soljam. Mert az még sem járja, hogy mi philologusok egyszer azzal 
dicsekszünk, hogy az észképzés meg logika legbiztosabb torna
eszközeit mi kezeljük a latin nyelvben ; másszor meg azt áruljuk 
el, hogy még a latin nyelvtanítás legelemibb kérdéseiben sem tud
tunk kétezer éves mesterségünk során megegyezni s megállapodni. 
Vagy nem ezt igazolja-e az a sajnos tény, hogy egyik párt tagadja 
az actio léteiét s jelentőségét is, a másik meg vitatja, hogy a nélkül 
tanításunkban nincs értelem, nincs elv, nincs igazság?

Már utaltam imént arra, hogy a latin stylusban száz mondat 
közül kilenczven bizonyosan alárendelt szerkezetű. Minthogy 
pedig az actio-elméletnek gyakorlati alkalmazása az ilyen monda
tokban jut érvényre : mai szemlémben csak a latin összetett mon
dat igeállítmányának mikéntjével foglalkozom, még pedig úgy, 
hogy végig megyek a latin alárendelt mondatalkotás minden lehető 
fajtáján. Egyben azok szamára, a kik kevésbbé szerelmesek az 
öröklött nézetekbe s kritikátlanul megszentelt hagyományokba, mint 
az élő igazságba, már itt előre kijelentem : hogyan jutottam én az 
alább részletezendő eredményekhez? Látván a végletekben mozgó 
actio-vitát, föltettem magamban, hogy a Socrates eszmebábászati 
módszerével kezdem el kutatni, mi tűnik ki törvényül az élő latin 
nyelvből?

Elővettem tehát a latin írókat ott, a hol harminczkét év előtt 
megkezdettem ; kinyitottam Neposnak első életrajzát, Miltiadest ; ki
írtam belőle minden összetett mondatot s megkérdeztem magamtól :

1. Van-e a latinban minden igealaknak biztos, a magyarban, 
ha nem egy szóval, hát körülírással pontosan meghatározható 
értéke ? — Azt találtam, hogy igenis van !

: tü r ,
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2. Van-e a mellékmondatoknak a tőmondatokhoz való alkal
mazkodásában igazodási törvény? — Azt találtam, hogy van.

3. Miben áll ez az igazodási törvény? és hogyan lehet azt a 
tanulókkal legkönnyebben s legegyszerűbben megértetni?

E részben azt találtam, hogy ez az igazodási törvény két 
rövidke táblázatba foglalható, és hogy könnyű s biztos megértésé
hez az actio-elmélet képezi a mással nem pótolható előismeretet.

Consécutif» tem porum  et modorúm.

Az összetett mondat: több egyszerű mondatnak egybekap
csolása.

Tekintve, hogy fő- és mellékmondatok létezhetnek, ezekből 
az összetett mondatnak két combinatioja lehetséges : vagy fő
mondatokat főmondatokkal, vagy főmondatokat mellékmondatok
kal kapcsolunk egybe. Az első kapcsolásmód eredménye : mellé- 
rendelés (coordinatio); a másodiké: alárendelés (subordinatio).

A coordinált viszonyú főmondatokra most ügyet sem vetünk, 
de annál behatóbban fogjuk szemügyre venni a subordindlt 
viszonyú összetett mondatokat, annál inkább, mert a latin stylus- 
ban tiz mondat közül kilencz bizonyosan ilyenfajta.

Kérdés : milyen szempontból ? — Az alaki függés szempont
jából.

Tudni kell ugyanis, hogy a latin mondatfüzés belső függése, 
logikája sokkal szigorúbb, mint a magyaré.

Ez a logika abban tükröződik, hogy a mellékmondat állít
mánya (mely tudvalevőleg mindig ige) a főmondat állítmánya 
szerint igazodik. .

Ez az igazodásmód a mellékmondat állítmányának igemód
jához képest — mely vagy indicativus, vagy obliquus — kétféle 
lehet; ú. m. :

I. Az indicativusos mellékmondat állítmánya igazodik az ő 
főmondatjának állítmányához a) tempus, b) actio tekintetében.

II. Az obliquusos mellékmondat állítmánya — minthogy 
időt nem jelöl — igazodik az ő főmondatjának állítmányához csak 
actio tekintetében.

Végezzünk először az indicativusos mellékmondatokkal, még 
pedig egyelőre a legegyszerűbb alakúakkal, vagyis azokkal, melyek
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ben egy főmondathoz egy mellékmondat igazodik. Később majd 
rátérünk a több mellékmondatos, tehát többszörösen összetett 
gondolatalakokra is.

E helyütt föl sem vetjük azt a két kapcsolatos kérdést, hogy 
melyik fajtájú mellékmondat állítmánya teendő indicativusba s 
melyiké obliquusba; hasonlóképen mellőzzük és tudottnak föl
tételezzük a főmondatbeli igeidők értékét is, nehogy sokat markol
ván, keveset fogjunk. Most csupán csak a mellékmondatok igazo
dási módjának elvét firtatjuk ; még pedig először az indicativusos 
állítmányú mellékmondatokét.

Ez az igazodási elv a következő egyszerű szabályokba fog
lalható : •

1. Tempus tekintetében : a milyen tempus mutatkozik a latin 
fömondat állítmányában, olyan tempusnak kell lennie a mellék- 
mondat állítmányában. Tehát a szerint, a mint

a főmondat állítmánya a mellékmondat állítmánya

2. Actio tekintetében már némi ítélkezésnek kell megelőznie 
a helyes döntést. Ugyanis mindig meg kell vizsgálni, vájjon a mel
lékmondat állítmánya hogyan viszonylik idő tekintetében a fö
mondat állítmányához ? Vagyis felelni kell arra a kérdésre : vájjon 
a mellékmondat állítmánya a főmondatéhoz képest egyidejü-e? 
avagy előidejű-e? esetleg utóidejü-e? (Eelatio).

A vizsgálat eredményéhez képest lesz az indicativusos mellék- 
mondat állítmányának actiója :

A) E g y  fő m o n d a t eg y  m e llé k m o n d a tta l .

a) Consecutio temporum.

tempus praesens 
tempus praeteritum 
tempus futurum.

tempus praesens 
tempus praeteritum 
tempus futurum.

egyidejűség esetében 
előidejüség «
utóidejűség «

azonos alak 
perfecta actio 
instans actio.
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Az igazodás fenti törvényei a következő táblázatba fog
lalhatók.

T.

Főmondat Indicativusos mellékmondat

T em pus T em p u s B elatio A ctio

Præsens
Præteritum
Futurum

præsens
præteritum
futurum

1. egyidejűségben
2. előidejüségben
3. utóidejüségben

a) azonos alak
b) perfectum
c) instans

Ezen táblázat alapján a legtehetségtelenebb diák is egész 
biztossággal dolgozik. Sokszor kilestem már, hogyan járnak el a 
nebulók. Megállapítják pl., hogy a főmondat állítmányának ideje : 
praeteritum. Ösztönszerűleg továbbhúzzák az ujjúkat a præteritum- 
mal jelzett vízszintes soron s kimondják : No hát akkor a mellék- 
mondat állítmánya is præteritum lesz.

Ekkor már csak azt kérdik a mellékmondat állítmányától : 
Előbb történtél-e a főmondaténál vagy utóbb? Ha eredményes a 
kérdés, akkor a válaszból kihallatszó relatióra teszik át az ujjúkat 
s mellette jobbról kényelmesen leolvassák a kellő actiot. Az egy
idejűség esetét nem is kérdik, mert akkor a mellékmondatban a 
főmondat igéjével azonos alak veendő. Ez az eljárás nem túlságos 
szellemes ugyan, de könnyű és biztos.

• Legyen szabad a példákkal való igazolást kissé későbbre 
halasztani s ezzel a consecutio temporum kérdését egyelőre 
lezárni.

b) Consecutio modorúm.

Eátériink az obliquusos állítmányú mellékmondatok igazo
dási törvényére. Nyelvtanaink némelyike a módok dolgában zavaros 
lévén, állapítsuk meg nagyjából az igemódok fogalmi értékét is.

Az indicativus a való, vagy valónak vett cselekvések kifeje
zésére szolgál.

A coniunctivus a lehetséges (föltételes, megengedhető); az 
optativus a lehetetlen (mert csak óhajtásunkban létező) cselekvések 
kifejezésére való.
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A  c o n iu n c tiv u s b a n  és o p ta iiv u s b a n  n in c s  a  la t in  ig én ek  
te m p u sa , c sa k  a c t ió ja .

Hogy miért nincs ? Hát azért, mert nincsen s nem volt rá 
soha szükség ; a természet pedig szükségtelen, czéltalan szerveket 
nem fejleszt.

E két mód nem tényeket fejez ki, hanem csak speculatiokat, 
combinatiokat, a melyek az idöjelöléstöl függetlenek. Hiszen azért 
a beszéd összefüggéséből, a velük kapcsolatos indicativusos vezér- 
ige idejéből így is megértjük, melyik időre vannak az obliquusok 
vonatkoztatva, vagy melyikben lefolyt actiót jelölnek ? És éppen 
mert actiót, tehát realitást jelölnek, azért csak az imperfecta, 
perfecta és instans obiectiv alakjában léteznek.

Buzgóbb nyelvkönyveink még a participiumokat is præsens, 
præteritum, futurum jelzőkkel illetik ; holott kézzel fogható tény, 
hogy azok szintén csak az imperfecta-, perfecta- és instans actio ki
fejezői. Hiszen akkor pl. : Plato scribens mortuus est — nem azt 
jelentené, hogy : Plato írva (folyó irás közben, iró állapotban) halt 
meg, hanem azt az absurdumot, hogy : Plato meghalt régen, de ir 
most is.

Forgandó szerencse : azt teszi, hogy annál a megfordulás, a 
forgás beállása jellemző és pedig nem csupán a jövőben, hanem a 
jelenben, múltban, jövőben egyaránt. Mert az mégis csak lehetet
len, hogy ugyanegy alak jelent, múltat, jövőt fejezzen ki egy
szerre ! Már pedig ez a lehetetlenség van kimondva, ha az instans 
participiumot futurumnak veszszük !

Ha valaki sürgönyön értesül, hogy elvesztette minden 
vagyonát, joggal mondhatja s mondja is a jelenlévőknek : «Bará
tim ! én bukott ember vagyok».

A ki hiszi még, hogy a «bukott» participium múlt tempust 
jelöl, s nem befejezett actiót : ám magyarázza meg, hogyan illik 
össze a múlt és jelen idő (bukott — vagyok) egy egyetlen tény, a 
bukottság jelölésére.

De ne vesztegessük a szót tovább és térjünk vissza az el
hagyott mederbe s hangsúlyozzuk újra, hogy: a latin ige a con
iunctivusban s optativusban időt nem, hanem csak actiót fejez 
ki, így:

imperfecta perfecta instans
Coniunctivus : regnem regnaverim regnaturus sim.
Optativus: regnarem regnavissem regnaturus essem.

3i>í>
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És most állítsuk fel az igazodási szabályt, me.lynek példa
szerűig való bizonyításával egyelőre ismét adós marad Cornelius.

Az obliquusos mellékmondat állítmánya igazodik az indi- 
cativusos főmondatának állítmányához actio tekintetében így :

I. Ha a fő mondat állítmányának ideje præsens v. futurum, 
lesz a mellékmondat igéjének actiója :

együttfolyás esetén imperf. coni.
befejezettség « perf. coni.
beállás « instans coni.

II. Ha a főmondat állítmányának ideje præteritum (vagy vele 
egyenértékű præsens historicum), lesz a mellékmondat állítmányá
nak actiója :

együttfolyás esetén imperfect opt.
befejezettség « perfect, opt.
beállás « instans opt.

M .

F ő m o n d a t O b liq u u so s  m e llé k m o n d a t

Tempus Modus Relatio Actio

Præsens
Præteritum
Futurum

coniunctivus
optativus
coniunctivus

1. együttfolyásban
2. befejezettségben
3. beállásban

a) imperfectum
b) perfectum
c) instans

Ezen a táblázaton is eligazodik a legszegényebb deák is. 
Megállapítja a főmondat igeidejét, mellette leolvassa, hogy melyik 
módba tegye a mellékmondat állítmányát. Aztán jön a fontos kér
dés: a relatio megállapítása; ha ez megtörtént, mellette jobbra 
leolvassa a kívánatos actiót.

Már magából a táblázatból is kitetszik, hogy a négy rovatban 
a tempus a modussal, a relatio pedig az actióval szorosan össze
függ. Vagyis : a vízszintes sorokon haladva, a milyen a tempus, 
olyan a modus ; és a milyen a relatio, olyan az actio.

Ezzel a legegyszerűbb alakú összetett mondatok ügyével vé
geztünk s áttérünk a bonyolultabb szerkezetekre.
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Л ) Többszörösen összetett mondatok.

a) Indicativusos főm ondattal.

Ha egy indicativusos főmondathoz egynél több akár
hány — mellékmondat tartozik, akkor ezek :

1. vagy egyenest a főmondattól függenek (első rendűek);
2. vagy egymástól függenek, tehát másod-, harmad- stb. 

rendű mellékmondatok.
1. Ha a mellékmondatok magától a főmondattól függenek, 

akkor igazodásuk a consecutio temporum vagy modorúm ismert 
szabályai alapján történik, a szerint, a mint állítmányuk indicati- 
vus, avagy obliquus.

2. Ha a mellékmondatok egymástól függenek, elméletileg 
négyféle eset lehetséges, u. m. :

A vonzó mellékmondat állít
mánya :

a) indicativus,
b) indicativus,
c) obliquus,
d) obliquus,

A vonzott mellékmondat állít
mánya : 

indicativus, 
obliquus, 
obliquus, 
indicativus.

Itt azonban az a) és b) esetekre nem kell új szabály ; mert 
az indicativusos ige vonzó ereje egészen egyforma, akár fő-, akár 
mellékmondatban állva gyakorolja a vonzatút. Tehát az indicati
vusos — akár hányadrendű — mellékmondattól függő mellék- 
mondatokban érvényre jutnak a consecutio temporum, illetőleg 
modorúm szabályai, a szerint, a mint ez a függő mellékmondat 
indicativusos vagy obliquusos állítmányt mutat.

De beszélni kell az obliquusos mellékmondatról, mint vonzó
ról, megjegyezvén, hogy ezt a vonzóerőt a hányadrendűség nem 
befolyásolja.

Ha obliquusos mellékmondat a vonzó, akkor a vonzott obli
quusos mellékmondat a consecutio modorúm szabályai szerint 
igazodik ugyan, de a következő átszámításokkal :

a) Ha a vonzó mellékmondat állítmánya coniunctivi imper
fecta actiós, ez vonzat tekintetében praesens értékűnek veendő, 
mert értelmi értéke szerint ehhez áll legközelebb.
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b) Ha a vonzó mellékmondat állítmánya coniunctivi perfecta 
adiós V. optativusos : akkor vonzatára való hatásában praeteritum- 
nak tekintendő ; mert értelmi értékre nézve ehhez áll legközelebb.

c) Ha a vonzó mellékmondat állítmánya obliquus instansos : 
akkor az instanshoz csatlakozó sum ige alakja szerint érvényesül 
az iménti a) vagy b) szabályok valamelyike.

Minthogy ezekre a szabályokra nincs mindig kéznél példa : 
itt kivételképen ezekkel is szolgálok, még pedig a legközönségeseb
bekkel, hogy a keresettség gyanúját ne költhessék fel.

Ad a) Canes aluntur vei alentur in Capitolio, ut signiflcent, 
si fures veniant, venerint, venturi sint.

Ad b) Canes alebantur in Capitolio, u t significarent, si fures 
venirent, venissent, venturi essent.

Aristides in tanta paupertate decessit, ut vix reliquerit, quo 
efferetur.

Ad c) Non duhito, quin tu idem existimaturus sis, siquis te 
sententiam rogaverit (a). Non dubitabam, quin tu idem existima
turus esses, siquis te sententiam rogavisset (b). Die, quidnam fac
turus fueris, si eo tempore censor fuisses (b) ? (Liv.) Adeo inopia 
est coactus Hannibal, ut, nisi tum fugæ speciem timuisset (b), 
Galliam repetiturus fuerit. (Liv.)

b) O bliquusos tő m o n d a t ta l .

Ha a főmondat állítmánya obliquus, a mellékmondat állít
mányára nézve kétféle eset képzelhető :

a) A főmondat állítmánya obliquus, a mellékmondaté indi- 
cativus. Teljesen azonos az eset, mikor I. vagy II. rendű obliquusos 
mellékmondattól függ egy másod-vagy harmadrendű indicativusos 
mellékmondat.

b) A főmondat állítmánya obliquus, a mellékmondaté is 
obliquus (a hányadrendtíség nem okoz különbséget).

a) esetben nincsen semmi consecutionak helye, mert az 
obliquusos tőmondatnak ideje nem lévén, hiányzik belőle az a fix 
pont, a melyhez a mellékmondat állítmánya igazodhatnék. De nem 
lehet ilyenkor igazodás még azért sem, mert az indicativusos ige — 
bárha mellékmondatba szorult is — mindig tényt fejez ki s így 
benne az időalak a kifejezni szándékolt cselekvés jelentősége, vagy 
más szóval az értelmi érték szerint kell, hogy alakuljon, tekintet 
nélkül az obliquusos mellékmondatra. Ilyenkor tehát az indicati-

332
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v u s o s  a  k á r h á n y a d r e n d ű  m e l lé k m o n d a t  ig é jéve l, m in t  ö n á l ló  f ő 
m o n d a té v a l  k e ll e lb á n n i.

Pl. Miltiadi duci, qui Athenas liberaverat, talis honos tri
butus est, ut in porticu, qua1 Poecile vocatur, cum pugna depinge
retur Marathonia, in decem pnetorum numero prima eius imago 
poneretur. (Nepos).

Logikai sorrendbe állítva a mondatokat, lesz :
1. Miltiadi talis honos tributus est, főmondat,
2. qui Athenas liberaverat, I. T. 2. b.
3. ut prima eius imago poneretur, I. M. 1. a.
4. cum pugna depingeretur in porticu, II. M. 1. a.
5. quae Poecile vocatur, III. semmi cons.

(főmondati érték).
b) esetben (ha a főmondat és mellékmondat állítmánya egy

aránt obliquus, avagy ha az I—II. rendű vonzó mellékmondat 
állítmánya is. meg az I—II. rendű vonzott mellékmondatok állít
mánya is obliquus) szakasztott olyan az igazodás, mint a minőt 
fentebb a vonzó obliquusos (akármilyen rendű) mellékmondatokra 
nézve megállapítottunk. Mert az ilyen fajta vonzó fő- vagy mellék- 
mondatok közös vonása, hogy nem jeleznek időt, csakis actiót ; 
tehát az ő mellékmondatuk igéje csakis ebhez az actioboz alkal- 
mazkodhatik, még pedig a consecutio modorum fentebb kifejtett 
elvei szerint.

c) Ha mondatrészek szolgálnak mint mondatvonzók.
A participium az igének melléknévi, az infinitivus az igének 

főnévi alakja. Mindkettő bastard alak annyiban, hogy részben meg
tartja cselekvésjelölő igei természetét, részben pedig névszói func- 
tiót teljesít. Mindkettő csak imperfecta-, perfecta- és instans actio 
jelölésére alkalmas ; nyelvtanaink majd mindenikének közös 
hibája, hogy időjelölő képességet is tulajdonítanak nekik, beszél
vén jelen, múlt s jövő infinitivusról és participiumról.

A participium értékileg igemelléknév lóvén, ha mondatba 
kerül, jelzői functiót teljesít. Az infinitivus meg, mint ragozhatatlan 
főnév, tárgy vagy határozó, esetleg alany lesz, ha mondatba kerül.

Tekintve azt a logikai váltórendszert, mely szerint minden 
. mellékmondat egyenlő értékű egy hasonnevű mondatrészszel : 
következik, hogy visszaváltás esetén minden mondatrész a megfelelő 
nevű mellékmondattal cserélhető fel.
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E részben csak az állítmány képez kivételt azért, mert az 
állítmány: ige, az ige pedig önmagában is már teljes mondat; 
tehát mondatreszszef nem váltható fel, mert axióma, hogy: az 
egész mindig szükségképen nagyobb az ő egyik részénél, tehát az 
ige, mint kész mondat sem váltható fel valami mondatrészre.

Ebből folyólag a participium, ha vonzata van, jelzői mellék- 
mondatnak, az infinitivus pedig, ha vonzata van, tárgyi vagy 
alanyi mellékmondatnak tekintendő ; és a milyen alakot öltene az 
ő igéje ezen átszámítás folytán, olyan alakhoz igazodik a már 
ismert szabályok szerint a tőle függő mellékmondat állítmánya.

Pl. Aristides, cum animadvertisset quendam scribentem, u t 
patria pelleretur, quæsisse ab eo dicitur, quare id facérét, aut quid 
Aristides commisisset, cur tanta pœna dignus duceretur.

Állapítsuk meg a consecutiókat :
Aristides dicitur (histor.), főmondat
quod quæsivisset (=  quæsivisse), I. r. M. 2. b.
quum animadvertisset quendam, II. r. M. 2. b.
qui scriberet (== scribentem), III. r. M. 1. a.
ut patria pelleretur, IY. r. M. 1. a.
quare id facérét, II. r. M. 1. a.
aut quid ipse commisisset, II. r. M. 2. b.
cur tanta pœna dignus duceretur. III. r. M. 1. a.

Minthogy azonban a participium is, meg az infinitivus is 
akkor, mikor mellékmondati igeértékéből a megfelelő actio ki
fejezésére mondatrészszé alakult, már alkalmazkodott a mondatja- 
beli határozott idejű állítmányhoz, ezt a visszaalakítást nem 
okvetlen szükséges elvégezni, mert e nélkül is megtaláljuk az 
igazodás szabályát, ha a participiumtól vagy infinitivustól függő 
mellékmondat állítmányát annak a mondatnak határozott igeállít
mányához viszonyítjuk, a mely mondatnak valamilyen részévé lett 
az a vonzó infinitivus vagy participium.

Például :
Aristides dicitur (historicum) quæsi

visse ab eo, főmondat.
quem animadvertisset scribentem, I. r. élőid. M. 2. b.
ut patria pelleretur, П. r. egyid. M. 1. a.
quære id facérét, I. r. egyid. M. 1. a.
aut quid commisisset Aristides, I. r. élőid. M. 2. b.
cur pœna tanta dignus duceretur. II. r. egyid. M. 1. a.
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d) Az oratio obliqua.

Az oratio obliqua más beszédének a magunk szavaival való 
ismétlése.

Az ilyen beszéd két részből áll, ú. m. : a) idéző és b) idézett 
részből.

a) Az idéző rész rendesen ilyen alakú vagy értelmű: «X. azt 
mondta . . . .» Tebát állítmánya rendesen ind. præteritum: dixit, 
inquit, ait.

b) Az idézett rész hol néhány szóból, hol meg egész hosszú 
beszédből áll, de mindkét esetben egyaránt, különféle mondatfajok
kal kell elbánnunk benne ; fölvethetjük tehát a kérdést úgy is : a 
való vagy képzelt or. recta melyik mondatfajával hogyan kell el
bánni, ha oratio obliquába kerül ?

E bánásmódra magától rábukkan az ember, ha megvizsgálja: 
miféle alaki változásokon mennek keresztül az or. recta mondatai, 
mikor átváltoznak oratio obliquává ?

Lássuk ezt példában :
Caesar azt mondta: «Én nem akarom a gallokat meghódí

tani». (Or. r.)
Caesar azt mondta, hogy ő nem akarja a gallokat meghódí

tani. (Or. obi.)
íme a példában a kijelentő főmondat, mikor oratio obliquaba 

kerül, egyúttal hogyos tárgyi mellékmondattá lesz, mely dixit igé
től (verbum declarandi) függ, tehát acc. c. infinitivo szerkezettel 
fordítandó latinra.

Caesar dixit : Ego nolo Gallos subigere.
Caesar se nolle Gallos subigere ait.
Olvassuk le a példából a szabályt :
1. Az or. obl.-ba kerülő kijelentő főmondatok alakja lesz 

dixit igétől függő acc. c. inf. ; még pedig egyidejűségben imper
fecta, előidejüségben perfecta, utóidejüségben instans actiós.

Hasonlóan bánunk el az or. obl.-ba kerülő szónoki kérdések
kel, melyek csupán alakjukra nézve kérdő mondatok, de értel
mükre nézve valóságos kijelentő állítások, csakhogy értelmük az 
alakjukkal ellentétes; mert mikor alakjuk tagadó, értelmük állító; 
mikor pedig alakjuk állító, értelmük tagadó kijelentés. Pl. :

Potuisti populari hanc terram? =  Non potui.
Non tibi succurrit ? =  Succurrit.
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Or. obi.-ban lesz :
Potuisse popular! earn terrain ?
Non ei succurrisse ?
Ellenben az or. obl.-ba kerülő valóságos, tehát válaszváró, 

kérdő mondatokat — minthogy immár a dixit vezérigétől befolyá
solt függő kérdésekké lettek— a függő kérdésekről szóló szabályok 
szerint, úgy kezeljük, mint a többi mellékmondatokat.

2. Az or. obl.-ba került mellékmondatokkal — miután az ö 
volt főmondataik a fentiek szerint immár alakot változtattak 
ezen alakváltozáshoz képest bánunk el, a többszörösen összetett 
mondatok czíme alatt kifejtett szabályok szerint. Nevezetesen : az 
ő volt főmondatjuk állitmánya immár infmitivussá alakult; tehát 
vagy visszaalakítjuk ezen infinitivusokat főmondati állítmányokká 
s az így mutatkozó időhöz igazodik a mellékmondat állítmánya; 
vagy pedig — miután a most már infinitivusos volt főmondati 
állítmányok ezen átalakításkor úgyis igazodtak a dixit vezérigé
hez — egyszerűség kedvéért ehhez a dixit (præteritum vagy histo- 
ricum) alakhoz igazítjuk a mellékmondatok állítmányait. Ez az 
igazodás az ismert elvek szerint azt követeli, hogy : az or. obl.-ba 
került mellékmondatok állítmányai (a vezérige praeteritum alakja 
miatt) modus tekintetében mind optativusba jussanak; actio 
tekintetében pedig : együttfolyás viszonyában — imperfectumba, 
befejezettség viszonyában — perfectumba, beállás viszonyában -  
instansba teendők.

Hogy miért teendő minden mellékmondat állítmánya — ki
véve a ténybeli közbeszólásokat — optativusba, annak oka a latin 
nyelv amaz ismeretes sajátosságában keresendő, hogy elbeszélésben 
a mellékkörülményeket — vagyis a mellékmondatbeli gondola
tokat — még akkor is optativusba teszi, ha azok tények Pl. Cum 
esset Cæsar Lugduni (pedig tényleg ott volt !), crebri ad eum 
rumores afferebantur stb.

E következetes sajátság — tehát stilustörvény — magyará
zata abban a realitásban keresendő, hogy a római beszélő a mások 
után elbeszélt esemény valódiságáért nem akart jótállást vállalni 
azzal, hogy azt valóságos ténynek vegye, tehát indicativusban adja 
tovább ; hanem a modus obliquussal kívánta jelezni azt, hogy ő az 
eseményt nem látta, csak hallotta, tehát : fides penes auctorem. 
Minthogy pedig az elbeszélés természeténél fogva a főesemények, 
mint múltbeli történetek kifejezései, eo ipso præteritum vezérigét
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mutattak, folyólag a mellékmondatok állítmányai a consec. modo
rúm szabályai szerint mind optativusba kerültek. Egyébiránt a 
fentartással tovább közölt történeteket vagy pletykákat magunk is 
volnás alakokkal szoktuk kifejezni. Pl. :

«Úgy hallottam, azt mondta volna Szókéné Barnánénak, 
hogy ha ő kevesebbet seperne a más háza előtt, hát jobban ráérne 
a magáét tisztábban tartani.»

3. A felszólító főmondatok, mikor or. obl.-ba kerülnek, átvál
toznak (legalább gondolatban) czélhatározó mellékmondatokká ; 
mert az ilyen felszólítások immár azt fejezik ki. mi volt a felszólí
tással az eredetileg beszélőnek czélja. Pl. :

Veturia dixit : «Sine!» V. azt mondta : «Maradhass!»
Yeturia, sineret, ait; provideret liberis.
4. Az óhajtó módú főmondatok megtartják optativusos for

májukat.
Ilyen átalakításkor nemcsak a mondatfajok, hanem az éló 

beszédből elbeszéléssé alakítóit szöveg egyéb alkalmi mondatrészei 
is elváltoznak. Nevezetesen:

1. A határozók (kivált hely- és időh.) úgy alakítandók át, 
hogy az elbeszélés keretében is azokat a helyeket és időket jelez
zék, melyeket az eredeti oratio recta akart meghatározni. Tehát : 
ma =  aznap, holnap =  másnap, holnapután =  harmadnapra; 
most =  ekkor, itt =  ottan, nálam =  az én házamban stb.

2. A személyes névmások is megváltoztatandók ; mert mikor 
a beszédből elbeszélést alakítunk, nincs immár sem beszélő (első), 
sem megszólított (második) személy, hanem csak szóbahozott (har
madik) személyek vannak. Innen van, hogy az or. obl.-ban csak 
harmadik személyü névmásokkal találkozunk. És itt a magyar 
ifjúnak különösen kell ügyelnie, hogy hibát ne ejtsen, azért, mert 
nyelvünkben az ő szolgál: 1. mint személyes, 2. mint mutató,
3. mint birtokos névmás. Hozzá még az ő, mint birtokos jelző (az 
ő háza, az ö házuk), sem mint ragozható ragokkal (■ő nála), vagy 
névutókkal (o nélküle, ő általa) egyesült határozó, nem vesz föl 
semmi ragot, hanem váltig megmarad ő alakban. Innen van, hogy 
az ó alakot, a) hol a különféle mutató névmások valamelyik eseté
vel, b) hol a suus, sua, suum birtokos névmás harmincz lehető 
esetalakjainak valamelyikével, c) hol meg a magára mutató sze
mélyes névmással (sui, sibi, se) kell lefordítani.

Fontos kérdés tehát : mikor melyikkel ?
22Magyar Paedagogia. X. 0.. 7 .
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A szabály igen egyszerű :
A beszélő alany (vagyis, a ki az or. obliquât eredetiben el

mondotta) a maya személyére sui, sibi, se névmással ; a maga 
birtokára sum  jelzői alakjaival mutat ; ellenben más személyére 
mutatólag is, ea, id, visszamutatólag ipse, más birtokára eius, 
eorum névmási alakokkal utal. Pl. (a ritkítás =  ő) :

Caesar Gallis se nolle, ait, cum eis de pace agere, quod man
data sua læsissent. Si primores eorum pacem vellent, sibi parèrent 
et obtemperarent præceptis suis. Sibi propositum esse cum eis 
benigne facéré, u t bene semper meminerint sui ; sed si ii se tur- 
barent, se ita consilium capturum, ut ii nunquam obliviscerentur 
sui. Ergo in eorum  manibus esse, utrum satius videretur eis, se 
ipsis hostem facéré, an ipsos liberosque eorum salvos manere.

Okulásul álljon itt egy rövidke beszéd mindkét alakban, pár
huzamosan.

Veturia beszéde. Liv. U. С. II. 40.
Veturia in iram ex precibus 

versa Sine, priusquam conple- 
xum accipio, sciam — inquit — 
ad hostem an ad filium venerim, 
captiva materne in castris tuis 
sim. In hoc me longa vita et in- 
felix senecta traxit, u t exulem te, 
deinde hostem viderem? Potu- 
isti populari hanc terram, quæ 
te genuit atque aluit? Non tibi, 
quamvis infesto animo et minaci 
perveneras, ingredienti fines ira 
cecidit? Non, cum in conspectu 
Eoma fuit, succurrit «intra ea 
mœnia domus ac penates mei 
sunt, mater, coniunx liberique?»

Ergo ego nisi peperissem, 
Eoma nunc non oppugnaretur, 
nisi filium haberem, libera in 
libera patria mortua essem.

Veturia in iram ex præcibus 
versa Sineret, ait, priusquam 
complexum eius acciperet, sciret, 
ad hostem an ad filium venisset, 
captiva materne in castris eius 
esset ? In id se longa vita et in- 
felici senecta tractam esse, ut 
eum exulem, deinde hostem 
videret? Potuisse populari ter
ram, quæ eum genuisset atque 
aluisset? Non ei, quamvis in
festo animo et minaci pervenis- 
set, ingredienti fines iram ceci- 
disse? Non, cum in conspectu 
Eoma fuisset, succurrisse « intra 
ea mœnia domus ac penates 
eius esse, matrem coniugem 
liberosque ».

Ergo ipsa nisi peperisset, 
Eoma tunc non oppugnaretur; 
nisi filium haberet, libera in 
libera patria mortua esset.
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Sed ego nihil iám pati, nec 
tibi turpius quam mihi miserius, 
possum ; nec, ut sum miser
rima, diu futura sum. De his 
videris, quos, si pergis, aut im
matura mors, aut longa servitus 
manet.

Sed se nihil iam pati, nec ei 
turpius quam sibi miserius, 
posse ; nec ut esset miserrima, 
diu futura esset. De liberis pro 
videret, quos, si pergeret, aut 
immatura mors, aut longa se
nectus maneret.

A  r e n d s z e r  ig a z o lá sa .

Jegyzet. Rövidség kedvéért a tőmondatot feltűnő betűvel jelzem ; 
a mellékmondatok hányadrendűségét I—II. III. számokkal, a consecutio 
temporum tábláját T., a cons, modorúmét M. betűvel jelöltem ; a relatiót 
1. 2. 3., az actiót a b c  mutatja.

I, Militiadeii.
Accidit, ut Athenienses colonos vellent (M. Ia) mittere. Cuius 

generis cum magnus numerus esset (M. ia) et multi eius demigrationis 
peterent (M. 1 a) societatem, ex iis Delphos delecti missi sunt, qui con
sulerent (M. \a) Appollinem, quo potissimum duce uterentur (II. M. ia). 
Namque tum Thraces eas regiones tenebant, quibuBcum armis erat (T. ia) 
dimicandum. Consulentibus Pythia praecepit, ut Miltiadem sibi impera
torem sumerent (M. ia), id si fecissent (M. 2b), incepta prospera futura 
(or. obi.)

Hoc oraculi responso Miltiades cum delecta manu classe Cherso
nesum profectus est.

2. Ibi brevi tempore barbarorum copiis disiectis, tota regione, 
quam petierat, (T. 2b) potitus, loca castellis idonea communiit ; multi
tudinem, quam secum duxerat, (T. 2b) in agris collocavit crebrisque 
excursionibus locupletavit. Neque minus in ea re prudentia, quam feli
citate adiutus est. Nam cum virtute militum devicisset (M. 2b) hostium 
exercitus, summa aequitate res constituit atque ipse ibidem manere decre
vit. Erat enim inter eos dignitate regia, quamquam carebat (T. ia) 
nomine, neque id magis imperio quam iustitia consecutus est. Neque eo 
setius Atheniensibus, a quibus erat (T. 26) profectus, officia praestabat. 
Quibus rebus fiebat, ut non minus e o r u m voluntate perpetuum im
perium obtineret, qui miserant, (nines cons.) quam i l l o r um,  quibuscum 
erat profectus.

Cum plus triginta annos regnasset, (M. 2b) liberis non relictis 
mortuus est, et in eius locum Stesagoras, Cimonis fratris, qui Athenis 
remanserat, (T. 2i>) maior filius successit. Quö paucis post annis a Lamp
saceno quodam occiso, Miltiades, frater eius, Athenis arcessitus est.
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3. Eisdem temporibus Persarum rex Dareus, Hystaspis filius, ex 
Asia in Europam exercitu traiecto Scythis bellum inferre decrevit. Pon
tem fecit in Histro flumine, qua copias traduceret. (M. 1 a) Eius pontis, 
dum ipse abesset, (M. 1 a) custodes reliquit principes, quos secum ex 
Ionia et Aeolide duxerat, (T. 2b) quibus singulis illarum urbium per
petua dederat (T. 2b) imperia. Sic enim facillime putavit se Graeca 
lingua loquentes, qui Asiam incolerent, (M. Ia) sub sua retenturum 
potestate, si amicis suis oppida tuenda tradidisset, (I. M. 2b), quibus se 
oppresso nulla spes salutis relinqueretur. (II. M. Ia).1 *

In hoc fuit tum numero Miltiades. Hic, cum crebri afferent (M. 1 a), 
nuntii male rem gerere Dareum premique a Scythis, hortatus est pontis 
custodes, ne a fortuna datam occasionem liberandae Graeciae dimit
terent. (M. Ia). Nam si cum illis copiis interisset (M. 2h) Dareus, non 
solum Europam fore tutam, sed etiam eos, qui Asiam incolerent (M. Ia) 
Graeci genere, liberos a Persarum futuros dominatione et periculo. Id 
facile effici posse : ponte enim rescisso regem vel hostium ferro vel inopia 
paucis diebus interiturum. Ad hoc consilium cum multi accederent, 
(M. Ia) Histiaeus Milesius, ne res conficeretur, (M. Ia) obstitit dicens 
(or. obi.) non idem ipsis, qui summas imperii tenerent, (M. 1 a) expedire 
et multitudini, quod Darei regno ipsorum niteretur (M. Ia) dominatio; 
quo exstincto ipsos potestate expulsos civibus suis poenas daturos, itaque 
adeo se abhoi~rere a ceterorum consilio, ut nihil putaret (M. Ia) ipsis 
utilius quam confirmare regnum Persarum. Huius cum sententiem plu
rimi essent secuti, (M. 2b) Miltiades non dubitans, quin tam multis 
consciis ad regis aures consilia sua perventura essent, (M. 3c) Cherso
nesum reliquit ac rursus Athenas demigravit, Cuius ratio etsi non valuit, 
(T. 2b) tamen magno opere est laudanda, cum amicior omnium libertati 
quam suae fuerit (M. 2b) dominationi.

4. Dareus autem, cum ex Europa in Asiam redisset, (M. 2b) hor
tantibus amicis, ut Graeciam redigeret (M. Ia) in suam potestatem, clas
sem quingentarum navium comparavit eique Datim praefecit et Arta
phernem hisque ducenta peditum, decem milia equitum dedit, causam 
interserens (B. c) se hostem esse Atheniensibus, quod eorum auxilio Iones 
Sardes expngnassent suaque praasidia interfecissent. (M. 2b). Illi pr,affecti 
regii, classe ad Euboeam appulsa, celeriter Eretriam ceperunt omnesque 
eius gentis cives abreptos in Asiam ad regem miserunt, Inde ad Atticam 
accesserunt et copias in campum Marathonium deduxerunt. Is abest ab 
oppido circiter milia passuum decem.

Hoc tumultu Athenienses tam propinquo tamque magno permoti 
auxilium nusquam nisi a Lacedaemoniis petiverunt Phidippumque cur-

* Lásd NB. alatt ezen mutatványszöveg végén.
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sőrém eius generis, qui hemerodromi vocantur," Lacedremonem 
miserunt, ut nuntiaret (M. la) quam celerrimo opus esse auxilio. Domi 
autem creant (hist.) decem praetores, qui exercitui praeessent, (M. 1 a) in 
eis Miltiadem. Inter quos magna fuit contentio, utrum moenibus se 
defenderent, (M. Ia) an obviam irent hostibus acieque decertarent. Unus 
Miltiades maxime nitebatur, ut primo quoque tempore castra fierent : 
(M. Ia) id si factum esset, et civibus animum accessurum, cum vide
rent de sua virtute non desperari, et hostes eadem re fore tardiores, 
si animadverterent, autieri adversus se tam exiguis copiis dimicare. 
(Or. obi.)

5. Hoc in tempore nulla civitas Atheniensibus auxilio fuit praeter 
Plataeenses. Ea mille misit milites. Itaque horum adventu decem milia 
armatorum completa sunt, quae manus mirabili flagrabat2 pugnandi 
cupiditate. Quo factum est, ut plus quam collegae Miltiades valeret. 
(M. Ia). Eius igitur auctoritate impulsi Athenienses copias ex urbe 
eduxerunt locoque idoneo castra fecerunt. Deinde postero die sub mon
tis radicibus acie instructa in regione non apertissima — namque arbo
res multis locis erant rarae — proelium commisemnt hoc consilio, ut et 
montium altitudine tegerentur (M. Ia) et arboribus equitatus hostium 
impediretur. (M. Ia).

Datis, etsi non asquum locum videbat (T. 1 obsuis, tamen fretus 
numero copiarum confligere cupiebat, eoque magis quod, priusquam La
cedaemonii subsidio venirent, (M. 1 aj dimicare utile arbitrabatur. Itaque 
in aciem peditum centum, equitum decem milia produxit proeliumque 
commisit. In quo tanto plus virtute valuerunt Athenienses, utdecempli- 
c em numerum hostium profligarent, (M. 1 a) adeoque eos perterruerunt, 
ut Persae non castra, sed naves peterent. (M. Ia). Quä pugna nihil adhuc 
exstitit nobilius : nulla enim umquam tam exigua manus tantas opes 
prostravit.

6. Cuius victoriae non alienum videtur,3 quale praemium Miltiadi 
sit tributum, (M. Vb) docere, quo facilius intellegi possit (M. Ia) eandem 
omnium civitatum esse naturam. Ut enim populi Romani honores quon
dam fuerunt rari et tenues ob eamque causam gloriosi, nunc autem effusi 
atque obsoleti, sic olim apud Athenienses fuisse reperimus. Namque 
huic Miltiadi, qui Athenas totamque Graeciam liberaverat, (T. 2Ò) talis 
honos tributus est, ut in porticu, quae Poecile vocatur,4 cum pugna de
pingeretur (M. 1 a) Marathonia, in decem praetorum numero prima eius 
imago poneretur (M. Ia) hortantis milites proehumque committentis. 
Idem ille populus, posteaquam maius imperium est nactus et largitione 
magistratuum corruptus est, (T. 1 a) trecentas statuas Demetrio Phalereo 
decrevit.

7. Post hoc proelium classem septuaginta navium Athenienses
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eidem Miltiadi dederunt, ut insulas, quas barbaros adiuverant, (T. ilb) 
bello perseq ueretur. (M. Ia) Quo in imperio plerasque ad officium redire 
coegit, nonnullas vi expugnavit. Ex his Parum insulam opibus elatam 
cum oratione reconciliare non posset, (M. Ia) copias e navibus eduxit, 
urbem operibus clausit omnique commeatu privavit ; deinde vineis ac 
testudinibus constitutis propius muros accessit. Cum iam in eo esset, 
(M. la /u t oppido potiretur, (M. Ia) procul lucus, qui ex insula conspi
ciebatur,2 nescio quo casu nocturno tempore incensus est. Cuius fiamma 
ut ab oppidanis et oppugnatoribus est visa, (T7 la) utrisque venit in 
opinionem signum esse a classiariis regiis datum. Quo factum est, ut et 
Palái a deditione deterrerentur (M. 1 a) et Miltiades, timens, ne classis 
regia adventaret, (M. Ia) incensis operibus, quse statuerat,2 cum toti- 
-dem navibus, atque erat profectus, Athenas magna cum offensione civium 
suorum rediret. (M. Ia).

Accusatus igitur est proditionis, quod, cum Parum expugnare 
posset, (M. 1 a) a rege corruptus infectis rebus discessisset. (M. 2b). Eo 
tempore aeger erat vulneribus, quae in oppugnando oppido acceperat. 
(T. 2b). Itaque cum ipse pro se dicere non posset, (M. Ia) verba fecerunt 
amici. Causa cognita capitis absolutus pecunia multatus est eaque lis 
quinquaginta talentis aestimata est, quantus in classem sumptus factus 
erat. (T. 2b). Hanc pecuniam quod solvere in praesentia non poterat,2 
in vincula publica coniectus est ibique diem obiit supremum.

8. Yerum etsi crimine Pario est accusatus, (T. Ia) tamen alia 
causa fuit damnationis. Namque Athenienses propter Pisistrati tyranni- 
dem, quae paucis annis ante fuerat, (T. 2b) nimiam civium suorum 
potentiam extimescebant. Miltiades, multum in imperiis magistrati
busque versatus, non videbatur posse esse privatus, praesertim cum 
consuetudine ad imperii cupiditatem trahi videretur. (M. Ia). Nam in 
Chersoneso omnes illos, quos habitaverat, (T. 2b) annos perpetuam ob
tinuerat dominationem tyrannusque fuerat apellatus, sed iustus. Potes
tatem enim non vi erat consecutus, sed suorum voluntate, eamque 
bonitate retinebat. Omnes autem et dicuntur et habentur tyranni, 
qui potestate sunt (T. Ia) perpetua in ea civitate, quae libertate usa 
est. (T. 2b).

Sed in Miltiade erat cum summa humanitas tum mira communi
tas, ut nemo tam humilis esset, (M. 1 a) cui non ad eum aditus pateret, 
(M. Ia) magna auctoritas apud omnes civitates, nobile nomen, laus rei 
militaris maxima. Haec populus respiciens maluit illum innoxium plecti, 
quam se diutius esse in timore.

N B . í .  Ez a mondat így elemezhető:
Dareus putavit, (főm.)
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quod facillime sub potestate retenturus esset eos, I. r. (M. 3. c.)
qui Graeca lingua loquerentur (II. r. M. 1. a.)
et Asiam incolerent (II. r. M. 1. a.)
si amicis oppida tuenda tradidisset (II. M. 2. b.),
ut eis nulla spes salutis relinqueretur (III. M. 1. a.)
cum ipse iam oppressus esset (IV. M. 2. b.).

2. Ez a két példa nem illik ugyan a táblázatbeli szabályok alá, de en
nek megvan a maga oka. Qui hemerodromi vocantur — azért prae
sens, mert örökké érvényes a jelentése ; tehát az értelem követeli a 
jelent s így a forma kénytelen engedni a lényegnek. Quae manus 
flagrabat — impf., mert az a fontos, hogy a harczi kedvük állandóan 
lobogott ; különben is ez csak alakilag jelzői mm., tényleg mellér. 
főmondat; qu® manus =  és ez a csapat. Tehát itt is az értelmi 
mozzanat érvényesül az alaki simulás rovására. (Ilyen még: Cap. 7 
qui ex insula conspiciebatur (állandóan) és quod solvere non poterat 
(állandó péuzhiány).

3. Ez a mondat ritka mutatós példája annak az esetnek, ha mondatrész 
szolgál vonzóul. Visszaváltással lenne: Ut facilius intelligi possit (M.
1. a.), quod eadem sit (M. 1. a.) omnium civitatum natura, non 
videtur huius victori® alienum, ut doceatur (M. 1. a.), quale prae
mium Miltiadi tributum sit (II. M. 2. b.).

4. Qu® Poecile vocatur és : qu® statuerat — ebben nincs consecutio. 
Hogy miért ? lásd : B, b, a pont alatt.

II. Cicero pro Milone.

— Példák a többszörösen összetett mondatfajokra. —
1. Forma terret oculos _ _ _ _ _ _  ....

qui requirunt _ _ _ _ _ _ _ _
quocunque inciderunt _  _  _  _  _  _  
etsi vereor ._ _  .... _
ne turpe sit timere _ _ _ _ _ _ _
ne minime deceat afferre non posse _  _  
cum Milo de sua salute non perturbetur _  _

2. Consessus cinctus est „  _  _  _  _
ut solebat
presidia afferunt aliquid _  _  _  „  _
ut in foro timere possimus _  _  _  _  _
quamquam pr®sidiis s®pti sumus „  _  _

3. Obliquusos főmondatra : Cederem tempori _  
qu® si opposita M. putarem _  „  _  _

4. Me recreat (historicum) Pompeii consilium _
qui non putaret... _ _ _ _ _ _  _
quem iudicibus tradidisset _  _  _  _  _

5. arma h o r t a n t u r _ _ _ _ _  _ _
ut quieto animo simus _ _ _ _ _ _

6. neque eorum quisquam Miloni non favet „

főm.,
I. T. 1. a.
II. T. 2. b.
I. T. 1. a.
II. M. 1. a.
H. M. 1. a.
III. M. 1. a. 
főm.
NB. 1. 
főm.
I. M. 1. a.
II. nincs cons, (önálló.) 
főm.
M. 1. a. 
főm.
I. M. 1. a.
II. M. 2. b. 
főm.
I. M. 1. a.
főm.
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quos intuentes videtis .............. .. ...
unde fori pars aspici potest .„ _

7. Unum genus est adversum nobis „  _
quos furor Clodii pavit
qui incitati sunt _ _ _ _ _ _
ut vobis voce praeirent_  _  _  _  . 
quid iudicaretis ._ _  „  _

8. Clamor vos admonere debebit _  _  _
si qui forte fu e r i t
ut retineatis eum civem _  _  _  
qui neglexit (tartalma tény) _  _  .

9. Nam hoc tempore potestatem habetis
ut statuatis _
utrum nos semper lugeamus _  _  ....
qui vestrae auctoritati dediti fuimus 
an per vos recreemur _  _  _  _  _  
si unquam potestas vobis fuit .... .... .
si unquam locus datus est _  _  _
ut studia declararent ......._............ ...
quae saepe significassent ._. .... ....

10. Quid nobis fingi potest
qui metu carere non possumus .... _

11. Tempestates Miloni subeundas p u ta v i .. 
quia pro bonis semper senserat _  _
in iudicio nunquam existimavi _ .
in quo amplissimi viri iudicarent _

12. Non su m u s  deprecaturi .... _.. .... ..
ut crimen nobis condonetis _  __ — 
nisi videritis insidias __ __ _  _  .
nec postulaturi sum us  _ _ _ _ _  
ut Miloni adsignetis _  _  _  _
Si mors Clodi salus vestra fuerit _. _

13. Obsecrabo vos _ _ _ _ _ _ _
si insidiae Clodii luce clariores fuerint 
saltem relinquatur nobis _  _  _  _
ut vitam liceat defendere „  _  _  _  
si coetera amisimus... _  „  _  _  _

14. Antequam ad eam orationem venio _
qu® est propria vestrae quaestionis _  -
videntur ea esse refutanda _  _  _
qu® in senatu iactata sunt ._
ut rem plane videre possitis _  _  _
quse veniat in iudicium . .......  _  _  _

I. T. 1. a.
I I .  T . 1. a. 
főm.
I. T. 2. b.
I. T. 2. b. 
n. M. 1. a.
H I .  M. 1. a. 
főm.
I . T. 2. b.
I. M. 1. a.
n in es cons, (önálló), 
főm.
I. M. 1. a.
IL  M. 1. a.
I I I .  önálló (n incs cons).
I I .  M. 1. a.
I .  T. 2. b.
I . T. 2. b.
I I .  M. 1. a.
I I I .  M. 2. b. 
főm.
T. 1. a. 
főm.
T. 2. b. 
főm.
M. 1. a. 
főm.
I . M. 1. a.
□ .  T. 2. b. 
főm.
I. M. I. a.
I I .  T. 2. b. 
főm.
I. T. 2. b.
I. M. 1. a.
I I .  M. 1. a.
I I I .  n ines cons.
I .  T. '1. a.
I I .  T. 1. a. 
főm ondat,
I .  T. 2. b.
I . M. 1. a.
I I .  M. 1. a.

NB. 1. S o le b a t =  a  hogy m in d ig  sz o k o tt len n i. E  m ondatban  a  t a r 
tósság k ifejezése, m in t  értelm ileg fon tosabb  m o zzan a t, dom borodik k i ;  
ilyenkor az a la k  en ged  a gondolat erejének .
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Előszó, mint epilógus.

Bocsánatot kérek, hogy ide szorultam a bevezetéssel. Nem 
akartam már tárgyánál fogva is unalmas értekezésemet előszóval 
is súlyosbítani; de most itt kénytelen vagyok vele élni. Mert 
különben meg nem értené senki, hogy: quorsum hæc putida 
tendant ?

Egy álló esztendeje immár, hogy a temesvári tanárgyülésen 
felvetődött az actiók kérdése. Azóta köreinkben, egyesületünkben, 
a Pædagogiai Társaságban, iskolaügyi folyóiratainkban stb. folyton 
dúl a harcz és háború ; de a nézetek nemhogy tisztulnának, ha
nem inkább egyre összezavarodnak. Feltétlenül teljes igazolást 
nyert itt az a régi tapasztalat, hogy: actio reactiót szül.

Sajonnal látom, hogy azok az érdemes tudósok, a kik az 
actio-elmélet mellett síkra szállottak, még eddig nem győztek meg 
senkit ; pedig rengeteg tudományos készültséggel vitatták igaz
ságukat. Talán éppen ez volt az egyik hibájuk ; a másik meg az, 
hogy nagyon messze elkalandoztak a napi iskolai élet folyó szük
ségleteitől és így a többség azt hihette, hogy a kérdésnek kevés 
köze van az iskolai napos munkához s az csak a tudósok magán
ügye.

Én ehhez igyekszem a kérdést visszaterelni és álláspontom 
igazolására nem innen-amonnan, hanem aranykorbeli ivóknak 
összefüggő szövegéből veszem a példákat, hogy ítéletemben semmi
féle elmélet meg ne téveszthessen. Követtem Socratest, a ki mindig 
a tudatlant játszotta s elemző kérdésekkel sütötte ki az igazságot.

Én is így tettem ; azt mondtam : Ha az új tanterv újból be
ereszti a mondattan mellé Corneliust, akkor kell, hogy abban a 
mondattan szabályai alapos példatárat találjanak. Cicero pedig 
minden kétségen, sőt bírálaton felül áll az ő irálya tökéletességével. 
Ha tehát ezekből hámozom ki az actio-elmélet alapján fölépült 
mondatigazodási rendszert : az nemcsak a tényleges igazságot mu
tatja meg, hanem irányt szab az iskolai munkának is.

Lehetetlen, hogy bármilyen rendszerbe szerelmes tanár is 
ráfogja, hogy Cicero vagy Nepos azért Írták volna műveiket, mert 
az én ösztövér tábláimat akarták volna igazolni. Ha tehát mégis 
igazolják ezeket a táblákat, akkor következik, hogy :

a) ezek a táblák tényleg a latin stilus igazodási szabályait 
mutatják ;

345
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b) hogy ezek a szabályok az actio-elméleten épültek fel s a 
nélkül sem meg nem érthetők, sem meg nem értethetők.

Azt nem mondom, hogy minden lehető gondolatárnyalatra 
egymagukban teljes magyarázatot adnak ; de igenis állítom — 
mert száz meg száz gyakorlati próba győzött meg róla -, hogy:

a) a lehető esetek óriási többségében beválnak ;
b) ha nem válnak be, szinte kézenfekvő a magyarázat, vagy 

abban, hogy az illető elütő mellékmondat az értelmi érték kedvéért 
nem simul a szabályhoz ; vagy abban, hogy elhallgatott — de az 
előzményekből kivehető — gondolat szerepelt vonzó mondatul.

Miltiades életrajzán és a Pro Milone beszéden gondosan 
végigpróbáltam a két szerény igazodási tabellát és más kivételre, 
mint a mit fajilag imént megjelöltem, nem bukkantam.

Álló esztendeje immár, hogy az actiók kérdésében egyre 
tüzesebben s elágazóbban folyik a vita. Szégyen és kár lenne úgy 
karunk reputatiója, mint az iskolai munka realitása szempontjá
ból, ha kétezredeves szaktárgyunk egyik alapvető kérdésére nézve 
nem tudnánk megállapodni akkor, mikor a köztudatban úgy sem 
a nyelvtudás, hanem annak módszere alkotja erősségünket. Ha 
most ezt az utolsó mentsvárat ellenlábas pártokra szakadva 
magunk rontjuk le, akkor igazán joggal kérdezhetik tőlünk a 
realisták, hogy mi czímen képezi az ókori philologia mindmáig a 
humánus iskola főtárgyát ?

Az így felfogott kérdésnek fontossága legyen mentségem 
hosszúra nyúlt értekezésemért. M o l n á b  I stv á n .

AZ ERDÉLYI RÉSZEK KÖZÉPISKOLÁINAK 
TERÜLETI ELOSZTÁSA.

I.
Habár nem egyszer próbálja a napi sajtó egyik-másik orgánuma 

kifogásolni a közoktatásügyi kormány által a nemzetiségi vegyesajkú 
területekre a múltban meghozott tetemes áldozatokat, örömmel consta- 
táljuk : hogy Wlassics minister culturpolitikáján ez a viszonyok félre
értésével menthető gánosolás csakis annyit változtatott : hogy míg egy
felől, a nagy magyar Alföldnek a korábbi időkben nem eléggé méltányolt 
culturalis szükségleteit tervszerű egymásutánban gondoztatja, másfelől
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még fokozottabb éberséggoi és előrelátó gondossággal erősítteti a nem
zetiségek áradatától ostromolt apró magyarsági szigeteket s nagy 
■erővel szaporítja azon intézmények számát, melyek nélkül a nemzeti 
állam kiépítése s a különböző származású honpolgároknak a hazaszere
tetben való összeforrasztása megvalósíthatatlan jó reménykedés maradna 
minden időkre. S mert a tapasztalás is azt bizonyítja : hogy a csak hosszú 
idő során át lassú egymásutánban megvalósítható népnevelési intézmé
nyekkel párhuzamosan a városi centrumok megerősítése magának a 
népnevelésnek is óriás előnyével jár s különösen a középiskolák arányos 
elosztása a mi soknyelvű és felekezetű értelmiségünk érzelmi hármóniá- 
jával a nép rétegeire is leghamarább átplántálhatja azokat a magasztos 
intentiókat, melyek az állami egység és hazafias közszellem kialakulását 
főleg a határszélek felé még mindig sajnosán késleltetik ; tán nem lesz 
felesleges egy negyedszázadnál is több időre terjedő észleleteink alapján 
elmondanunk ; mik volnának a középiskolai oktatás terén az oly saját
ságos történeti és faji fejlődéssel és még sajátosabb geographiai arczu- 
lattal biró erdélyi felföldön épen állami érdekből a sürgősebb kielégítést 
igénylő javítni valók ?

Mert Wlassics Gyula miniszternek azon elégszer alig hangsúlyoz
ható vezérelve, hogy lehetőleg minden megyei székhely az ott összpon
tosított értelmiségnek megfelelő középiskolával rendelkezhessék, a régi 
Erdély nagy vidékén legalább állami és magyarsági tekintetben messze 
áll még a megvalósításától. Az erdélyrészi törvényhatóságok központjain 
ugyanis Torda-Aranyos és Kis-Küküllőmegyék kivételével mindenütt 
találhatunk középiskolákat, sőt néhol azok még feles számban is vannak 
s a területi és népességi arányokat számszerűleg felül is haladják ; de az 
a körülmény, hogy két törvényhatóságban egyátalán nélkülöznünk kell 
a magyar középiskolai oktatás előnyeit s több másban igen tekintélyes 
állami hivatalokkal odautalt magyar családok az állam nyelvének elsajá
títását kereső többi elemekkel együtt a szó szoros értelmében rá vannak 
kényszerűve az exclusiv felekezeti és nemzetiségi szellemet terjesztő nem 
magyar tannyelvű középiskolák kizárólagos használatára, már egy
magában kívánatossá teszi e kérdések szélesebb körű szellőztetését s a 
közoktatási kormány és a törvényhozás figyelmének és áldozatkészsé
gének ide iráyítását.

íme mindjárt Besztereze-Naszódmegyc, amott messzi északkeleten 
a máramarosi és bukoviniai havasok összeszögellésébe vájodó Nagy- 
Szamos és Bcsztercze völgyeiben, a magyarság zömétől távol eső s köz- 
forgalmilag is nehezen elérhető helyzete daczára mind e mai napig kizá
rólag nemzetiségi gymnasiumokra van utalva, annyi különbséggel : hogy a 
Beszterczére helyezett tisztviselők s ott lakó helyi értelmiség fiai német, a 
Naszódon lakozokéi román tannyelvű előkészületet nyernek az egyetemre.
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Csoda-e azután, ha a magyar népekkel alig érintkező eme távol 
vidéken felnövekedő magyar családok fiai is nélkülözni fogják a helyes 
nyelvérzéket, a magyar költészet nemesítő befolyását s azzal a fogya
tékos irodalmi tudással és szegényes szókincscsel kerülnek ki az életbe, 
minél többet a magyar nyelvet könyvből és az iskolában nagy nehezen 
tanulgató, de annak szellemébe épen azért bemélyedni soha sem tudó 
idegen ajkú nagy többségnek még a legbúzgóbb tanár sem nyújthat ?

S ha figyelembe vesszük, hogy Besztercze-Naszódmegye 4913 km2 
területen a 104.637 főnyi népesség mily erdős völgyzugokban szóródik 
szét s hogy a bukoviniai és máramarosi határszélről mennyi költ
séggel, idővesztességgel érheti el a megyét alig érintő szamosvölgyi 
vasút segítségével is a szomszédos magyar területeket s különösen a 
magyar középiskolákat, valóban álmélkodnunk kell azon, hogy az állami 
középiskolák szépen gyarapodó sorozatából ez az annyira távol eső tör
vényhatóság még mindig kimaradhatott. Pedig egymagában a 9100 
főnyi lakossággal biró Besztercze városa is, melyben 5517 német (szász), 
2272 román mellett már tekintélyes arányú 1120 magyar is otthonát 
találja, rászolgálhatna erre az áldozatra. Hisz a .népes törvényhatósági 
grémium a nem kevésbé népes kir. törvényszék s a többi állami hatóság 
mellett épenséggel két királyi erdőigazgatóság nyert ott alkalmaztatást. 
S ha idevesszük, hogy a 2697. 1. számláló Naszódon is a szolgabiróság 
mellett kir. járásbiróság működik s ugyanazon völgyön O-Badna 3624 
népességével bányahatósági, járásbirósági, szolgabirói személyzetével a 
világtól mennyire el van zárva, sőt a megye déli felében «a sajói káp
talan» néven ismeretes református esperesség magyar enclavei a Mező
ség északi feléről Beszterczére utalt tekintélyes népességgel, birtokosság
gal együtt mennyire megsínli a beszterczei állami gymnasium halogatását : 
azt a jó helyismerő előtt szinte felesleges is bizonyítgatni.

S a most Désen kialakulóban levő állami gymnasium a szomszédos 
Szamosujvárral együtt épen a nehéz közlekedési viszonyoknál fogva a besz- 
terczevidékiekre sem nyújthatja a kivánt támogatást, a beszterczei nagy
számú hivatalnok családra pedig oly elviselhetetlen áldozatokat okoz, hogy 
a kik fiaik elvitelére szánhatják magukat, azok a kolozsvári gymna 
siumok internatusaihoz folyamodnak s egy ideig legalább a beszterczei
11.á polgári iskolával segítenek magukon.

Besztercze culturalis fontosságát már 1848. előtt beigazolta a derék 
piarista rend, mely itt oly gymnasiumot és elemi iskolát tartott fenn, 
hogy nemcsak Besztercze vidéke, de le Désig a Szamosmellék úri rendje 
is ott taníttatta fiait s többi közt Torma Károly kiváló tudósunk is ott 
nyerte első oktatását. A. Bach korszakkal felszínre került németség ezt az 
iskolát, mint a magyarság egyik szerény őrszemét nem tűrhette, de épen 
ebből kifolyólag kétszeres kötelességet ró a jelenkorra a félszázad előtt
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ott virágzott s valóban hézagot pótló gymnasium új életre keltésével 
gátat vetni annak, liogy a távoli végvidék népes hivatali testűleteivol 
teljosen idegen ajkú mívelődés áldozatául maradhasson tovább is.

II.
És Besztercze-Naszódmegyével egészen egyenlő helyzetben találjuk 

a másik szász törvényhatóságot : Nagy-Kükülló'megyét, illetőleg annak 
székvárosát : Segesvárt. A ki a Nagy-Küküllő rövid völgyén sűrű egymás
utánban ismétlődő gymnasiumok számviszonyait mérlegeli, statistikailag 
igen feleslegesnek fogja nyilvánítni abbeli óhajtásunkat : hogy Segesváron 
még egygyel szaporítsuk a középiskolák máris túlhosszú lajstromát. Mert 
valóban szinte érthetetlen iskola pazarlás lepi meg itt a szemlélődőt, a 
mikor az alig 6414 1. számláló Székely-Udvarhely en például közvetlen 
egymás szomszédságában két teljes t. i. egy római kath. és egy ref. gym- 
nasiumot s betetőzésül még egy föreáliskolát is szemlélhet, a meny
nyivel épen kielégíthetnek az erdélyi többi vármegyék szükségleteit 
is. De a felekezeti alkotások százados hagyományainak sérthetetlenségét 
tisztelve maga az állam is inkább segélyével erősíti ezen iskolacsoportot 
s a N.-Küküllő völgyén legutóbb legalább Erzsébetváros gymnashnnával 
sietett tért foglalni, hogy ne álmélkodhassék a művelt külföld tovább azon 
a szinte érthetetlen jelenségen, hogy Brassótól Gyulafehérvárig, illetőleg 
Nagy-Enyedig, épen az erdélyi részek szivébe nyúló 250 km. hosszú vo
nalon egyetlen középiskola sem képviselte magyarságunkat. De azért a 
Petőfi Sándor vérével áztatott fejéregyházi síktól le Balázsfalváig, ezen az 
alig 75 kilométernyi vonalon : helyes-e, észszerű-e megtűrnünk azt, 
hogy három nemzetiségi gymnasium t.i. segesvári, medgyesi szász ág. ev. 
és a balázsfalvi gör. kath. román érseki főgymnasium mellett, csak egyet
len magyar középiskolával rendelkezünk s akkora, olyan népességű tör
vényhatóság, minő N.-Küküllő örvendetesen gyarapodó s a hivatalok 
nagy sokaságával túlzsúfolt székvárosában, miként Beszterczén látók, 
akarva nem akarva német nyelvű műveltségre legyen rákényszerítve az 
a sok érdemes állami tisztviselő s a magyar iskoláztatást előszeretettel 
kereső szász és román értelmiség. Mert vajmi messze vagyunk még azok
tól a boldog időktől, a mikor a felekezeti és faji féltékenység odáig 
csökkenhet, hogy a magyarság faji suprematiájának s az állameszme fen
ségének őszintén meghódolva ott is olyan lelkesen zengjék az Isten áldd 
meg a magyart, mint saját iskoláinkban, s Balázsfalván az öreg 
Rákóczy György s Apaffy Mihály egykori fejedelmi kastélyából az érseki 
udvar befolyása ne ellensúlyozhassa legszentebb nemzeti aspiratióinkat.

A magyar államnak egyébként nemcsak joga, de egyenesen köte
lessége a Segesvárhoz hasonló központokon saját fennhatóságunk és 
műveltségünk ilyetén nyomatékosabb tanujeléül is állami gymnasiumról
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gondoskodni. A középiskolai törvény s még inkább a tisztviselői minő
sítési törvény korlátozó rendelkezései a közhivatalok kisebb fokozatait 
is annyi osztályvégzettséghez kötik, mennyit a polgári iskolák meg nem 
nyújthatnak. A mindenre jogosító omnipotens gymnasiumi érettségi tehát, 
tekintet nélkül annak származási helyére, újkori nemesi diplomaként 
saját fajunk s főleg a régi vezető családok, a megyei kis birtosok hát
térbe szorításával mind szembetűnőbb arányokban juttatja előtérbe épen 
nagyszámú nemzetiségi középiskoláink jóvoltából s a nemzetiségi ösz
töndíjak bőségével, a korábbi idők előjogai miatt nem versenyképes 
elemeket. Az államra és a magyarságra épen azért nem lehet egészen 
közömbös, ha ekkora nagy területek kizárólag felekezeti és nemzetiségi 
érdekeket szolgáló gymnasiumok monopóliuma alá kerülnek.

Hisz már 1848 előtt nagyobb tért foglalt itt a magyar tanárság, 
mennyiben a piarista rend Medgyesen ép úgy, mint Beszterczén, gym- 
nasiumot tartott fenn, melyet többi között Dugonics András tanár
kodása is elhíresített. A közigazgatás reformjával Segesvár vevén át a 
N.-Küküllővölgy vezérszerepét, már tízezer főnyi folyvást növekvő né
pességével is képesült arra, hogy százados múltú ág. ev. német főgym- 
nasiuma mellé egy állami főgymnasiumot nyerve az ott lakozó 2000-nyi 
magyarságot ezzel is erősítsük s nagyszámú hivatali exposituráinkkal az 
államiság hatékonyabb szolgálatára képesítsük az eddiginél is. Egyéb
ként Nagy-Küküllő megyét terjedelme és népessége is méltóvá teszik 
erre a jóakaró figyelemre. Az 1876-iki megyei rendezés nem kevesebb, 
mint négy ősrégi széket forrasztott a volt Királyföldből az újonnan te
remtett Nagy-Küküllő megyévé s a Nagy-Küküllőtől le az Öltig ter
jedő igen nehezen járható hullámos dombvidéknek egyetlen primitív 
vicinálison kívül (Szt.-Ágotáról Segesvárig) más vasútja még a messze 
jövőben is alig kend. E nyugatról keletre is roppant messzire szétterülő 
megyébe olvasztották a volt Felső-fejérmegye apró magyar foszlányait, 
mint Börkösd, Segesd, Woldorf is s a 135 ezer főnyi lakosságnak több 
mint fele Kis-Küküllőmegye keleti felével együtt közgazdaságilag elvá
laszthatatlanul Segesvárhoz kapcsolódik. Mindezekből önkényt kiderül, 
hogy Wlassics minister nagyszabású reformterveibe a Segesvárra szóló 
állami gymnasium egy földrajzilag isolait nagy vidék javára oly nagyon be
illik, hogy — jobb megoldás hiányában — még aszékelyudvarhelyi főreál
iskola áttelepítését is számításba vehetjük. A helyi érdekeltség tiltó 
sorompói daczára úgyis idő kérdése ezen iskola áttelepítése, mert a 
tanári kar önfeláldozó buzgalma daczára sem töltheti be az ott, a két 
más társintézet versenye közepette, hivatását oly mértékben, mint a hol 
más tannyelvű iskola kiegészítőjéül szolgálhatna. És Székely-Udvar- 
helyen a vitéz székelység fiainak sokkal előnyösebb volna a már annyi
szor kérelmezett katonai vagy honvédségi reáliskola, megvalósítását a
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Székelyföld összes képviselőjének programmjába kellene foglalnia. A szé
kelyudvarhelyi reáliskolának egyébként Kolozsváron is szebb jövőt tudnék 
jósolni, minthogy ott a kizárólag felekezeti középiskolák túlzsúfoltságá
nak enyhítése mellett a tanárképzésnek is a most hiányzó gyakorló kö
zépiskola minőségében kiváló hasznára szolgálhatna s kielégíthetné azon 
tanáraink ambitióját is, kik az egyetem közelében tudományos kuta
tásokra vagy magántanári tevékenységre áhítoznak.

De bármiként alakuljon is a székelyudvarhelyi reáliskola sorsa, 
attól függetlenül is megérdemli Segesvár és vidéke az értesülésem szerint 
már szorgalmazott állami középiskolát.

III.
S a szóba hozott két szász törvényhatóság mellett szabad-e Torda- 

Aranyosmegye jogos kívánalmairól is megfeledkeznünk ? Torda város 
maga Kolozsvár és Maros-Vásárhely után az erdélyi részek legmagyarabb 
vidéki városa, mert 11.080 lakosából (Uj-Tordán, Egyházfalván) 8541 
tősgyökeres «kebeles» magyar polgár. Nyelvre érzelemre annyira izzó 
magyar, hogy a román liga vezérét, Ratiu Jánost, a híres memorandum 
perről visszaérkezőleg olyan fogadtatásban részelteté, mely után jobbnak 
látta a románság által észrevehetőleg kisajátítás alá vett N.-Szebenbe 
helyezni át a vezéri főhadiszállást. Torda vidéke is a legmagyarabb a 
székelység után s a volt Aranyosszék és toroczkói járás kerületekkel 40 
ezernyi magyar tömböt alkot itt a Mezőség és az erdélyi Erczhegység 
oláhsága özönében. A megye alakulása azonban a gyors és olcsó köz
lekedést teljesen meghiúsítja, mert egy rövid vasúti szakasz kivételével 
tengelyen érintkezik az egész vármegye. Csakhogy a. terepfejlődés a jár
ható utaknak is legyőzhetetlen akadályokat támaszt. így keleti fele a 
Mezöség dombvidékéhez tartozik, hol télviz idején négyökrös fogatokkal 
is alig jutunk a szomszédságig. Nyugati felét az aranyosparti vad
regényes mészszirtek oly bevehetetlen fellegvárrá alkotják, a honnan 
1848/49-ben a honvédség tömérdek kísérletei sem birták a havasi 
móczságot kiszoritni. Ez a vidék a mi Cerna Goránk, a honnan 1784 
novemberében is a Hóra lázadás pusztító lángja a Maros völgyére 
kicsapott.

Nehezebben bejárható megyénk tehát kevés van s épen azért a 
Tordával érintkező nagy vidék középiskoláját is ott keresi s annak hiá
nyában a magyarság örök kárára a történelmi múlttal biró családokból 
is akárhány leszorul a közélet teréről s fajunkat a kívánt arányban 
nem erősítheti.

Torda város tehát mindenképen illetékes az oda kérelmezett közép
iskolára, hisz 1848 előtt a megye területén nem is egy, hanem két 
gymnasium működött, egyik Toroczkon, másik Tordán. Mindkettőt az



3 5 2 TÉGLÁS GÁBOB.

unitárius felekezet tartotta fenn s a toroczkói szegényes helyzetében is 
olyan tanítványokat adott a hazának, mint aranyosrákosi Székely Sán ■ 
dór, ki «A Székelyek Erdélyben» czimű hőskölteményével Vörösmarty 
Mihály ban Zalán futása eszméjét kelté életre ; majd meg Brassai Sámuel 
az utolsó polyhistor. A toroczkói unitárius gymnasiumot vagyoni hiány 
és szervezetlensége hervasztották el. A tordai algymnasiumot az uni
tárius egyházi főhatóság szintén pénzerő hiányában 1869-ben az állam
nak haszonbéresítette ki, úgy gondolkozván, hogy a helyébe állított 
polgári iskolát egy költségükön fentartott latin nyelvtanár segítségével 
mégis csak gymnasiumi jellegre segíthetik.

Akkor ugyanis nem vehették számításba az 1883-al életbelépett 
középiskolai törvényt, melynek kiegészítő vizsgálati kényszere lassan- 
kint véget vetett a hazánk igen sok városában szerepelt amphibialis 
szervezetnek s a tordaiakkal megérteté, a mit igazán kár vala perezre is 
feledniük, hogy szép múltú és nagy fontosságú városuknak teljes közép
iskolára kell törekednie, ha egyébért nem, legalább a hivatali személy
zet és a város piaczára szoruló nagy környék kisbirtokossága s más intelli
gens elemei érdekében is.

A tordai gymnasium tehát nem várathat már sokáig magára s 
erre, hogy várakoztatott, rá is szolgált a nemes város azzal, hogy a mikor 
pár év előtt Wlassics Gyula minister reáliskolát ajánlott fel, holmi idejét 
múlta s a reáliskola jelenlegi szervezete felöli erős tájékozatlanságot 
eláruló « elvi álláspontok » kedvéért képesek valónak elutasítani a minister 
ajándékát.

IV.
S ha már Tordával foglalkoztunk, ne vegyük-e sorba a szintén 

szőnyegre került abrudbányai algymnasium létjogosultságának kérdé
sét is ?

Abrudbánya Tordától majdnem 100, Gyulafehérvártól 83 kilo
méternyire, az Erczhegység labirynthjában elzárva, még a mai vasutas 
világban is alig juthat el egy nyári nap alatt a Maros terére. Vasúti kap
csolattal csupán Gyulafehérvártól Zalatnáig rendelkezik ; de a Zalatnától 
következő 45 kilométerre esik épen az Erczhegység közel ezer méternyi 
gerincze a Nagy hegy (Deala mare) hágójával, melyen át óriás áldo
zatokkal tarthatják fenn az állami utat. Hisz Hegedűs Sándor mostani 
kereskedelemügyi ministerünk lehetne megmondója, hogy tavaszi áradá
sok, nyári felhőszakadások után hányszor akad fenn napokra a közle
kedés s hányszor kellett abrudbányai képviselő korában egész ékes
szólását és befolyását latba vetni, míg különösen a mostani pénzügy- 
mmister Lukács László és a volt kereskedelemügyi minister Lukács 
Béla hathatós támogatásával Alsóíejérmegyének az örökös fentartási



AZ ERDÉLYI RÉSZEK KÖZÉPISKOLÁINAK TERÜLETI ELOSZTÁSA. 353

költséget igénylő útvonalra valóban gyengének bizonyult vállairól le- 
vehették.

Abrudbánya tehát annyira hegyek közé ékelődött, hogy bármelyik 
irányban közel 100 kilométerre esik a vasúti fővonalaktól s nagy költ
séggel és időveszteséggel kereshetik fel a szülők akár Gyulafehérváron, 
akár N.-Enyeden a gymnasiumokat. Ez a nagy elzártság idézte fel a 
havasi oláhság 1784. és 1849-ki mészárlásait is, minek következtében az 
egykori praeponderans magyarság számban s anyagi jólétben sokat 
hanyatlott, úgy hogy szellemi befolyását sem képes saját magára hagya- 
tottan a régi idők erejével és kihatásával érvényesítni. Egy állami gymna
sium a tanári karból kisugárzó culturalis eszmekörrel, hazafiúi irányí
tással véghetetlen nagy szolgálatokat tehetne a magyarság mellett az 
állam magasabb intentióinak is.

S a rég sóvárgott szellemi organismust ebben a hegyfalaktól öve
zett katlanban még igen számot tevő hivatali testületek és törekvő lakos
ság igényli Abrudbányán kivül is. Maga Abrudbánya ikerhelységével 
Ahrudfalvával 7567 főnyi szintén tekintélyes, habár csak egyszerű bá
nyásznépességet mutat. A szomszédos Verespataknak, mely annyit szenve
dett a múltban s mely hazafiságának, vallási buzgalmának annyi áldozat
tal adja folyvást tanujelét 3361 lakossága van s miként ezt, épen úgy alig 
pár kilom. választja el Búcsúm 4532 bányászlakosságát, melyet hajdani 
magyar-szász lakossága Tőkefalvának nevezett. És csak 8 kilom. odább 
az Aranyos mentén a már Torda-Aranyoshoz számitó, de közgazdasági
lag, szellemileg Abrudbányához tartozó Topánfalva 2500 főnyi lakos
ságában szolgabirói, járásbirói személyzet és valami négy erdőgondnokság 
népes testületével s az egész topánfalvi járásnak teljesen ide utalt 30 
ezernyi lakosságával nem elég tekintélyes vidék arra, hogy épen szirtes 
hegyi jellegére utalással is kérhesse azt, mit 1848-ig Zalatnán a bánya
vidék algymnasiumával önerejükből fenntartottak volt ?

A krajnai hegykatlanok jellegével biró abrudbányai környéket 
tehát jól felfogott állami érdekből sem tanácsos már sokáig várakoztatni, 
mert 1848/49 óta is, mióta a néplázadás itt az intelligentiát vérbefojtotta 
sokat hanyatlott befolyásunk s ezen a barczias szellemű hegyvidéken a 
leendő gymnasium csekélyebb látogatottsága mellett is sokkal nagyobb 
hasznára váland államiságunknak, mint akárhány túlzsúfolt más városi 
iskolánk.

S Abrudbánya a tudományosságnak már akkor világitó oszlopa 
tudott lenni, mikor sok jelenlegi centrumunk még névleg is alig létezett. 
A reformátió idejében nemcsak iskolája virágzott, de nyomdával is ren
delkezett, melynek emlékezetét Iíarádi Pál unitárius lelkésznek 1569-ben 
itt kiadott műve«Comaedia Balassa Mennihart Magyar Országi második 
választott Janus királtób őrzi irodalomtörténetünkben. Ugyanakkor

Magyar Paedagogia. X. 6., 7 .

V



3 5 4 TÉGLÁS GÁROB. ,

az erdélyi négy bányaváros főhelyét. Abrudbánya képezte s vezéri jellegét 
épen iskolás emberei kipusztultával vesztette el lassacskán.

És Abrudbányával sok tekintetben azonos geographiai helyzetben 
találjuk Gyergvó-Szt.-Miklóst, mely szintén algymnasiumot szorgalmaz. 
Gyerg y ó- Szent-Miklós ugyanis a Maros medenczéjében annyira el van 
zárva, hogy a Szász-Régen felé kivezető 90 kilom. szűk völgynyiláson 
kivül mindenfelé jelentékeny hágókkal érkezhetünk a 70—100 kilomé
terre eső szomszédos városokba. Magától a megyei székvárostól is a 
Gerecze vízválasztóján át 56 kilom. távolságban marad, úgy hogy egész 
utazás számba megy míg a világba kijuthatunk.

S ebben az oly nehezen elérhető medenczében Gy.-Szt.-Miklós 
körül 40 ezernyi szorgalmas, tanulékony lakosság küzd a mostoha anya
földdel. Fiaiból épen azért került ki annyiféle tanult pap, közhivatalnok 
és vitéz katona. S a gyergyószentmiklósi járásnál is elzártabb a határ
szélen a tölgyesi járás tiz ezernyi lakossága ; sőt a szászrégeni járásnak 
felső része Toplicza, Göde-Mesterháza, Palota-Ilva vidékével szintén 
közelebb esik ide, mint saját hatósági központjához. Ilyenformán 60—70 
ezernyi igen fogékony és tanulékony népesség centrumátképezi Gy.-Szt.- 
Miklós, mely a keleti határszorosok kereskedelmét intézi századoktól 
fogva. A néhai gubernium 1863-ba alreáliskolával próbált a vidék szellemi 
szükségletén segitni. Minthogy azonban a székelység előszeretettel fordul 
a papi és tanitói pálya felé, ez az iskola nem állandósulhatott ott meg s 
1871-ben polgári iskolának adott helyet. Ezen polgári iskola sem elégít
heti ki azonban a magasabb iskolák felé törekvő székelység igényeit s 
az oda tervezett algymnasium még mindig elevenen érzett hézagot fog 
ott betölteni.

*
S ha már az erdélyi részekben szorgalmazott középiskoláknál fenn

forgó geographiai és culturalis körülmények részletezésébe ereszkedtünk, 
nem mellőzhetjük teljes hallgatással a déli határhegység tövében, a már 
Romániába siető Zsil gyorsan fejlődő központján, Petrozsényhen kezde
ményezett algymnasiumot sem. Ezen iskolával hivatalosan is érintkezve, 
tartózkodnom kell a petrozsényiek óhajtásának behatóbb méltatásától ; 
de a közérdek szempontjából annyit mégis ki kell emelnem, hogy ezen 
mind élénkebben szorgalmazott iskola jelentőségét s az annak érdeké
ben a helyi érdekeltség részéről hozott áldozatok becsét Petrozsény 
nagy izoláltságának, erős centrifugális helyzetének, az odavaló értel
miség és hivatali személyzet nehéz megélhetési viszonyainak figyelembe 
vétele nélkül megítélni és méltányolni valóban alig lehetséges.

S ott a déli határszéltől alig öt kilométernyi távolságban, a hova 
a legközelebbi vasúti fővonalról sem igen juthatunk el rövidebb idő alatt, 
mint a mennyit Budapestre a szélekről befutó gyorsvonatok igényelnek,,.



a magyar tudományosság képviseletében is fontosabb szerep juthat egy 
hivatásáért lelkesülni tudó tanári testületre, mint normális viszonyok 
közt kialakult avagy épen százados múltra utaló és megállandosult értel
miséggel rendelkező' többi vidéki városainkban. Tény, hogy a Petrozsény- 
hez hasonló helységek alig igényelhetnek középiskolákat, de állami és 
nemzeti érdekből az is felettébb fontos körülmény, hogy épen az ilyen 
végekre sodródott tisztviselők és egyéb honoratiorok fiainak megköny- 
nyitsük az intelligens pályákra juthatást s ne dobjuk őket az elparlago- 
sodás vagy épen elnemzetlenedés martalékaiul !

Ha a megjelölt pontokat megszállva még a földrajzilag szinte 
felföldünkhöz számitó régi Szörény megyében Karán- Sebesen, az oda
való gör. kel. püspökség és tanítóképző szomszédságában a már meg
szilárdult polgári iskola mellett is felállíthatnék az állami gymnasiumot, 
akkor valóban nem marad egyéb hátra, mint lelkes ügybuzgó tanárokkal 
a jándékozni meg ezen új szellemi forrásokat, kik tudásuk erejével, egyéni
ségük varázsával érvényesítsék is nemzeti művelődésünk suprematiáját 
s a magyarság iránt rokonszenvet keltsenek. A nemzetiségi kérdés leg
biztosabb és legüdvösebb megoldását csakis ilyen tanári testületekkel 
remélhetjük. 8 itt, hol nem kevesebb, mint 13 idegen ajkú középiskola 
ellensúlyozásáról van szó, valóban nem sok halogatni valónk van az 
ajánlott szellemi góczpontok megszilárdítására. Csakhogy ha valahol, itt 
válik be igazában, hogy az iskola hatása a tanárok milyenségétől függ. 
Azért nagyon idején volna апцдк kimondása, hogy a tanárság szine- 
java tekintse ambitiójának az ilyen őrállomások elfoglalását s ne holmi 
kétes értékű fővárosi áthelyezések reménységével élesztgessük az ambi- 
tiókat, s jutalmazzuk a lelkes, önfeláldozó tanári és tudományos tevé
kenységet, hanem marasztaló helyi pótlékokkal ezeken a kiváló fon
tosságú pontokon biztosítsuk a lelkes és lelkesülni tudó tanárságot. Ilyen 
tanárok nélkül ugyanis a legbővebb utasítás is írott malaszt marad s a 
testvéresülés magasztos igéi még igen sokáig nem valósulhatnak meg 
épen ezeken a vidékeken, hol állami biztonságunk és jövőnk legbiztosabb 
alapját a faji ellentétek elsimulásában s a sokféle nemzetiség, feleke- 
zetiség intézményeitől is élesztett féltékenység elenyészésében keres
hetjük.

De hogy ezt a szebb és jobb jövőt minél előbb elérhessük erre nézve a 
felsorolt alkotások olyan előfeltételt képeznek, melyekre Wlassics minis
ter ékesszólásával és meleg ügyszeretetével a törvényhozás áldozatkész
ségét mielőbb kérnünk és remélnünk kell !

Déva. T ég l á s  G á b o r .
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JELENTÉS A TESTI NEVELÉS NEMZETKÖZI 

KONGRESSZUSÁRÓL*

(Párisban, 1900 augusztus 30. és szeptember 6.)

A kongresszus előkészítése. A Szajnamenti Bábelben a múlt 
nyáron összegyűlt néhány száz kongresszus közül kiváló helyet foglal a 
testi nevelés nemzetközi kongresszusa is, ámbár kiválóságát nem gya
korlati eredményeinek, minők alig voltak, nem tekintélye súlyával szen
tesített állásfoglalásainak, minők határozott formában egyáltalán hiá
nyoztak, hanem számos munkálat magas szintájának s számos résztvevő 
nemzetközi nevének köszönheti. Említem Mossot, a turini egyetemen az 
élettan hírneves tanárát, Demenyt, a Páris városi testi nevelési tudo
mányos kurzus tanárát, dr. Tisséb, kit a Magyar Természettudományi 
Társulat által magyarul kiadott « A Testgyakorlás- és az elfáradás» czimű 
munkája tett nálunk ismeretessé, Törngreent, Ling utódát a svéd gym- 
nasztika apostoli székében Stockholmban, stb.

Mielőtt még a kongresszus előkészítéséről mondanék nehány szót, 
meg kell említenem, hogy azok, kik Erancziaországban a testi nevelés 
irányításával és fejlesztésével foglalkoznak, két táborba tartoznak : a 
tudományos elmélet, és a gyakorlati emberek táborába. Az első a helyes 
testgyakorlati oktatást a biológia és mekanika törvényeinek alkalmazá
sában keresi, a másik a múltból átvett s a jelenben megtoldott gyakor
lati tapasztalatok szerint halad. Az elsőnek csatasorában állanak : 
dr. Marey a párisi fiziológiai állomás igazgatója, Demeny, Lagrange, 
Tissié, a miből az következik, hogy a testi nevelés franczia elméletében az 
orvostudományok preponderansok. A másik tábort a franczia tornataní
tók értelmisége képezi. Ez a distinctio szükséges, mivel Francziaországban 
bárki — általános képzettség nélkül is — lehet tornatanár, ha a minden 
département székhelyén ad hoc alakított vizsgáló-bizottságok valame
lyike elé áll, s az épen nem nehéz szóbeli és gyakorlati vizsgát kiállja. 
Legtöbbje volt altiszt, kik katonai szolgálatuk idején a hat havi katonai 
tornamesteri tanfolyamra voltak vezérelve. Gyakorlati képzettségük ki
tűnő s valami csekély élettani, egészségtani ismeretet is hoznak a Join
ville le Ponti katonaiskolából, mely ismeretet az ambiciozusabbja termé-

Felolvasta szerző a M. Psed. Társaság 1901. mározius havi ülésén.
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szetesen ki is bővít. Ez a tábor nem vett részt a kongresszus rendezésé
ben, nekik még augusztus elején volt a maguk kongresszusa, mely azon
ban csak speciálisan franczia viszonyokkal foglalkozott. A nemzetközi 
kongresszusra ez a tábor mindössze négy tagját delegálta.

A mondottakból azonban nem az következik, mintha a kongresz- 
szust a tudományos tábor rendezte volna. Ez egyedül Demenynek, a 
kongresszus főtitkárának az alkotása. Sok évi tudományos buzgóságának 
és komoly munkásságának akkora a hitele, hogy a Sorbonne és az Institut 
legfényesebb elméi odaadták nevüket a meghívó alá és a szervező bizott
ság névsorába, ámbár a kongresszus tárgyalásain egyetlen egy sem mu
tatkozott. Demeny egy tornász hívének, ki a pénztárosi teendőket ellátta, 
és egy fiatal tanítónőnek segítségével, ki az írási munkákat végezte, ren
dezte az egész kongresszust. Innen van, hogy az előkészítésből elmaradt 
az, a mi szintén tervezve volt : a beküldött munkálatok határozati javas
latainak előzetes megvizsgálása, lenyomatása és szétküldése, úgy, hogy a 
beküldött munkálatok azon szűzen kerültek a kongresszus elé, a mi 
minden szakavatott, beható discussiónak útját állta. A fogyatékos elő
készítés okozta, hogy a kongresszus tárgyalásai — ámbár mindig és 
helyenként nagyon érdekesek voltak — kormányrúd nélküli hajó mód
jára haladtak. Végül a rendezés fogyatékosságának tudom be azt is, 
hogy e sorok írásáig, azaz hat hóval a kongresszus után, annak nem 
mondom Naplója, de még csak egyetlen jegyzőkönyve sem látott nap
világot. A pionirjei által cserben hagyott Demeny az előkészítésben azt 
a hibát követte el, hogy nem a kongresszus gépezetének rendes mene
tét, hanem annak eszményi irányát akarta előkészíteni ; a kongresszus 
hivatását nem abban látta, hogv gyúpontja legyen az e téren felmerült 
eszméknek, melyeket regisztrálnia, megvizsgálnia, egymáshoz viszonyí
tania és szerves egészszé fűznie kell ; hanem hogy a kongresszussal saját 
eszméit dolgoztassa fel. E czélból igen terjedelmes és igen figyelemre 
méltó programmot készített, melyet már múlt év deczemberében szét
küldött, és mely öt csoportban számtalan problémát, kérdést, tételt tar
talmazott, hogy ezekből méltóztassék választani feldolgozásra való tár
gyat. A csoportok ezek voltak : 1. Filozófia. 2. Alkalmazott élettani tu
dományok. 3. Gyakorlat. 4. Neveléstudomány. 5. Propaganda. Ezzel 
azonban nem elégedett meg. Az általa napirendre tűzött tételekhez 
kommentárt írt, s ezt is szétküldte, úgy, hogy a kinek kedve volt az így 
kézhez vett thémát feldolgozni, nem volt más dolga, mint azt, a mit 
tömött állapotban kapott, szépen felhígítani. Az eredmény előre látható 
volt : a kinek megvannak a saját eszméi, a saját szempontjai, az azok 
közül választ thémát, a ki pedig tételgyüjtemónyből választ, annak 
munkálata qualités dolgában az előbbinek rendszerint mögötte van. így 
is volt. A legerősebb dolgok önnálló csapásokon haladtak, míg a pro-
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grammdolgozatok — Demenyéit kivéve — csak gyenge echói voltak a 
Demeny erőteljes hangjának.

A kongresszus szándékolt irányítását az említett kommentár tétel- 
czimeinek néhánya eléggé meg fogja világítani: A testi nevelésben miért 
szükséges bevezetni a tudományos módszert és miért azt az egyéni fejlő
dés törvényeinek alávetni ? A lelki jelenségek és a legfőbb élettani mű
ködések kölcsönhatásai. Egy adott izommunkához alkalmazkodó test 
alakja, arányai, köbtartalma és kiterjedése. A munkából mennyi rész 
esik az izmokra és mennyi az idegekre ? A különféle izomtevékenységnél, 
melyek a munka ekonomiájának törvényei ? Kísérleti kutatások a testi 
nevelés eredményeit illetőleg, stb.

Hogy a Demeny programmja, hol jelöli ki a testi nevelés helyét, 
idézem az első tételhez adott kommentár néhány sorát : «Hogy a testi 
nevelés szilárd alapokra helyezkedhessék, szükséges, hogy a mozgástan, 
vegytan, természettan és élettan tudományos eredményeire támaszkod
jék. De ha ezek közreműködése nélkül el nem lehet, még sem szabad 
magukkal a tudományokkal összetéveszteni. A tudomány keresi a jelen
ségeket és a természet törvényeit csak azért, hogy őket ismerje. A neve
lés hasznát veszi e törvényeknek és alkalmazza őket az ember földi 
állapotának javítására. Tehát sem az elméleti tudós, sem a gépész-mű
szerész, sem a vegyész, sem a fizikus, sem a biológus, de még az orvos 
sincsen ezen nevelői munkára képesítve. Ez csakis élettani mérnök le
het. Ezt a hivatást, mely a tudós és a gyakorlat embere között foglal 
helyet, csak ezután kell megteremteni. Az így felfogott testi nevelés 
olyan művészet, mely tudományokon alapul, de elég tág és elég fontos arra, 
hogy mint külön tudomány függetlenittessék, s ez az Antkropotechnia».

*
A kongresszus lefolyása. A megnyitás napján augusztus 30-án, 

teljesen nemzetközi tömeg verődött össze, s jóformán az összes kultur- 
nemzetek képviselve voltak. Az olaszok Mosso és Kosa de Marco, a ná
polyi tornatanítónőképző igazgatónője körül csoportosultak ; a svédek 
középpontja Törngreen, a belgáké Fosséprez. az iskolai testgyakorlatok 
terjesztésér e alakult királyi szövetség elnöke, a japánoké dr. Yamané 
tokioi tiszti főorvos voltak. Német ember nem jött el, magyar ember 
magam voltam. S ámbár meddő viták elkerülése végett a rendszerek 
nem voltak napirenden, egyes elejtett nyilatkozatokból, a hozzászólások 
színezetéből kitetszett, hogy az angol testgyakorlási módus erőssége az 
olasz Mosso volt, a német rendszert a svájcziak s a belga Cupérus védte, 
a ki az európai tornaszövetségek nemzetközi irodájának elnöke. Az olasz, 
görög, spanyol, dán és japán nemzetekhez tartozók, úgy mint magam is a 
játékokat, versenyeket és szabadtéri gyakorlatokat is felölelő torna hívei
ként szerepeltünk.
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A kongresszus megnyitását Bouchard egyetemi tanár, az Institut 
halhatatlanjainak egyike eszközölte. Néhány szót morgott, a mit senki 
sem értett meg. 0 igazi tudós módjára sötétbarna zakkót öltött ez ün
nepi alkalomra, vagy pedig azért, mert valahol így elfogták, mivel sem 
Bourgeois volt miniszter, a kongresszus elnöke, sem Bonnal tábornok, 
másodelnök nem voltak megkaphatók. Bouchardot is a kongresszus csak 
erre a félórára látta.

Az idegen képviselők megtiszteltetésén és egyéb megnyitási alaki
ságokon átesve, Demeny előterjesztette főtitkári jelentését. E jelentés 
maga is, gondos, jelentős mü lévén, kivonatát később, abban a részben 
fogom ismertetni, melyet a kongresszusi munkálatok ismertetésének 
szántam. Itt csak annyit, hogy benne kijelölte a kongresszus általa fel
fogott hivatását. Erősen hangsúlyozta a tudományos rendszer és mód
szer szükségességét s azt, hogy e kongresszus csak bevezetője akar lenni 
egy nemzetközileg szervezett, tervszerű munkásságnak, melynek nem
csak a tudósokat, de a gyakorlat embereit is kell megnyernie.

A másnapi teljes ülés első határozatai eldöntötték a kongresszus 
karakterét. Mindenekelőtt határozatba ment, hogy csakis a propagandát 
illető kérdésekben és a kongresszus menetét illető indítványok esetén 
van helye a szavazásnak, ellenben tudományos és technikai kérdéseket 
szavazással eldönteni nem lehet. így minden elvi jelentőségű állásfogla
lásnak az útja el volt vágva. A második határozat az osztályülésekre 
vonatkozott. A szabályzat szerint minden munkálatot a délelőtti osztály
ülésben kellett volna megvitatni és ennek megállapodása szerint a dél
utáni teljes ülés előtt elreferálni. A teljes ülésnek csak a referátum szö
vegét kellett volna tárgyalnia. Ámde a kongresszusnak nem volt kedve 
egyszerre több szakosztályban dolgozni, s így az.ülések ámbár szakosz
tályi munkát végeztek, mindvégig teljesek voltak. A munkálatok minden 
nemű szankcziója pedig elmaradt.

A felolvasások sorát dr. Tissié kezdte meg: «А hasznos erőkifej
tésről» czímű munkájával. Ennek is, valamint a többi jelentősebb mun
kálatnak kivonatát egy későbbi fejezetben közlöm. E helyütt csak a 
kongresszus lefolyását ismertetem. Tissié után e sorok Írója következett : 
« A testgyakorlatok hatása az egész emberre» czimű tanulmánynyal. Ez 
alkalmat felhasználtam, hogy helyenként kitünőbb testnevelési intézmé
nyeinkre kitérjek. Játékdélutánaink rendszere általános elismerésben 
részesült. Aznap még három felolvasó következett. Másnap Mosso tartott 
szabad előadást : «Testi nevelés az éjszak-amerikai Egyesült-Államok
ban» czím alatt. Szellemes fordulatokban gazdag csevegés volt, melynek 
mindjárt elején kijelentette, hogy nem csatlakozik a Demeny programm- 
jához. «Paris — úgymond — pathologiai formulát adott a testi neve
lésnek, mert Páris maga is nem normális, hanem pathologiai életet él, a
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melyben minden túlteng.» Lelkesedéssel beszélt az éjszak-amerikai 
egyetemi életről: «Lássa — mondották neki — ez a legjobban viruló 
egyetemi penzión. — Miért ? kérdeztem. - Mert ennek vannak a leg
jobb játszóterei és a legkitűnőbb football tanítói. A latin fajok egyetemi 
ifjúsága tétlen és enerváló életmódot folytat, a mi részben kormányaik 
közömbösségén múlik. A latin fajokban e téren nincs kezdeményező erő, 
a mi onnan is kitetszik, hogy míg a germán fajok mindegyikének a né
metnek, a skandinávnak, az angolszásznak megvan a maga testgyakorlati 
rendszere, addig a latin fajok csak utánozzák amazokat».

A csevegésnek nagy hatása volt, mert olyan térre terelte a figyel
met, a melyen már eddig is számos mulasztás történt. Egy nemzet éle
tére sem lehet közömbös, hogy vájjon azok — kik a társadalmi és állami 
élet jövendő vezetői — testileg-lelkileg épen veszik-e át az elődök örök
ségét, avagy testben satnyán és lélekben fáradtan. Chryssafis görög kép
viselőnek ekkor tett kijelentései, hogy t. i. Görögországban az egyetem 
összes fakultásainak hallgatóira nézve kötelező a testgyakorlat, s hogy a 
múlt évben is mintegy 200 hallgatót vizsgára sem bocsátottak, mivel 
hanyagul látogatták a testgyakorlati órákat, — egyértelmű helyeslés
sel találkoztak, úgyannyira, hogy ezt szavazás nélkül is a kongresszus, 
egyik kifejezett óhajának lehet tekinteni.

Ugyanezen ülésben Demeny időszerűnek találta a kongresszusnak 
a tudományos rendszer mellett való állásfoglalását provokálni. Az egész 
vita rövid intermezzo volt, melyben túlbuzgók a testi nevelés alapjáúl a 
biológiát, fizikát, kémiát és mozgástant mondották, s csodák csodája, 
Mosso a tornarendszer réme volt az, ki lehütötte tudományos buzgósá- 
gukat azzal a kijelentéssel, hogy nem a kémia stb. nem nagyhangú tu
dományszakok, hanem az élet maga, annak tudománya csinálja a test- 
nevelési rendszert^Hogv mi volt a kongressus állásfoglalása, azt bajos 
mondani. E sorok Írójának ott kifejtett nézete, hogy nem a rendszernek 
kell tudományosnak, hanem a tornatanárnak tudományos képzettségű
nek lenni, általában helyesléssel találkozott. De az azóta kapott néhány 
folyóirat, mindegyike más-másképen hallotta e vita vezető hangját. 
Tissié lapja ezt Írja : «Minden testnevelési iskola megértette annak szük
ségét, hogy őszintének kell maradnunk a természet azaz a gyermek 
irányában úgy első ugrásaival szemben, melyekkel nekiszalad az életnek, 
mint mindennel szemben, a mi benne ösztönszerü» .Az inspirált brüsszeli 
sajtó így nyilatkozik : « A kongresszus ellenkezés nélkül fogadta Demeny* 
fejtegetéseit, hogy a testi nevelés módszerének mikéntjét kizárólag 
tudományos kísérletezések utján kell keresni, mely úton nincsen he
lye a gyakran tévedésbe ejtő érzelmeknek». Már ez a különféle in- 
terpretaczió is világosan mutatja, hogy tulajdonképeni állásfoglalásról 
nem lehet beszélni, mint a hogy ennek a vitának nem is volt semmi



JELENTÉS A TESTI NEVELÉS NEMZETKÖZI KONGRESSZUSÁRÓL. 361

nyoma a továbbiakra nézve. Minden értekező továbbra is a maga vizé
ben evezett.

Osztály- és teljes ülések azután felváltották egymást egészen szept.
6-áig, a berekesztés napjáig.

Több tekintetben érdekes napja volt a kongresszusnak szept. 5-e. 
Épen e sorok íróját érte a megtiszteltetés, hogy elnökölhessen, mikor az 
angol Macdonald Smith, ki valamikor bányamérnök volt, most magán 
test-nevelő, a teljes összehúzódások általa megállapított elméletét fejte
gette. Alapkisérlete ez :

Ha a nyelvet, mely egyedüli izolált izomcsoportja a testnek, hir
telen homorú helyzetbe hozzuk, ennek centruma, nyilvánvalóan a teljes 
összehúzódás következtében, piros színét fehérre vagy sárgásra változ
tatja. A piros szín rögtön helyreáll, a mint a nyelv nyugalmi helyzetét 
elfoglalja. A vér visszaözönlése a nyelv felületének hajszálereiben szabad 
szemmel is világosan látható. Ugyanezt a hatást úgy is lehet elérni, ha 
a nyelvet hüvelyk és mutatóúj közé hevesen szorítjuk. Ez a kísérlet bi
zonyítja, hogy milyen mértékű a vér helyváltozása az izmokban és hogy 
ezeknek leghatásosabb erősítése és táplálása sokkal inkább 'önkénytes 
izom-összehúzódások, melyet maga az izomcsoport teljessége végez, 
mint bármennyire alapos massage által érhető el.

A teljes összehúzódások módszere segélyével különösen a mozgá
sok koordinálása terén lehet állítólag bámulatos eredményeket elérni, 
s a kézre applikálva ő zongoraművészek ujjainak rövid idő alatt hajlé
konyságot, kitartást és mozgási biztonságot tud adni.

A véletlen úgy akarta, hogy a volt bányamérnök után Jean De- 
moor, a brüsszeli szabad egyetem tudós tanára következett, kinek mun
káját egyik honfitársa olvasta. E munka, melynek czíme: «A mozgás 
fontossága lélektani szempontból» egyike a legjobbaknak és legalaposab
baknak, melyek a kongresszuson előfordultak. Nemcsak a szigorúan 
inductiv módszer teszi azzá, mely a konklusiókat az előrebocsátott élet- 
és lélektani adatokra építi, de főkép azért, mert a mozgási lélektan egy 
teljes és jelentős fejezetét adja. Kiváló érdeklődésre számíthat az a része, 
melyben egy eddig alig ismert phisiologiai tényre hivatkozik, hogy t. i. 
még tekintélyes idegmunka folytán is, a központi idegrendszerben csak 
csekély változás mutatkozik (II. 5.). Ez az állítás hosszú kutatásoknak 
eredménye, melyeket Paul Héger, belga phisiologus, a brüsszeli egyetem 
prorektora tett. Ez azt jelenti, hogy abban, a mit az agy munkájának 
nevezünk, nem az ideg-elemek, hanem a többi szervezet által, nevezete
sen az izmok által szolgáltatott elemek kopnak. Mikor gondolkodunk, 
némileg az izmok anyagából és nem az ideganyagból veszítünk. Képzel
hető, hogy ez a formula mekkora horderejű a testi nevelésre nézve! 
Mikor a sors így összehozta a bányamérnököt és tudóst, az ember
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hajlandó kérdezni : nincs-e a hóbortban bölcseség, és a bölcseségben 
hóbort ?

Ugyanazon délelőtt tartotta Demeny szabad előadását «A test
gyakorlatok hatása a mellkas tágulására» és «A testi nevelés elveinek 
alkalmazása a különféle mesterségekre» kettős théma fölött. Mackenzie 
(Canadából) futók arczképeit küldte el erejük megfeszítésének különféle 
stádiumában. A végmegfeszítés képei borzasztó hatást tettek. A leg
nagyobb kínnak nem lehetnek megdöbbentőbb torzulatai ; s e grima
szokat megrögzitve látván, a hatás sokkal külömb, mintha azokat való
ságban, de csak pillanatokra látjuk.

Dr. Bianchi színes rajzvázlatokban mutatta be különféle zsigerek, 
szívnek, tüdőnek, májnak, lépnek, gyomornak és beleknek helyzet-válto
zását, melyet a karnak vagy lábnak akár csak legegyszerűbb mozdulata 
okoz. Különösen a s z í v  változtatja bámulatos könnyedséggel helyét a 
karnak, pl. csak fej fölé emelése által. Alapállásban a szervek rendes 
helyökön vannak. Az ember két karját a mell fölött hirtelen összefűzi, és 
a zsigerek, különösen a máj fölszállanak ; a tüdők az előrenyomuló szívre 
való tekintettel hátra szorulnak, s így tovább. Ezen mindenesetre fontos 
megfigyeléseket egy általa föltalált registráló készülék segélyével esz
közli. Kár, hogy nem mutatta be a készüléket. A demonstratio nyomá
ban megindult eszmecsere alkalmával szóba került némely szervnek a 
mozgások által okozott térfogatváltozása is. Dr. Plique a bal oldalszu- 
rás érzetét a lép földagadásának tulajdonítja, mely tartós erőkifejtés
nek, különösen tartós futásnak eredménye. A görögök futóiknak ki is 
szedték a lápét. Innen a franczia kifejezés : courir comme un dératé 
(futni mint egy lépjétől megfosztott).

E délelőtt utolsó értekezője dr. Tissié volt ; a gesztusok elméletét 
fejtegette, mely munkában a franczia torna elleni küzdelme számára a 
művészetnél is keresett eszközöket.

Egyéb, a kongresszus folyamán bemutatott munkálatok közül ki
emelendők a görög Chryssafis és az olasz Eomano Guerra hasontárgyú 
értekezései. Mindkettő az iskolai tornaoktatás helyes szervezetével fog
lalkozik. Egy szellemes laikus megfigyeléseinek tekinthető Sloys brüsz- 
szeli tanítóképezdei igazgató előadása tapasztalatairól, melyekhez hatá
rozati javaslatot is fűzött.

Jelentősebb vita még csak kettő, a női ruházatot és a testgyakor
latokkal kapcsolatos éneket illető, éles hangú csak egy volt, az, melyet a 
fix tornaszerek kérdése szült. A női ruházatról szóló vita, melyet Pischof 
asszony bécsi nő kezdett meg, s melyben feminista törekvések is nyil
vánultak, hadat üzent minden ruhadarabnak, mely az egészségre nézve 
ártalmas, kiváltkép a fűzőnek. De egyúttal kitűnt, mily nehéz e tekintet
ben az iskolákban rendelkezni, s e rendelkezéseknek érvényt szerezni.
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A fix tornaszereket illető vita csak alkalomszerűen született. Egy 
tornatanár felolvasása kapcsán tört ki a hevesebb hozzászólások kis 
záporesője, de kárt a kongresszus jó egyetértésében nem tett. A svédek 
e híveinek felfogása, hogy miután nem a szer hasznos, hanem a mozgás, 
előbb ez szerkesztendő meg a czélba vett élettani hatásoknak és a moz
gás törvényeinek megfelelőleg, s csak azután a mozgásnak megfelelőleg 
készítendő a szer, mely csak akkor használandó, ha mondott módon 
alkotott mozgás természete így kívánja. A mi felfogásunk, hogy a hasz
nálatban levő szerek képzőerejét a mozgások koordinálása tekintetében 
semmiféle más eszköz nem képes fölülmúlni, s hogy a nagyobb erőkifej
tések az akaratképzésnél nélkülözhetetlenek. Mindkét iránynak voltak 
szószólói s alkalmam volt megfigyelni, hogy míg amazok energikusan 
ugyan, de mondhatni száraz tárgyilagossággal . védték álláspontjukat, 
emezek sokszor mennydörgésszerű páthoszszal szóltak igazuk mellett. 
Tissié foglalta el a leglehetetlenebb álláspontot, de ezt a legtöbb szel
lemmel védte : «Az omberi test az ő emeltyű-karjaival az összes torna
szerek közül a legjobb, ha értenek a működtetéséhez ; hasznosítván ma
guknak ezeknek az emeltyű karoknak a működését helyzet- és hely vál
tozásukkal, továbbá a súlypont más-más elhelyezését, emez a kihelyezett 
testrész súlya által hat, mely a tagmozgató izmokra van függesztve#.

A vitában kidomborodott állásfoglalást Deineny így vélte össze
foglalni: «Vannak jó és vannak rossz szerek, csak a jókat kell alkal
mazni.» Igazabb lett volna így mondani : Vannak jó és vannak rossz 
szergyakorlatok, csak a jókat kell alkalmazni. Emez preczizebb meg
határozás, de amaz mindaddig, míg Francziaországnak nincs teljesen 
megbízható tornatanári testületé, praktikusabb, mert a veszedelmesebb 
jellegű gyakorlatokat a szerekkel együtt kiküszöbölné. Badikális eljárás, 
s mint ilyen hatása vagy esetleg visszahatása előre nem látható.

A felolvasások két Ízben szüneteltek : egyszer vasárnap, mikor a 
kongresszisták tanúi voltak a szajnai kerülethez tartozó tornaegyesüle
tek nagyszerű dísztornázásának a Vincennesi ünnepi téren, és utolsó 
nap délelőttjén, mikor Joinville le Pontba rándultak, a helyről elneve
zett híres katonai tornaiskola meglátogatására.

Szept. 2-án d. u. a svéd Bergmann-Osterberg asszony, kinek An
gliában magán tornatanítónőképző-intézete van, bemutatta növendékeit 
egy svéd torna-leczke munkájában. Ez az «Union chrétienne» torna
termében volt ; innen a kongresszus tagjai a párisi zuhanyfürdők lá
togatására indultak, s este ismét a kongresszusok palotájában gyűltek, 
hogy meghallgassák Lefébure belga vezérkari százados vetített képekkel 
kisért előadását a svéd gymnasztika jellegéről. A belga kormány meg
bízásából Stockholmban tett tanulmányának eredménye volt ez. Kicsit 
hosszadalmas volt, úgy hogy az előadás második felében alig voltunk
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néhányan, holott elején 50—60 személy hallgatta. Szept. 5-én d. u. 
fogadtatás volt a városházán. Escudier a törvényhatósági bizottság al- 
elnöke oly csinos beszédben méltatta a testi nevelés roppant fontossá
gát, s ez a körülmény oly ritka polgármestereknél, hogy beszédjének e 
részét a kongresszusi munkálatoknak szánt fejezetbe soroztam.

Szept. 6-án délután ment végbe a kongresszus berekesztése. Ger
vais képviselő, a középiskolai oktatás előadója elnökölt. Demeny össze
foglaló beszédet mondott és a következő javaslatokat terjesztette a kon
gresszus elé :

1. Kétévenként nemzetközi kongresszus tartassák Európa más-más 
fővárosában.

2. Minden ország egy-egy képviselőjével alakítassék állandó nem
zetközi bizottság.

3. Minden képviselő hazájában megalakítja a testi nevelés nemzeti 
bizottságát.

4. E képviselő a jövő kongresszusokon képviseli a nemzeti bi
zottságot.

5. Szükséges a testi nevelés egy nemzetközi Szemléjét teremteni.
6. Kivánatos, hogy minden országban a testi nevelés ügyeinek 

gondozására hivatalos szervezet létesítessék.
E javaslatokat a kongresszus egyhangúlag elfogadta s nyomban 

mégis választotta az Állandó Nemzetközi Bizottságot.
Gervais záró beszéde egy érzületben egységes gyülekezetnek szólt. 

A kongresszus feloszlatása után megalakult a «Testi nevelés Állandó 
Nemzetközi Bizottsága». Elnöke Mosso (Turin) lett, titkára Demeny 
(Páris), másodtitkára pénztárosi teendőkkel Eosséprez (Brüsszel). A bi
zottság elhatározta, hogy a Nemzetközi Szemle költségeinek födözésére 
az összes országok kormányait kéri, és elfogadta Mathey-Gentil svájczi 
őrnagy meghívását, hogy a következő kongresszus 1902-ben Genf ben 
legyen. így az utolsó aktus a folytonosság biztosítására irányult.

*

Kongresszusi alakok és intimitások. A Mosso. Ószbe vegyülő, 
de még fekete hajával, szakálával, jól táplált alakjával egy csöppet sem 
hasonlít a szobatudósok karakter képeihez, de a feje, homloka az hatal
mas, s a mi abban terem az is hatalmas. Az sem állítható róla, hogy 
nemzetének típusa volna. Nyugodt, higgadt, egy stereotip mosolylyal az 
ajkán, mindig tréfás s ha a kedélyek túlságosan izgatottak, ő az, a ki 
lecsillapítja őket. De ha csalódást okoz is első látása, mert nem így 
képzeltük sem a búvárkodó tudóst, sem az olaszt, csakhamar így és nem 
máskép fogadjuk megjelenését. A ki olyan hatalmas ütéseket tudott 
mérni a német tornarendszerre, annak erősnek kell lennie s a kinek
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olyan rengeteg a tudása, annak minden ténykedése kell, hogy a lelki 
harmónia derült bélyegét hordja magán. Két domináló tulajdonságot 
vettem észre rajta : az udvariasságot és a loyalitást. Mikor egy hozzám 
igen közel álló hölgy arra kérte, hogy legyezőjére jegyezzen valamit, 
azt irta, hogy e kivánságot előadása előtt igen jó előjelnek veszi annak 
sikerére nézve. Mikor pedig a kongresszus befejeztével megválasztották 
az Állandó Bizottság elnökének, első szava az volt, hogy a németeket, 
kik a kongresszustól távol maradtak, be kell vonni az általános akczicba, 
mert — úgymond —- ők igen erősek e téren. О t. i. érezte erejöket 
akkor, mikor erős támadásait a német tornarendszer ellen, hasonló erő
vel visszaverték.

Tömgreen. A Stockholmi kir. központi tornaintézet igazgatója. 
Magas, szikár öreg úr, ki daczára tiszta ősz hajának, könnyedséggel 
ugrik át padot, korlátot. Megborotvált ajakával és Tegetthof szakállá- 
val akárki oczeánokat járó tengerésznek nézné, ha nem tudná, hogy 
Ling negyedik utóda a hires tornaintézet vezetésében ; később megtud
tam, hogy tényleg a svéd haditengerészet kapitánya. Miután a franczia 
nyelvet nehezen kezeli, a vitákban keveset vett részt. De nem is igen 
kellett, mert mindazok, kik az igazgatósága alatt álló intézetet s annak 
működését tanulmányozták, a legnagyobb lelkesedéssel beszéltek a 
svéd gymna8ztikáról. Hogy szellemes debatter lehet, egy Ízben elárulta. 
A tornaszerek fölött vitatkoztak. Néhányan az alsó osztályokból kikü
szöbölendőnek tartották. Feláll Cruciani franczia tornatanár s kijelenti, 
hogy ő hét gyermek apja, és látta, hogy a mint a gyereknek volt annyi 
ereje, hogy lábára állhatott, rögtön székbe, asztalba kapaszkodott, így 
állt fel, így ült le s fogódzkodva tippegett. íme szertornázás ! Pedig ő 
nem tanította rá. Hol itt a veszély ? Törngreen pedig megjegyezte, 
hogy nagyon rossz példát választott Cruciani. A gyermekek azért ka
paszkodtak, mert e nélkül sem felállni, sem leülni, sem menni nem 
tudtak volna. Ugyanilyen joggal a gyermek szüleit is lehet tornaszerek
nek nevezni, mikor a gyermeket vezetik. Vájjon azt akarja Cruciani 
mondani, hogy a szertornázás arra való, hogy önállók ne lehessünk ?

Dr. Philippe Tissié, orvos, a bordeauxi tankerület tornafelügye
lője. Feje fényesen kopasz, hosszúra nyírott szakálla fényesen fekete. 
Típusa a délfrancziának. Heves, élénk, szellemes. Előadás közben arczá- 
nak kifejezése pillanatról-pillanatra változik és gesztusai oly gyorsak és 
szélesek, hogy jaj a közelállónak. Valaki beszél. 0 álláspontját védeni 
egy pár perczet magának kér. S elkezd magáról, folytatja a kongresszus
ról, beszél az izmok funktiójáról fejlődéstani alapon, majd ̂ abbahagyja, 
hogy ez nem tartozik most a tárgyhoz, s közli észrevételeit a basquok 
játékairól. így ugrik egyik tárgyról a másikra, szédítő gyorsasággal be
szél, míg végül az elnök intésére elmondja azt, a miért felállt. Határo
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zottan publiczistikai természet. Mond merészet és újat, a nagyból tud 
kicsinyt, a kicsinyből nagyot csinálni s szeret a köztudomásszerü, a 
megszokott dolgokkal ellentétbe helyezkedni. E mellett mindig kifogás
talanul udvarias és előzékeny. Hogy testgyakorlatokkal személyesen is 
foglalkozik, azt kezének erős nyomása bizonyítja.

Georges Demeny a phisiologiai állomás laboratóriumának volt 
főnöke, Páris városa testnevelési kurzusának tanára. Igénytelen meg
jelenés, ritka hajjal és szakállal. Yalószinüleg — a hogy maga mondja — 
magyar származású. Hazánkat ismeri, miután Türr tábornokkal—kihez 
barátság fűzi — huzamosabb ideig tartózkodott nálunk. Jól rajzol, jól 
hegedül, szóval az agglegények összes erényei díszítik. Előadása tartal
mas, de kissé száraz. Élettani fejtegetései olyanok, mintha minden izom
rost s annak minden szokása és képessége jó ismerősei volnának. De 
Tissié is a biztonlátás hasonló mértékét követeli magának, néha mégis 
különfélekép látnak. így pl. utolsó előtti nap nem tudták egymást kapa- 
czitálni a futó helyes testtartását illetőleg. Demeny szerint a futó de
reka legyen homorított, feje egyenes, a karok párhuzamosan behajlítva, 
a könyökök hátra. Tissié ellenben követeli, hogy a test legyen erősen 
előre hajlított, a hát domború, a fej mellre eső, a karok a mellkasra 
hajlítva. Természetes, hogy mikor a tudománynak kétféle álláspontja 
van, ez a harmadikat, a gyakorlat emberét mulattatja, ámbár ez esetben 
tudja, hogy Demenynek van igaza. Tudja pedig nem Ítélet, hanem biza
lom alapján.

Fosséprez. Legszorgalmasabb, legbuzgóbb tagja a kongresszusnak ; 
talán ő az egyedüli, a ki hisz benne ; hogy t. i. kiinduló pontja a testi 
nevelés egy uj {érájának, ép ezért egy ülését sem mulasztaná. Hús nél
kül való teste, nagy szeme a szellemi áthatottság, de egyúttal életelvek 
által föntartott törékeny egészség benyomását keltik. Az elnöklés tech
nikájához legjobban ő értett, a mi annak tulajdonítható, hogy hazájában 
is egy nagy és tevékeny szövetkezés elnöke. Földije, a gömbölydeg Си - 
pérus, otthon elkeseredett ellenfele, s ez antagonizmust Párisba is el
hozta. Két táborba tartoznak: Cupérus mint a belga tornaegyletek 
szövetségének elnöke a szertornázás intranzigens és harczos híve, Fos
séprez pedig mint Brüsszel város tornafelügyelője a tornaszereknek a 
városi iskolákból való kiküszöbölése mellett küzd. Honfitársaik Fosséprez- 
ről azt állítják, hogy nem meggyőződésből vezeti ezt a harczot, hanem 
a klerikális kormány intentiójából, nehogy az iskola ujonczokat szolgál
tasson a liberális szellemű tornaegyesületeknek. E vádnak némi tápot 
adott Fosséprez egy érdekes megjegyzése. « A siketnémák -— úgymond — 
természetszerűen materialisták, s nagyon nehéz velük Isten fogalmát 
megismertetni. Erről őt egy püspök biztosította, ki tanára a louvain-i 
egyetemnek. Azonkívül figyelemreméltó, hogy valahányszor a természet
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ezen mostohái tornaterembe lépnek, s szabadjukra bocsáttatnak, azonnal 
a leghevesebb és legerősebb gyakorlatoknak adják magukat. »

Annyi bizonyos, hogy ha minden klerikális olyan szimpatikus 
modorú és olyan szolgálatkész volna, mint Fosséprez, akkor akárhány 
liberálissá! fel lehetne cserélni őket.

Caroline Kauffmann. Daczára német nevének, egy szót se tud 
németül. A nők politikai és közgazdasági egyenjogosításának nemcsak 
lelkes apostola, de ez apostolok valódi typusa is. Bőbeszédű hajadon, 
kit már Madame néven tisztelnek ; önálló gondolatokat nem nyilvánit, 
de a másokéit nem szónoki képesség nélkül, és ügyesen propagálja ; ne
mének érdeke fölött mindenkor és mindenütt őrködik. így már az első 
ülésen kiküzdötte, hogy őt és Bergmann-Osterberg asszonyt a kon
gresszus alelnökéivé megválaszszák ; de míg ez utóbbi — látván, hogy az 
urak nem veszik valami komolyan szereplésüket — szerényen vissza
vonul, Kauffmann asszony pontosan megjelenik az elnöki emelvényen, sőt 
úgy a társas dójeuner-nél, mint a városházán történt fogadtatásnál közóhaj 
nélkül is szónokol. Ha ezt a szót kiejti, hogy «egészség», nem maradhat 
el a «báj» és a «szépség». 0 ezek összetartozására esküszik, s arra, hogy 
ezek egy észszerű testi nevelésnek, s kizárólagosan csakis ennek az el
maradhatatlan következményei. Nem törődve kissé félszeg külsejével, e 
gondolatot minden felszólalásában megismételi, s valószínűleg meg van 
győződve, hogy ezáltal újabb és újabb szolgálatokat tett ügyének.

Macdonald Smith. Mint angol emberhez illik: magas, szikár, szőke, 
szakáltalan, lefelé fésült bajusz és üzletember. Neki t. i. a testi ne
veléssel való foglalkozás szabad kereset. így tehát a tőkebefektetést nem 
mellőzheti. De azt nem holmi gymnasztikai teremben, mert hisz ő 
levél útján oktat, hanem reklámfüzetekben, reklamhirdetésekben és több 
effélében gyümölcsözteti. Mikor hazaérve levélileg tudakozódtam nála a 
«teljes összehúzódások» általa konstruált testnevelési rendszernek lénye
géről, a válasz kíséretében két füzetet, számtalan prospektust és újság- 
nyilatkozatot kaptam. A fügetek keresztkötéseire Smith ezt irta. Az 
egyikre : «A testi nevelés rendszere ; 80 növendék, Angliában, Ameriká
ban, Ausztráliában, Olaszországban, Afrikában stb.» A másikra: «A zon
gorajátékos technikája. 1070 növendék a világ 23 országában, 1895 óta». 
A czímlapon pedig, neve alá ez a minőség volt nyomtatva : a párisi test- 
nevelési kongresszus által kiküldött nemzetközi bizottság tagja. Azt hi
szem ezért a czímért ment Párisba, s az évvégi mérlegben a kongresszus 
a reklámköltségek számláján fog állani.

Crinon. Franczia tornatanár ; egyike azoknak, kik a volt altiszt 
megtagadásával tudományos tógába szeretnének öltözködni. Ez a külső 
megjelenés előállításában mindenesetre sikerült neki. Hosszúra fürtözött, 
már őszülő haja, hosszúra ápolt szakála, gondolkozó homlok, kimért
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nyugodt mozdulatai az érdemekben dús tudós benyomását teszik. Oko. 
san beszél, de még okosabban hallgat. Ez utóbbi tulajdonsága teljes ér
vényre jutott a kongresszus folyamán. Nehogy e miatt nimbuszát veszítse, 
post festum nyilt levelet tett közzé egy a veje által szerkesztett szaklap
ban, melyben — mintha «barátai» sok oldalról kérdezték volna hallga
tásának okát — azt mondja, hogy udvariasságból hallgatott Pranczia. 
ország vendégei iránt ; de különben sem volt oka eszméi érdekében 
felszólalni, miután látta, hogy azok külföldön is mennyire elterjedtek 
és haladtak. Mindenesetre jellemző e nyilatkozat rá nézve, kiben több 
az önámítás, mint a mások ámítása, de még jellemzőbb «barátaira» 
nézve, kiknek ilyesmit beadni lehet.

*

Kongresszusi munkálatok. D emeny: Főtitkári jelentés (eszme- 
menet).

A testi nevelés nagy fontosságát az igazolja, hogy életünk nem 
természetszerű, sőt gyakran természetellenes, s hogy a nép nem frissül 
föl többet, nem edződik mezei munkában. A nép nagy rétegeire nézve a 
testi nevelés észszerű és széles alapon történendő rendezése élet-halál 
kérdés. Ily szempontból nézve az ügyet, kettős feladat vár megoldásra : 
általánosítani ezt a felfogást, közmeggyőződést teremteni és a helyes 
utat kijelölni azoknak, kiknek cselekedniük kell. Igya kongresszus dolga 
egyrészt a propaganda, másrészt a rendszer és módszer kérdésével fog
lalkozni. Mert nem elég testgyakorlatokat űzni, ez sokszor csak erőpazar
lás és károssá teszi azt, a minek a gazdagság és termékenység forrásának 
kellene lennie. Testnevelésünket egy az emberi szervezetnek és a társa
dalmi igényeknek megfelelő terv szerint kell megszerkeszteni. Szóval az 
emberfaj tökéletesbítésére irányult kísérletezések eredményeinek a szin
tézise az, a mi e kongresszus hivatása. Kell, hogy minden munkánk, 
minden iparkodásunk e szintézisben összpontosuljon ; minél tökéletesebb 
ez az összpontosítás, annál nagyobb lesz az általunk megállapítandó 
módszer preczizitása és nevelési rendszerünk hatalma.

A nevelő — mielőtt elmélkednék művészete fölött, — előbb a 
gyakorlat embere, s ez az ő ereje. A gyakorlatnak legszerényebb embere 
érdekes, ha munkánkhoz uj ténynyel és tapasztalatának egy eredmé
nyével járul.

Az elmélet és a gyakorlat embere egymás kiegészítésére vannak. 
A tudomány és a gyakorlati nevelés fúziója fölötte szükséges. De ez a 
fúzió csakis kísérleti téren történhetik, máskép könnyen megesik, hogy 
elveszünk az utópiák és elméletek között, melyek veszélyesebbek az 
empirizmusnál.

Nem vezet czélra, ha halomra döntenők mindazt, a mi megvan-
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Az átalakulásoknál ép oly természetes a lassú proczesszus mint az esz
mék változásánál. De már itt az ideje, bogy a gyakorlat tradiczióiból 
kibontakozzunk és a -tudomány alapjára helyezkedjünk. A mozgástan
nak legelemibb ismeretei félreértetnek vagy kétségbe vonatnak akkor, 
mikor őket az emberi gépezetre kellene alkalmazni. Hivatalos utasítá
sokban találkozunk a gyakorlatok olyan osztályozásával, melyek époly 
gyermekesek mint a természettudósok első osztályozásai. Gyakorlatok, 
melyek külső formája ugyanaz, azonosoknak tekintetnek, ámbár teljesen 
más hatásuk és más mekanizmusok vau. Viszont gyakorlatok, melyek 
tudományos analyzis után azonosoknak mutatkoznak, különbözők, s így 
el nem hagyhatóknak tekintetnek, mivel különböző nevű szereken végez
hetők, de ugyanazokat — ámbár többé-kevésbbé leplezett — erőkifejté
seket igénylik.

A gyakorlatok fokozása is külső megjelenés szerint történik. Ez az 
eljárás olyan, mintha az ember a táplálékát nem az eledelek tápláló tu
lajdonai, hanem azok íze szerint szabályozná, miáltal kiteszi magát an
nak, hogy sejtelem nélkül ugyanazokat az anyagokat, csupán más-más 
módon fűszerezve szedi be.

Ehhez hasonló, más visszásságokkal is kell megküzdenünk. Itt 
Demeny azt a hibás thesist állítja fel, hogy a testi nevelés az athleticziz- 
mus szüleménye. Athleticzismus alatt különben az egyesületi tornázást 
is érti. De az athleticzismus — úgymond — annak t. i. a testi nevelés
nek tulajdonképeni túlhajtása. Eitka az az athléta’ ki valaha is azokat a 
szolgálatokat fogja hazájának tenni, mint egy a munkára képzett, a 
fáradtságnak ellenálló, erejében bízó és erkölcsi ideállal ellátott tevékeny 
és termékeny lakosság. Az erő kultusza az erőért gyermekes dolog, de 
lehet erkölcstelen és egészségtelen is. Az erő nem minden, az eszme, 
mely vezeti, legalább is olyan fontos, mint az eyö maga. Az erő eszme 
nélkül, annyi mint izom agy nélkül. A testgyakorlatok jótéteményeit ki 
kell terjeszteni gyermekekre, a gyengékre, sőt betegekre is. Az az okta
tás, mely mindenek fölött az ügyességnek és merészségnek felel meg, 
valósággal elégtelen a gyermek egészségtana és szabályszerű fejlődése 
szempontjából. Nem szabad elfelejteni, hogy a gyermek nem kis ember, 
hanem fejlődésben és alakulásban levő lény. Minden eszköz jó, ha hasz
nos, de ismerni kell hatásait, hogy ezeket előidézni, fokozni és helyes 
arányban társítani lehessen. Ez eljárás tökéletességében kell keresni a 
haladást. A végezhető gyakorlatok között vannak haszon nélküliek, sőt 
károsak is. A testi nevelés módszere csak olyanokat tarthat meg, me
lyeknek reális képző hatásuk van, és melyek az emberi szervezetnek és 
az élet igényeinek megfelelnek.

Az izmok vastagságával foglalkozni, a nevelés művészetének gyer
mekkorát jelenti ; a csontváz legyen egyenes és egyensúlyozott, a szervek

Macjyar Pacdat/ouia. X. 0., 7 . 2i
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működése tevékeny és összhangzatos ; végezélul az ellentálló erőt, a 
munkaképességet, az energiának gazdaságos értékesítését és a testi és 
erkölcsi erők egyensúlyát kell tekinteni.

Jó testi nevelés kihat az élet gyakorlati munkáira is. Munka és 
pihenés viszonylagos aránya, a mozgások ritmusa, az erő gazdasága, ha
ladás az erőkifejtésben és erő elhasználásban, a mozgások koordinálása, 
vagyis emlékezete, — mindezek a tényezők tekintetbe veendők, mikor 
mesterségszerü foglalkozásoknál a munka maximumát a fáradság mini
mumával akarják elérni.

E ponton különben kölcsönösségre akadunk, mivel a mesterség- 
szerű foglalkozások is érdekes elemeket szolgáltatnak a testi nevelésnek.

A tapogatódzás ideje elmúlt. A tornának, a sportoknak és játékok
nak összes túlhajtásait el kell távolítani, megtartani mindazt, a mi ben- 
nök valóban jó, elkészíteni az eszközök és föltételek leltárát és csopor
tosítását, hogy a lehető legrövidebb idő alatt és a lehető legnagyobb 
mérvben egy elvitázhatatlan testi tökéletesbülést érjünk el.

E munka küszöbén elismeréssel kell lennünk a gyakorlat emberei 
iránt, kikkel együtt akarunk haladni. Ilyen czélok mellett, a feladatok 
ilyen egyetemes volta mellett, a kongresszus csupán kiindulási pont, 
mely egy általános és tisztán kijelölt munkásságot bevezet és így az 
egyetemes béke felé mutat.

Tissíé : A hasznos erőkifejtésre való nevelés (eszmemenet).
Felolvasó értekezését az erőkifejtés fogalmának analizálásán kezdi. 

Ennek eredetét magában az életben találja, mely nem más mint mozgás ; 
okát, értelmét (raison) az emberi közösség és kölcsönösség törvényeiben, 
a felelősség magas igazgatósága alatt. — Fejtegeti, hogy mivel minden 
erőkifejtés önkénytes eredetű, ez mindenekelőtt fáradságot szül, de is
métlés folytán könnyűvé, sőt önműködő természetűvé, azaz reflex-szé 
lesz ; így az akarat a felsőrendtí automatizmus egy állapotát teremti, 
mely az erőkifejtést könnyebbé teszi. A ki tudja nevelni az erőkifejtést, 
az tudja kerülni a fáradságot, azaz ismeri módját, mikép lehet a lehető 
leghosszabbra kinyújtani a mozgást, azaz magát az életet. Az erőkifejtés 
vagy hasznos vagy haszon nélküli. Minden erőkifejtés, mely nem ad gya
korlati eredményeket, haszonnélkülinek tekintendő ; érdekünkben áll 
tehát már a gyermekkorba plántálni a hasznos erőkifejtés iránti hajlan
dóságot. — A társadalmi solidáritás és kölcsönösség nagy problémái a 
hasznos erőkifejtés elvén alapulnak. Ezen erőkifejtés által képesek va
gyunk magát véralkatunkat, karakterünket, és testi és erkölcsi egészsé
günket átalakítani. Minél nagyobb fejlettségnek örvend egy nemzetben 
az egészségnek ez a formája, ez a nemzet annál nagyobb értékét képvi
seli az emberi tőkének.

Minden jól kormányzott társadalmi közösségben, minden egyén-
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nek a hasznos erőkifejtés egy személyes mértékét kell termelnie, mely a 
kollektiv életre nézve nélkülözhetetlen, s mely nélkül a szolidaritás és 
kölcsönösség csak ámitás volna. — A hasznos erőkifejlés iránti érzék egy 
testi, értelmi és erkölcsi arisztokratiát teremt, miért is oda kell hatni, 
hogy az minden demokracziában fejlesztessék, hogy ez által minden 
tagja jobbá (aristos szá) legyen. Emiatt szükséges, hogy köztársaságban, 
a hasznos erőkifejtés iránti érzéknek a népben való nevelése, az összes 
tényezők gondját képezze. A való élet gyakorlata az erőkifejtés legjobb 
iskolája, ellenben a könyvek gyakorlata nem fejleszti az erőkifejtés iránti 
érzéket, mert a szónak csak a tett útján van értéke ; az eszme tett nélkül 
is tud élni, de a tett mindig magában foglalja az eszmét is ; a tett tehát 
fölötte áll az eszmének, a cselekvés fölötte a szónak. Innen van, hogy a leg
csekélyebb testgyakorlatnak is az emberi tőke gyarapításának ereje szem
pontjából nagyobb effektiv értéke van mint például a franczia helyesírás 
összes furcsaságainak ismerete. — A dogma csökkenti az erőkifejtést, a 
szabad vizsgálódás felidézi, ugyanígy a czentralizaczió és deczentraliza- 
czió ; emez a szabad vizsgálódást, amaz a dogmát jelenti. — Az ember 
értékét csak embertársa adja.

Ezek az elméletek — jelenti ki azután Tissié vezették őt a 
«Ligue Girondine de l'éducation physique» alapitásánál, mely a test
gyakorlatok művelése és számos, egy-egy szolidántást képviselő iskolai 
játék-kör alapítása útján a jellemek kovácsolását és a szivek egyesítését 
legalább is annyira vagy még nagyobb mértékben tűzte ki czéljául mint 
athléták képzését. így a bordeauxi tankerületben egy kerületi szolidari
tás teremtetett. Tissié aztán beszámol arról a kísérletről, mikép akarta 
ezeket a köröket az alkoholizmus és a dohányzás elleni küzdelemben 
értékesíteni. — Miután a szesz és a dohány csökkentik az erőkifejtés 
hatalmát, a mértékletesség pedig magának a testgyakorlatokban elért 
sikereknek is egyik elve, könnyű volt számos játékkor kebelében mérték- 
letességi szakosztályokat létesíteni. De ily módon a mértékletesség esz
méi a gyermekek utján a családokba is hatolnak.

Ezen szervezet által, de az által is, hogy tagjai semmiféle jelvényt 
nem hordanak, s így gomblyuk és szalag komédiát nem űznek, - - a 
Ligue Girondine hatása a testi nevelésre nézve a tornaegyesületek és 
sportkörök nevelő hatásánál jóval egyetemesebb, annál inkább, mivel ez 
utóbbiak estéi túlgyakran nem egyebek mint az alkoholizmus tőrfogói.

D emoor : A mozgás fontossága lélektani szempontból (munkaterv).
I. Általánosságok. Hogy a testi nevelés jelentősége tökéletesen megha
tározható és annak módszerei határozott módon értelmezhetők legyenek, 
szükséges, hogy tisztán megismerjük azokat a vonatkozásokat, melyek az 
izmok és az agy tevékenysége között fennállanak.

A Rolando-féle terület központjai lényegileg mozgató központok
é i
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пак tekintetnek, s az önkénytes mozgások rendesen közvetlen nyilvá- 
nulásaik gyanánt határoztatnak meg. Ebben a fogalmazásban az izom- 
tevékenység volna teljes kifejezője annak az egyetlen munkának, mely 
az agy e részében szülemlik. Az agy e részének pedig egyedüli hivatása 
a visszahatások (reactions) művelése volna, míg az érzetek keletkezésénél 
a kérges köpeny többi területei járnának közbe. Ezen élettani elmélet 
fontos következményeket tulajdoníthat az izommunkának az izom-élet 
és az általános egészség szempontjából, de nem tulajdoníthat neki vala
mire való lélektani jelentőséget. Az ezen eszmére alapított torna, a moz
gásokat a fizikai állapotra vonatkozó egyedüli hatásaiban veheti szem
ügyre ; tanulmányozhatja azt a szerepet is, melyet a mozgás úgy az 
életműködések egyensúlyában mint a szellemi túlterhelés kérdésében 
játszik.

Ilyen értelmezés mellett, a testi nevelésnek máris tekintélyes 
hordereje van, de tekinteten kivül hagyja a tényeknek nagy halmazát, a 
melyek jelentékenyen kiszélesítik munkakörét és kell, hogy elég mélyre
hatóan módosítsák módszereit. Hogy e szempontból a felvetett kér
dést vizsgálhassuk, első sorban fel kell sorolnunk azokat az újabb élet
tani eredményeket, a melyek a fennt bemutatottaknak ellentmondanak. 
Azután rámutatni fogunk azokra a következtetésekre, a melyeket a testi 
nevelés tudományának czélja és módszere szempontjából az említett 
eredményekből le kell vonni.

II. Élettani alapok. 1. A kéregközpontok — az associatiós köz
pontok nyilvánvaló kivételével — mind érzőmozgatók. A Eolando-féle 
barázda központjainak nincsen tehát az a mozgató központszerű tevé
kenységük, a mint azt azelőtt hitték. Felületükön születnek azok az ér
zetek, melyek az ütemérzék, izomérzék, tagérzék stb. megnyilatkozásá
nak köszönhetők, és keletkeznek — mint valóságos kéregreflexumok — 
azok a mozgásingerek, melyeket az izommunka különféle módozatai 
kiváltanak. A Eolando-féle központok tehát az ütemizom stb. érzetek
nek, valamint az ezek okozta visszahatásoknak központjai.

2. A lélektan bizonyítja az ütem- és izomérzetek nagy jelentősé
gét a lelki élet fejlődésének szempontjából. Az agyköpeny érzőmozgató 
központjai között tehát a Rolando-féle központnak a gondolat fölépí
tése körül vezető szerep jut. Hordereje jóval nagyobb mint a látás, hal
lás, szaglás vagy ízlés központjaié.
< 3. A gondolat az őt jellemző sok alakuságával, az akarás és előké
szítője a tiltás lényegileg az associatiós központok funktiói. Az utóbb em
lített területek tevékenységének minden elemét tudvalevőleg az érző
mozgató központok szolgáltatják. A Rolando-féle központok igen nagy 
funktionalis értéke sejtetik azt a préponderans részt, mely az associatiós 
központok munkájából erre a területre esik, akár a gondolat akár az
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■akarat genezisét tekintsük. A kísérleti élettan és az emberpathologia 
sziímos tényt szolgáltat e következtetés igazolására.

4. Az újabb élettani és boncztam kutatások mutatják, hogy bár
melyikünk egyéni fejlődése alatt a kéregréteg fejlődése nagyrészt azon 
peripherikus szervek tevékenységétől függ, a melyek a különféle agy
központokhoz vonatkozásban állanak. Bevarrván mindenkorra egy fia
tal állat szempilláit, a látás megfelelő központja megtartja egész életén 
át embryonalis szerkezetét, éles ellentétben a nyitva maradt szemhez tar
tozó hasonló fekvésű központ szerkezetével. Épen úgy kezdetleges álla
potban marad az olyan testrésznek megfelelő kéregfelület, melynek 
vezető idegét elmetszették, ha a műtét igen fiatal állaton végeztetett. 
A pathologiai tények összhangban vannak a most említettekkel. Ennél
fogva lehet állítani, hogy a kéregbeli agysejtek fejlődésüket a hozzájuk 
érkező ingerek folytonos ösztökélésének köszönhetik.

5. Az élettan bizonyítja, hogy az idegtevékenység — akármeny- 
nyire heves, vagy akármennyire összetett legyen — túlságos anyagvál
tozást a központi idegrendszerben nem tételez fel. Egy általános anyag- 
védtozáshoz kapcsolódik, melyben az idegszövet csak igen kis mértékben 
participál : a lelki vagy idegéleti nyilvánulás lényegileg mint a szervezet 
által fölszabadított energia olyan elosztásának eredménye jelenik meg, 
melyet az idegrendszer pontos adaptioval eszközölt.

III. A mozgások hatásai. Különféle élettani és lélektani megfigye
lések előre bocsájtása után és támaszkodva rég ismert élettani törvé
nyekre, mondhatjuk, hogy :

1. Az izommunka (tehát testgyakorlat) az izom és a test különféle 
szerveinek szabályszerű táplálkozását eredményezi. Egyik főtényezője az 
általános egészségnek (ne mondjuk testi egészségnek, mivel a szervozet 
változatos tevékenysége sokkal szorosabban függ össze, semhogy fenn 
lehetne tartani a testi, az értelmi és erkölcsi egészség gyakran tett meg- 
külömböztetéseit). Mint lényeges tényezője az általános egészségnek és 
ugyanezen körülmény folytán első föltételévé leszen azon fizikai energia 
rendes képződésének, melytől úgy a szabályszerű lelki fejlődés, mint 
a gondolat rendes megnyilatkozása függ.

2. Az izommunka (tehát a testgyakorlat is) a Rolando-féle köz
pontoknak — ezeket érző központoknak tekintve —- rendszerinti inger
forrása. Ok, mely az agyban az izomérzeteket, a tagérzeteket és gyakran 
az ütemérzeteket is ébreszti. A mozgás tehát a kéregközpontok legfon- 
tosabbjára vonatkozólag az egyedüli hatásos ingerforrás, azaz olyan, 
mely képes az agysejtek rendes fejlődését és szabályszerű alaktani be
fejeződését eredményezni.

IV. A testi nevelés. — Módszereinek elvei. A mozgást (játékot, 
tornát stb.) mindig olyannak tekintették, mint a melynek a test fejlesz-
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tósében és a szervek általános élettanában lényeges szerepe van. E szem
pontból a testgyakorlatok komoly vizsgálatnak voltak, tárgyai. Ezen kér
dések tanulmányozása folytán a gimnasztika, különösen a svéd iskola 
törekvései következtében, tekintélyes fejlődésre tett szert, minélfogva 
módszertana e ponton majdnem véglegesen megállapított.

A mozgás közvetlen hatása az agy fejlődésére és a gondolat alaku
lására csak az utóbbi időben tétetvén nyilvánvalóvá, a testi nevelés tu
dománya még nem foglalkozott vele eléggé. Innen módszereinek teljes 
elégtelensége.

Az összes neveléstanok elismerték, hogy az érzékszerveknek, szem
nek, fülnek rendszeres nevelése nagy fontosságú. Igaz, hogy e szervek 
spontán tevékenysége eldönti fejlődésüket, de ahhoz, hogy teljes lélek
tani jelentőségükre szert tegyenek, fegyelmezett munka nélkülözhetetlen. 
Ezen igazság még nem alkalmaztatott az izmokra. Ha az izmot működ
tetik, azt annak fejlesztése és erősítése végett teszik, de nem czóloztatik 
a megfelelő idegközpont alakítása és nem czéloztatik a lelki vonatkozá
sok befolyásolása. Éppen erről van szó : a nevelés tudományával fel kell 
vétetni ezt az uj jelleget, kell, hogy a tanitás mindig az elérendő kettős 
czélt tekintse és az alkalmazásba kerülő két módszert kombinálja.

Lélektani oldalát nézve, a mozgásnak két tulajdonsága van : a 
pontosság és a ritmus.

A pontosságot az idegközpontok teljesen exakt tevékenysége ered
ményezi, ha csakis a mozgásnál közbenjáró izom, vagy izmok összehú
zódását, s az energia-folyósítást csakis a szándékolt mennyiségnek meg
felelően eszközük. Ki van mutatva, hogy kezdő fokon a Eolando-féle köz
pontokban a localisatio nagyon primitiv, és hogy a gyakorlat hatása alatt 
csak a következő fokon alakulnak a külömböző partialis központok. A test- 
gyakorlásnak oda kell törekednie, hogy mind kisebb izomterületeket 
foglalkoztasson, hogy így megkönnyítse ezt a fokozódó funktionalis loca- 
lisatiót, melynek lélektani előnyei nagyon tekintélyesek. Ennek elérése 
végett a testi nevelés a mindjobban speciálisáét izomgyakorlatokhoz és 
az apró mozdulatokhoz fog folyamodni, milyeneket nevezetesen a jó 
slöjdoktatásban fog találni.

Az izomműködés ritmusa a mozgás exakt fegyelmezettségének 
eredménye ; ezt a fegyelmezést rendesen egy előző vagy követő másik 
mozgás eszközli. Egy szabályozottság kifejezője, mely a Eolando-féle 
terület külömböző partialis központjainak tökéletes együttműködéséből 
veszi eredetét. Nem más mint a Eolando-féle külömböző központok kö
zött fönálló kapcsolatnak és a kéreg sokféle érző-mozgató központjai 
között meglevő összefüggés külső nyilvánulása.

Az iskolai műhelymunkák egyike azon legfontosabb eszközöknek, 
melyeket a nevelő fölhasználhat, hogy a gyermeket a ritmus eszméjével
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ellássa. A szép arányokra törekvő testgyakorlat ugyancsak kitűnő ered
ményeket ad e szempontból.

Következtetések. A testi nevelés — azt tág értelmében véve és al
kalmazva — hatalmas tényező.

A) Az egészségre nézve: A szervek szabályszerű fejlődése és a kü- 
lömböző funktiok rendes élettana valóban és nagyrészt az izomrendszer 
működtetésétől függenek.

B) A lelki fejlődésre nézve : mozgás folytán az alapérzések (izom- 
érzés, ütemérzés) rendes fejlődésnek részesei, és a kéregróteg különféle 
területei közvetlenül és közvetve lényeges ingereket kapnak, melyektől 
a központok képződése és azok szabályszerű munkássága függ.

C) Az akarat és figyelem fejlődésére nézve : Ez a két jelenség köz
vetve az érzőmozgató, különösen az izomérzeti központok munkájának 
legfelsőbb kifejezése.

Demeny : A franczia szertomázásról (rövid eszmemenet).
Egyetért azokkal, kik a testi nevelés czélját életteljes és tettrekész 

emberek formálásában keresik, de az alkalmazandó eszközök tekintetében 
úgy véli, hogy azokat csakis a fix tornaszerek köréből választani helyte
len. Ez túlságosan specialis jellegű volna, holott a testi nevelés eljárása 
sokkal kiterjedtebb. Az életteljesség, a tettre való készség megszerzésének 
más módjai is vannak ; ezt az a körülmény is bizonyítja, hogy bár 
elenyésző kisebbségben vannak azok, kik szertornázást űznek, mégis so
kan vannak az életteljesek és tettrekészek. Túlzás az, ha tornaeszközök
nek csakis a függés és a támasz szereit tekintik. A tornaegyesületek úgy 
használják őket, a hogy értik, ők szabadok. Ez rájuk nézve egy speciális 
kedvtelés, de ebből nem szabad arra következtetni, hogy teljesen fakultativ 
tanításukat az iskolába is kell bevezetni. Szükséges, hogy ezeknek a sze
reknek, jobban mondva a mozgásoknak, melyekre alkalmat adnak, meg
legyen a maguk bebizonyított hasznuk és tökéletesbítŐ hatásuk.

Föl kell tehát vetni a kérdést, váljon összhangzásban vannak-e az 
egészségtan, a test arányos képzésének, az erkölcsi energia és az erő 
gazdaságos felhasználásának elveivel.

A gyakorlat egészségtani hatása a folyósított munka és az ebből 
következő anyagcsere mennyiségeitől függ.

A karok útján elért hely- és helyzetcsere fáradságos és mégsem 
folyósít sok munkát, nem annyit mint az alsó végtagok okozta mozgás. 
Tehát egészségtani szempontból semmit sem (?) ád. Nem lehet az élet
nek azt a hajtóerejét megérezni, étvágyra és alvásra szert tenni, a mik 
egy a szabad levegőn végzett jóravaló séta eredményei.

A mi a test arányos képzését illeti, a tovahaladásnak a karok által 
végzett gyakorlatai a gerinczoszlop természetes és szelíd görbületeit, 
erősebb görbületekké mélyítik ; ez következménye a liajlítás állandó
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erőkifejtéseinek ; de tekintélyes tényezői a mellkas erőműtani tágításának 
is, következéskép tökéletesítik a légzés mekanizmusát, ellentétben La
grange dr. vélekedésével, ki csakis a futás okozta légzési tevékenységnek 
tulajdonítja ezt a hatást.

E szempontból tehát hasznosak épúgy mint a has izmainak fej
lesztése szempontjából.

A svéd testtartásoknak, melyek a terem padlóján gyakoroltatnak, 
legalább is ugyanannyi hatásuk és cselekvésmennyiségük van a mellkas 
tágítása és több hatásuk a törzs és vállak igazítása számára mint a füg
géseknek.

Végül a karok által elért hely változás gyakorlatai épenséggel sem 
kritériuma az egyén erejének. Az elvégzésük könnyedsége függ azon 
viszonytól, melyben a test súlya és a törzsnek speciális, karmozgató 
izmai között fennáll.

Egy speciális testgyakorlatot állapítanak meg és fiatal emberek 
valamint katonák körében mászásra és mentésre alkalmazottan gyakor- 
landók, de nem alkothatnak egy teljes testnevelési rendszert. Ennek 
szempontjából bizonyos erkölcsi hatást képviselnek és eszközt a cselekvő
erő kiszólítására.

Demeny hivatkozik arra, hogy testi ügyesség alatt nem holmi 
izületi mozgékonyságot, hanem a mozdulatok neveltségét kell érteni. 
Az ideginger ékonomiáját és helyes elosztását azokban az izmokban, 
melyek egy adott mozdulat létesítésére kizárólagosan hasznosak. Ezt 
szem előtt tartva a tornaszerek testi ügyességet adhatnak.

Tissié : A gesztusok elmélete (eszmemenet). Tudományos aparatus- 
sal fejtegeti, hogy mozgás és gondolat szoros kapcsolatban vannak és 
hogy elválasztásuk az «én» nek megkettőzését eredményezi. Kutatja a 
két főcsoportot megállapító, őseredeti gesztusok működésének mikéntjét. 
A két főcsoport: a feszítő gesztusok, melyek az «én» igenlését és a haj
lító gesztusok, melyek annak tagadását kifejezik. Élettani és lélektani 
okát magának a magzatnak a fejlődésében véli fölfedezni. Egyikének a 
természet nagy törvényeinek a jelenlétét sejti, az életért való erőkifejtés 
törvényeét. Az élet örömet és fájdalmat tartalmaz, melyek kifelé gesz
tusokban nyilvánulnak. A feszítés az örömé, a hajlítás a fájdalomé. Itt 
Tissié elemezi Bartholomó-nak «A halottaknak» czimű domborművét, 
mely a Père-Lachaise-t diszíti. Legtöbb fájdalmat lehel az összehajlott- 
ságbam vergődő nő testhelyzete, mely ugyanaz mint a szülés előtt levő 
magzaté. A testi fájdalom lélektanának elemezése alapján kifejti, miért 
lehetett mondani, hogy a fájdalom csak szó. Valamint az akarat által 
kormányzott jó hygiène által lehet önön magát erősíteni, úgy lehet 
visszaélések által önön magát gyengíteni, és lehet fáradt lényeknek életet 
adni. Tehát lehet «fáradtan» születni. Élettan, egészségtan, szocziologia.
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vallás abban együtt járnak, bogy a társadalom jó szervezését kiváuják, 
mely csökkenti a fáradtságot és annak okait megszünteti. Az emberi 
gépezet az erőkifejtésnek csak egy meghatározott összegét tudja termelni. 
Értelmes kikészítés (entrainement) által az erők ezen összege fokozható, 
legjobb kikészítési mód a rendszeres és tervszerű testgyakorlás. Tissié 
szerint a franczia tornaoktatás hibás : fáraszt a helyett, lipgy erősítene 
és tökéletesítene ; azt teljesen át kell alakítani, e czélból pedig úgy a 
tudományhoz mint a művészethez kell fordulni, mert egyedül az igaz 
lehet szép.

Tissié itt fölsorol másfél tuczat tudóst és munkásságát (Mosso és 
Lombroso kivételével mind franczia), kiknek munkái uj tájakat nyitottak 
meg. Ma már jobban ismerik a cselekvő és gondolkodó emberi gépet. 
Ezen legújabb kutatásokra támaszkodva óhajtaná értékesíteni a gondolat 
és mozgás közötti benső kapcsolatot, mivelhogy nincs mozgás, mely nem 
volna gondolat és nincs gondolat, mely nem volna alakulásban levő 
mozgás.

Tissié, az által, hogy a növendékekkel szép gesztusokat, és ének kí
séretében ritmikus mozgásokat végeztet, melyeket a svéd tornaleczke 
typusának megfelelően választ, a szép iránti törekvést gondolja ébreszteni, 
szoktatván a gyermek szemét, hogy mást mint szép gesztust ne lásson, 
és testet, hogy mást mint szép tartást ne foglaljon el. E czélra és kisér - 
letképen két dramatizált dal- és mozgás játékot szerkesztett, egyet lányok, 
a másikat fiúk részére ; amannak czíme és thémája: «Egy gazdálkodó 
asszony nappalja», emezé : «Egy pyreneusi favágó nappalja». Tissié úgy 
látszik a programm-zene analógiáján programmozgást, vagy mozgási 
symphoniát akart adni, mert a «megmozgásított» nappalok eseménye 
és hangulata szándékolt és élettani, lélektani és neveléstani szempontok 
szerint előre kiválasztott mozgások által vannak jelképezve és végre
hajtva. A mozgásokat ének kiséri és az egész napi leczke huszonöt percz- 
nél nem tart tovább. Minden versszak egy énekes jelenetnek felel meg, 
az énekek a megjelenített mesterségek vagy foglalkozások szerint vannak 
stylizálva és minden jelenet bizonyos izmok, továbbá a szív és tüdő mun
kájával jár. Ezen torna Tissié szerint mindenekelőtt légzési gymnasztika 
és lelki vonatkozású, mivel az általa szerkesztett mozdulatok a figyelem 
törvényéhez illeszkednek, mely azt akarja, hogy figyelem és heves légzés 
egymást kizárják. A zenei részt két zeneszerző csinálta.

«A testi nevelés — mondja Tissié — kell hogy művészi emoczióra 
és nem harczi fellobbanásra törekedjék ; mindenekelőtt a béke és nem a 
háború nevelő eszköze. A művészet és szép gesztusok által értik meg 
a néptömegek a testi nevelést. -  Nem szabad összetéveszteni az emo- 
cziót a fellobbanással. Az emoczio megelégszik önön magával, mivel 
felsőbbrendű mint a fellobbanás. Fellobanásban minden elkopik, emo-
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czióban minden gyarapodik. A tömeg könnyen lobban, a művelt elme 
könnyen hozható emoczióba. Ezt az emocziót mindig ápolni kell, hogy 
megosztható legyen a mindig fogékony és túl könnyen lobbanó néppel. 
Ápolni kell szép gesztusok által ép úgy a testi, mint az értelmi és erkölcsi 
nevelésben.»

Végül Tissié szembe száll azon bírálóival, kik azt akarják, hogy a 
franczia gimnasztika alkalmazkodjék a francziák melegebb véralkatához, 
mint a hogy a svéd torna hidegebb embereknek szól. Az emberi vér — 
úgymond — a földrajzi szélesség minden foka alatt 37 fokú, és minden 
országban az embereknek van tüdejük, szivük, agyuk, gyomruk és izmaik, 
melyeknek élettani működésök azonos. Ezért egy jó és a helyes emberi 
alakra alapított gimnasztika jó minden nép számára.

«Az élénkség és a rugékonyság — úgymond — igazi franczia tulaj
donok ; azokat túlságosan fejlesztvén, azoknak hibáit provokálják. Innen 
a histérikus természetű lobbanékonyság mint az élénkséggel való vissza
élés következménye és innen a csekély eredmények a hasznos tevékeny
ség terén mint a rugékonysággal való visszaélés következménye. Felolva
sását uj tendencziája aphorizmusával végzi, melyben összefoglalni kivánja 
a testi nevelés sokat vitatott módszerének kérdését: «A testi nevelés 
nem athletikai eszköz, hanem bölcseleti czél. »

Roman о Guerba, R ó m a  te s tn e v e lé sé n e k  fe lü g y e lő je  : P r o g r a m m -  
ja v a s la t  (összefoglalás) :

1. Az iskolai testgyakorlati oktatás fó'czélja kell, hogy az egészség, 
legyen.

2. A testgyakorlati oktatást mindig szabad levegőn kell űzni.
3. A testgyakorlati oktatás alapja a természetes gyakorlatok legye

nek : gyaloglás, futás, úszás stb.
4. A testgyákorlati oktatás a szellemre nézve pihenő legyen ; mind

azok a gyakorlatok, melyek lelki mrrnkát igényelnek, kerülendők.
5. A testgyakorlati oktatás a leggyengébb tanulók erőihez mért le

gyen ; álljon olyan gyakorlatokból, melyet valamennyi el tud végezni.
6 . A testgyakorlati oktatás legyen szórakoztató.
7. Az olyan testgyakorlati oktatás, mely tánczszerü mutatványo

kat tartalmaz, kiküszöbölendő.
8 . Iskolákban a testgyakorlati oktatáshoz a növendékek nem osz

tályok, hanem kor és erő szerint csoportosítva vezetendők.
9. Az úszás legyen kötelező minden iskolában különösen nyáron,. 

Kirándulások havonta legalább kétszer rendezendők.
10. A tornaoktatásnak naponta és osztályonként 1—1 óra szen

teltessék.
11. Az iskolai fegyelem nem lehet túl szigorú, alapjává a belátást 

és az egyéni felelősséget kell tenni.



JELENTÉS A TESTI NEVELÉS NEMZETKÖZI KONGRESSZUSÁBÓL. 3 7  í>

12. A tornatanárnak legyen teljes általános képzettsége ; okleve
lét kell, hogy az egyetemen nyerje.

13. A tornatanár erkölcsi és anyagi helyzete kell hogy a többi 
tudományos szakok tanáráéval egy szintájon álljon.

14. Iskolákban nincsen helye a katonai testgyakorlatnak.
Jean Chryssafis, a testi nevelés panhellén egyesületének igaz

gatója: Központi igazgatás; a vegyes rendszer előnyei (összefoglalás).
1. Kívánatos, hogy az állam központosítsa a testi nevelés igazga

tását, de legalább is azt a részét, mely az iskolákra tartozik.
2. Képzett és fennkölt gondolkodású tornatanárok képzése a leg- 

hivatottabb eszköz, melytől egv tornarendszer sikere vagy lejáratása függ.
3. A testgyakorlati oktatás nem törekszik sem atbléták, sem tor

nászok képzésére, de nem tekintheti magát katonák nevelésére hivatott 
eszköznek sem. Jelenleg a polgár fogalma magába zárja a haza védőjét. 
Következésképen a testgyakorlatok arra valók, hogy jó polgárokat, az 
élet jó harezosait és jó családapákat neveljenek.

4. A testgyakorlatok felosztása tornászatra és athletikára teljesen 
hamis és empirikus. Semmiféle tökéletes rendszer nem helyezkedhetik 
kizárólagosan sem az egyik sem a másik fajtára. Mind a kettő egy töké
letes testnevelési rendszerre nézve nélkülözhetetlen elemeket tartalmaz. 
Az egyéniség művelése, az erkölcsi .fejlesztés, az öröm, a barátság, a tör
vény a szabad játékban található. A fegyelem, a demokratikus szellem, a 
rend, a figyelem, a gyakorlatok korrektiv hatása és esztétikai tulajdonai 
a rendszeres, módszeres tornában találhatók. Ha tehát e két gyakorlat
fajból bölcsen és lelkiismeretesen választanak, s a kapott anyagot ész
szerű és tudományos fokozatba rendezik, moly fokozat képzett és emel
kedett szellemű tornatanítók gondjaira van bizva, akkor ezt a rendszert, 
de csakis ezt lehet észszerű testnevelési rendszernek nevezni.

Escudier, Páris város törvényhatóságának alelnöke : Üdvözlő be
széd (részletek). A testi nevelés kérdései, mivel a nemzetek életerejére 
és a fajok jövőjére nézve annyira fontosak, mindenesetre egyetemes ér
deklődést követelnek.

Önök azt kívánták, hogy a közoktatásügyi minisztériumban szer
vezet létesítessék a testi nevelés igazgatására nézve ; az eszme sürgős.

A görögöknél, kik mestereink a szép test és szép faj gyártásának 
művészetében, megvolt a testi nevelésnek ez az igazgatása, és az igazgató 
maga a civitas volt, a mindenható város, mely a folytonos háborúskodás 
idejében olyan szabást adott a testeknek és lelkeknek, hogy azokból a 
harcznak époly erős mint ügyes eszközei lettek.

Egyéni szabadságról fogalmuk sem volt : föltéve, hogy harmo
nikusan képzett férfiakat kaptak, élénk, erőteljes sarjadékot, mely min
den gyakorlatban tökéletes ; a többivel alig törődtek. A történet mutat
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emberi mivoltukban époly teljes bölcselőket minők Pláto és Arisztoteles, 
kik a nyomorék gyermekek megsemmisítését Írták ideális törvényhozá
suk törvényei közé.

A civitas-ban a szabad férfiak élete külömben tétlenkedő volt, és a 
fiatalság a nap legnagyobb részét a testgyakorló helyiségekben töltötte.

Ezek az erkölcsök, ezek a törvények, az államnak ez a minden- 
hatósága, melyek a test művészetének és szépségének bámulatos megnyi
latkozását eredményezték, nem a mi korunkból valók. Azután meg, mi 
munkás nemzetek vagyunk, kiknél a tétlenség nagyon ritka ; a gyerme
kek túlnyomó többségét — a mint kilépnek az iskolából — megragadja 
a megélhetés szüksége: a megoldandó feladat éppenséggel nem egyszerű. 
Valóban, a testi nevelés egységes igazgatása nem volna szinekura.

Beformálni és fejleszteni a testgyakorlati oktatást, buzdítani a sza
badtéri játékokra, terjeszteni a jó módszert, a társadalmi kezdeményezé
sek és egyesületi törekvések gyengítése nélkül központosítani és ve
zetni, — ez volna a mint én képzelem -— teendője és feladata.

*

A kongresszus jellemzése. Hátra van még a kongresszusnak, mint 
a szellem szülöttjének, mint egy komplex szellemi manifesztationak a 
jellemzése. Gyakorlatba közvetetlenül átvihető eredményeket nem pro
dukált. Mindazáltal meddőnek sem nevezhető.

Bendszertelen tárgyalásainak közepette is kijegecződött mint sub
jektiv eredmény, a testi nevelés külömböző hazájú apostolai között bi
zonyos közösség, szellemi kapcsok, melyek termékenyítő ereje meddő 
nem maradhat. Az eddig izolált góczpontok összeköttetésbe kerültek, 
mely az eszmék egészséges keringését állapította meg. Nagyobb és erő
sebb élet kell, hogy nyomában fakadjon. Másik eredménynek tekintem, 
hogy közös munkába hozta a tudomány és a gyakorlat embereit. Testi 
nevelés, mely a gyakorlat ok élettani és lélektani hatásainak és a mozgás 
törvényeinek ismerete nélkül van, nem teljes értékű. A kongresszus pe
dig kézfogója volt tudománynak és gyakorlatnak, tehát egy minden
képpen áldásthozó szövetség ígérete. Ezen eszményi eredmények mel
lett az 1900-iki kongresszus bizonyos tekintetben modern is volt: rek- 
lamczélok szolgálatában állott, a szónak egyrészt vulgaris, másrészt ne
mes értelmében. Az egyik saiát foglalkozásának csinált reklámot s elne
vezte a teljes összehúzódások elméletének. A századvégi feminista-mozga
lom néhány híve a női kérdést tolta előtérbe ; minden nemzet fia a ha
zája kiválóbb intézményeinek csinált reklámot. E czélra a svédek szer
vezkedtek legjobban. Maga a kongresszus teremtője is reklámhivatást 
szánt alkotásának : azt, hogy a saját eszméinek s az ezekből szerkesztett 
nagy épülettervnek építőt és téglahordókat toborozzon. Végül az egész
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kongresszus egy óriási propaganda gyanánt fogható fel ezen tétel érde
kében : a testi nevelés kérdését úgy az egyéni mint a faji élet szempont
jából a többi kérdések komolyságát fölülmúló komolyság illeti.

De ép az a körülmény, hogy a legmagasabb általánosságig kell el
menni, hogy az egészet összefoglaló jelzőt kapjunk, mutatja, hogy ez a 
kongresszus az elvontnak és nem a konkrétnak állott szolgálatában. 
Jelleme egy másik vonásának mondható, hogy az orvostudományok 
számos elsőrangú képviselője mellett a neveléstudománynak egy neves 
embere sem vett benne részt, s így a kongresszus a helyett, hogy ter
mészetszerűen pædagogiai, inkább biológiai jelleget öltött. Daczára e 
körülménynek volt a kongresszusnak egy accentusa, egy igen erőteljes 
accentusa, mely — ha a kongresszus neveléstudományi jellegű lett 
volna — nem lepett volna meg, így meglepett : t. i. a mozgási psicholo- 
giának erős térfoglalása, Az izomélet és lelkiélet kapcsolata még csak 
gyengén megvilágított terület, de a tudomány mind több és szélesebb 
ösvényt vágott ez ismeretlen terület bozótjában. Különféle kulturák 
munkásai, idegen országok szülöttjei sokszor ugyanazt az eredeti gon
dolatot fejezték ki, a mi minden biztos haladás jó előjele. Ugylátszik a 
testi nevelés tudományának e területen van a jövője, s ez a jövő inkább 
az angol, inkább a német, szóval azokat a rendszereket fogja igazolni, 
melyek a lelket is foglalkoztatják, mint a svéd gymnasztikát az ő mér
tani pontossággal kiszámított élettani hatásaival.

*

Előadásomat kérelemmel fejezem be. A kongresszus lefolyásának 
vázolásánál szerencsém volt említeni, hogy a testnevelés nemzetközi 
Bizottsága feladatává tette minden tagjának, hogy hazatérve országába 
iparkodjék megalakítani e bizottság országonként való orgánumát : egy 
8 — 1 0  tagból álló bizottságot, melynek hivatása volna a testi nevelés 
kérdését vonatkozásában az embernevelés még általánosabb kérdéséhez, 
továbbá vonatkozásában a tudományokhoz, a társadalmi szükségletek
hez és az államélethez tisztázni és fejleszteni. Ez a munka s így az ered
mények sem lehetnek azonosak minden országban, mivel annak egyéb 
viszonyai determinálják ezen kérdésnek is kialakulását. De hogy ez a 
munka hasznos és szükséges, mutatja a külföld számos hasonczélú in
tézménye. Ez olyan tér, melyen ha a nemzetközi általános versenyké
pességről nem akarunk lemondani, a mi egyértelmű volna az önálló 
nemzeti létről való lemondással, a külföldet nem utánoznunk, hanem 
felülmúlnunk kell. Egy nemzet ember tőkéje két szorzó tényező 
eredménye : a quantitásé és a qualitásé. A mi a quantitásnál hiányzik, 
azt a qualitásnál kell pótolni, hogy ugyanazt a szorzatot kapjuk. Kérel
mem ez : méltóztassék a megalakítandó bizottságba két tagot kiküldeni.
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kik az Országos Közegészségi Egyesület és a Tornatanárok Egyesületé
nek 2 — 2  tagjával egyetemben megalakítják a bizottságot, mely meg
alakulása után úgy a Vallás- és közoktatásügyi, mint a Honvédelmi 
minisztériumot megkéri, hogy ugyancsak 2 — 2  tagjával képviseltesse 
magát e bizottságban.

Kérésemet a hazafias érzelmű Társulat jóindulatába ajánlom.
Kovács E ezsö.

A  S V É D  P Æ D A G O G I A I  T E S T G Y A K O R L A T .

Midőn a Közoktatási Tanács a most már életbe lépett tantervreform 
kérdésével foglalkozott, az általa a testgyakorlat fejlesztése végett kikül
dött albizottság egyik orvos-tagja a Ling-féle svéd gymnastika mellett 
emelte fel a szavát, hangsúlyozva annak nagy hasznát az egészségre. És 
midőn — körül-belül ugyanazon időben — egyik oldalról német minta
kép szerint támadás indult meg a tanórák közé ékelt tornaórák ellen, 
követelvén, hogy azok a délutánra áttétessenek, ismét hivatkozás történt 
Svédországra, a hol a testgyakorlati órák — állítólag — kivétel nélkül a 
délutáni órarendben szerepelnek. Ezen külső tényezők — psychologies : 
ingerek - következtében kezdtem azon gondolattal foglalkozni, hogy a 
felmerülő nehézségek leküzdésével, a svéd pædagogiai testgyakorlattal 
iparkodjam megismerkedni. Abban egy csöppet sem kételkedtem, hogy 
a Ling-féle tornával a helyszínén való megismerkedés reám nézve tanul
ságos fog lenni. Ha ezen északon, tehát hideg éghajlatban lakó, számra 
nézve bár kicsiny, de igen egészséges és felette művelt nép egy egészen 
külön álláspontot tudott a testgyakorlat terén elfoglalni és megtartani, 
akkor a megismerkedés ezen testgyakorlattal látköröm tetemes bővülé
sével kecsegtetett.

Az éghajlat befolyása a testgyakorlatokra kétségtelen. Komoly fér
fiak állítják, hogy Angliában a játék nem tudott volna oly nemzeti intéz- 
ménynyé fejlődni, ha a meleg Golfáram nedves párákkal meg nem tölti 
a szigetország légkörét és gyönyörű szép, zöld, bársonyszerű gyep képző
désére a lehetőséget meg nem adja. A forró éghajlat pedig — fölösleges 
bővebben bizonyítanom — mindennemű testgyakorlatnak ellensége. 
Arról, hogy a svéd iskolákban szabad levegőn ne űzhessenek testgyakor
latot, gondoskodik a meglehetősen zord éghajlat. A 448,000 LU kilométer 
nagy országból, mely az északi szélesség 55 és 69 foka között fekszik, 
lakosságának elosztása következtében túlnyomóan csak a déli része, az 
egésznek Ve a jő tekintetbe, mely a 60 szélességi fok alatt van : itt lakik 
az ország lakosságának 1 &-e (4.016,954), míg az északi hat tartomány a 
népességnek csak Vs-rét (1.045,964) teszi ki. De ezen népes területe Svéd
országnak is sokkal hidegobb éghajlattal bír, minthogy a szabadban való
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rendszeres testgyakorlatot megengedné. Stockholmnak, mely az északi 
szélesség 59° 21'-e alatt van, évi középhó'mérséke 5*6°, a tenger fölszi- 
nére számítva 5'8°, Gothemburg-é (57° 42' északi szélesség) 7'I ° (ille
tőleg 7"2°) nyilván a Golfáram befolyása következtében. Lind-é (55° 12'), 
mely egyike a legdélibb városoknak, 7° (illetőleg 7-2°). Ezekkel szemben 
Berlin város belsejében az évi középhőmérsók 9"l°-ot, a london- 
greemvichi Observatorium környékén 10-3°-ot, Páris város belsejében 
10"7°-ot, Budapesten pedig 1861 — 90-iki átlag szerint 10"2°C-ot tesz ki.

Svéd számítás szerint a nyár ugyan kezdetét veszi :
Stockholmban YAo-én és tart IX/ai-éig, a tél pedig XIAu-től HILs-ig,
Gothemburgban V/u « « X/m « « « XII/i« l i le
Lindban V/ie « « ХЛ « « « y XII/u III/e
de nem szabad elfelejtenünk, hogy a svéd nyári napról beszél már akkor, ha 
a hőmérő egész nap a 1 0 ° felett van és téliről csak akkor, ha a hőmérő 
egész nap 0° alatt marad. Legjobban meggyőz az ország hidegségéről a 
következő tapasztalat. Midőn május második felében északnak utaztam, 
nálunk már nyár volt és a tavasz virága, az orgona, már elvirágzott. 
Stockholmban az orgona virágzásának nyoma sem volt, ellenkezőleg 
junius 1 -én még téli kabátban láttam embereket járni. Néhány nappal 
később a sokkal délibb fekvésű Gothemburgba érkezve, ott az orgonát 
virágzásának teljes pompájában élvezhettem.

A zord éghajlat daczára a kis svéd nemzet a legegészségesebb egész 
Európában és így az egész művelt világon. A halálozási arányszám sehol 
sem oly kicsi, mint náluk : 1886/95-ben 16"5%o volt. Norvégiáé csak meg
közelítette (16-9%o), Dáma, Anglia és Skóczia több mint kettővel ma
radtak el (18-7, ill. 18-8°/oo, 197oo). 20 és 30 között volt a halálozási 
arányszám Hollandiában (20"1), Belgiumban (20.3), Svajczban (20-3), 
Finnlandban (20’5), Francziaországban (22"2), Németországban (23"8), 
Olaszországban (26"5), Ausztria nvugati tartományaiban (27) és Szer
biában (27-6). Legrosszabbul állottak Galiczia és Bukovina (31 "2), Ma
gyarország (32) és végül Oroszország (34-l%o). Mondhatni, hazánkban 
majdnem kétszer akkora volt azon évtizedben a halálozás, mint Svéd
országban, pedig a kivándorlás ott is igen nagy mérveket öltött. A svéd 
nép kiváló egészségét fényesen bizonyítja a sorozások kitűnő eredménye. 
1898-ban az öszeirott 61,726 férfi közül, kiknek egy része mint önkéntes 
már szolgálatban volt, a sorozásra tényleg megjelent 43,21-9 ; ezek közül 
alkalmatlannak találtatott 11.385, legközelebbi sorozásra utasíttatott 
1,079 és besoroztatott 30,785, azaz közel 75%-a az ifjúságnak." Nálunk 
ellenben a legutolsó kimutatás szerint (azóta a közös hadügyminiszter a 
sorozásra vonatkozó adatok közlését beszüntette) 1890-ben az alkalma
sok százaléka 23-2 %-ot tett ki.

És Svédország ezen kedvező állapotát nem kell a sorozottakhoz



384 JUBA ADOLF.

fűzött kisebb föltételekben keresnünk. A minimum méreteik a test
hosszra nézve 163 cm., mellkasbó'ségre nézve 80 cm. és testsúlyra nézve 
55 kilogramm. Toldinak 1875-ben meglelent munkája szerint a porosz 
hadseregben 80 cm. mellkasbó'ség képezi a minimumot, az osztrák
magyar közös hadseregben pedig 84"5 cm. Azóta (26 év óta) nálunk is 
tetemesen lejebb mentek az igényekkel : jelenleg a legkisebb magasság, 
mely még hadi szolgálatra képesít, nálunk 155, Németországban 154- cm. 
A svéd nép jó egészségét bizonyítja továbbá, hogy a hadképtelenek száma 
1831-től kezdve minden évtizedben folyvást csökkeut a XIX. században. 
Az adatok ezen hat évtizedre és az utolsó quinquenniumra (1891—95) 
vonatkozólag a következők : hadképtelenek százaléka volt 35-7, 3ö'4, 35‘7, 
27-8, 23'6, 202 és 21*7. Azonfelül a besorozott 20—21 éves ifjak átlagos 
testhossza egyre növekedett, 1841/5-től kezdve, midőn 167 centimétert 
tett ki, és 1891/5-ben elérte a 170T cmt, daczára a sok kivándoroltnak, 
kik bizonyára nem tartoztak a leggyengébbek közé. Végül Axel Key, 
stockholmi orvos vizsgálatai szerint a svéd tanulók, úgy a fiúk, mint a 
leányok, testhossza és súlya nagyobb, mint bármelyik művelt nemzet 
ifjúságáé. Összehasonlításul szolgáltak azon adatok, melyeket Quetelet a 
brüsszeli, Bowditch a bostoni, Eotelman a hamburgi, Pagliani a turini 
és Axel Hertel a kopenhágai ifjúság méréseiből nyertek. (Lásd mellékelt 
táblázatot.) Magyar adatokkal sajnos, nem szolgálhatok ; a mik vannak,
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Hogy mennyire müveit a svéd nemzet, köztudomású, de nem árt, 
ha erre vonatkozólag is néhány adatot közlök. 1897-ben az összes sorozó
kötelesek közül az olvasni nem tudók száma alig érte el az 1 -et 1 0 0 0 -ből : 
az egészen északon lakó finnek között akad néhány írni-olvasni nem tudó. 
A besorozottak közül jól tudott olvasni 69'3, tűrhetően pedig 30-6°/o. 
Szerbiában körülbelül 80, Oroszországban 60, Olaszországban 4-0, Magyar- 
országban 35, Ausztriában 30, Belgiumban körülbelül 10, Franczia- 
országban, Finnlandban, Hollandiában körülbelül 3, Svájczban és Dániá
ban körülbelül 1 'Vo-a a besorozottaknak nem tudott olvasni, csupán 
Németország mutat fel oly kedvező állapotot, mint Svédország. A siket
némák kötelező oktatását 1889-ben mondották ki és hajtották végre, a 
vakokét pedig 1899-ben rendelték el, sőt Venessborgban 1886 óta vak 
siketnéma gyermekek számára áll fönn az állam által segélyezett iskola, 
a mely eddigelé 28 tanulót képezett ki és a melyben 1898-ban 14 tanuló 
volt. Ezek közül csak hat volt csupán vak siketnéma, a többi még egyéb 
bajban is szenvedett, legtöbbször hülyeségben. A sok kulturális intéz
mény által reá rótt tetemes kiadásokat — hiszen az egész elemi oktatás 
ingyenes — a szegény ország csak azért képes megbirni, mert nem kell 
óriási hadseregről gondoskodnia.

A nép nagyfokú műveltsége megnyugtatott engem az utazás elé 
gördülő egyik akadályt, a nyelv nem tudását illetőleg. És habár a linkö- 
pinyi püspök, a kivel a vasúton megismerkedtem és németül szépen 
elbeszélgettem, nem nagyon biztatott azon szavaival, hogy ha svédül 
nem tudok, így hát mit keresek Svédországban, mégis azt találtam, hogy 
a németet a műveltek túlnyomó része beszéli, és ha ezen nyelvet nem 
tudják, úgy az angolt vagy a francziát. Az utazás másik akadályát 
pedig a svéd iskolabeosztás képezte, mert már eleve értesültem, hogy 
náluk a nyári szünidő három hónapon keresztül tart. Azt hittem azon
ban, hogy a tanítás junius elején bizonyára még folyik és így midőn két 
év előtt — Wlaesics Gyula dr., miniszter úr támogatásával — a berlini 
nemzetközi tuberculosis kongresszuson résztvettem, annak befejeztével 
északnak mentem. Nagy volt a rémületem, midőn az ország fővárosába 
érkezve, értesülök, miszerint junius hó elsején minden iskolázásnak vége 
van augusztus hó utolsó napjáig. Általában náluk rövid a tanítási idő. 
Az őszi félév egészben 16 hetet számlál, mig a tavaszi félév ugyan 20-at, 
de ebből egy hetet a húsvéti és Va hetet a pünkösdi szünidőre le kell 
számítani ; igaz — a népesség úgyszólván kizárólag evangélikus lévén — 
a szorgalmi időből semmi sem vész el. Azért más országokban a szor
galmi idő sokkal hosszabb, Dániában 43, Poroszországban 42, Ausztriá
ban 42. Francziaországban 41, Norvégiában 38Va hetet tesz ki. A sok 
vidéki tanulóra való tekintet kényszerítette a svéd tanügyi hatóságot 
erre a lépésre, melyet azzal kiván ellensúlyozni, hogy a tanulókat nyári

M agyar Paedagogia. X. 6., 7 . 25



JUBA ADOLF.

feladatokkal meglehetősen bőven ellátja. Habár — mint említem — 
közel volt a tanév befejezése, mégis elég szerencsés voltam, hogy egy 
napon, az utolsó tanítási napon, az egyik stockholmi gymnasium egész 
ifjúságának testgyakorlatát végignézhettem. Az idő hűvössége is kedve
zett, mert ha szép idő lett volna, akkor — mint a gyakorlatok végez
tével a tornatanár, Major Carl Silón mondotta -  az udvaron játszanak. 
Annyit mondhatok, hogy nem emlékszem napra életemben, melyen egy
szerre annyi újat tanultam volna. Az intézet, a tornacsarnok, a testgya
korlat módja és kivitele mind a legnagyobb mértékben lekötötte érdek
lődésemet.

A stockholmi latin tanintézet egyike az ország legrégibb iskolái
nak, annak 79, köztük 36 teljes, 9 éves középiskolája között, a mennyi
ben már 1649-ben volt körülbelül nyolczvan tanulója ; egyúttal egyike 
a legnagyobbaknak, a mennyiben az 1897/8-iki tanév őszi, illetőleg 
tavaszi félévében 729 és 721 tanulója, 1898/9-ban pedig 733, illetőleg 
726 tanulója volt 26 osztályban. Már ebből is látható, hogy az egyes 
osztályok túlnépesek nem lehetnek. Legfeljebb 40 tanuló vehető fel 
egy osztályba, még a legalsóbba is, tényleg egyetlenegy osztályban 
sem volt 40 tanuló a két tanévben : 37 volt a legnagyobb szám. 
Ideáljuk, hogy 35 tanulónál több ne legyen egy osztályban. E 26 
osztály közül 2 esik az I. osztályra, a többi 8 -ra pedig 3—3, a 6 . és 7. osz
tályt 6 i és 6 2 -vel, a 8 . és 9. osztályt 7i és 7a-vel jelölve.

További érdekessége ezen intézetnek, hogy névleg latin iskola, 
tényleg egységesen képesítő középiskola közös alépítménynyel, melyből 
a különböző ágak fokozatosan szétválnak. Az alsó három osztály vala
mennyi tanulónak közös és ennek megfelelően latint nem is tanítanak 
azokban, hanem helyette német nyelvet heti 6 , 7 órában. A 4. osztálytól 
kezdve külön válik a reáliskola (real-linien), a mely az általam látogatott 
tanintézetben az 5. osztálylyal végződik. Ezekben a latinnak helyét az 
angol foglalja el ; egy órát a rajz. A 4. és 5. osztályokban a latinisták 
még együtt vannak, de a 6 -tól kezdve külön válik a görögcsoport, tehát 
a görögöt négy osztályon át tanulják, a megfelelő reálgymnasium osztá
lyokban pedig ismét az angolt. All tehát ezen intézet egy teljes gymna- 
siumból, egy teljes reálgymnasiumból és egy alreáliskolából (Svédország
ban az ilyen öt osztályt számít, akár alreál, akár algymnasium). Tanulnak 
azonkívül még franczia nyelvet az 5. osztálytól kezdve a svéd tanulók és 
így a latin-görög csoport (Latin A-linien) a 4. osztályban kezdi a latint, 
az 5.-ben a francziát és a 6 1 -ban a görögöt és csak az angolt nem tanul
ják, ha csak nem mint rendkívüli tantárgyat. A sokféle nyelv tanulása 
(hozzászámítva az anyanyelvet is) a köteles óraszámnak jó részét foglalja 
le : az alsó osztályokban több mint a harmadát, közel a felét, a felsőb
bekben több mint a felét, közel kétharmadát. A heti óraszám az első

386



A SVÉD PAEDAGOGIAI TESTÖV AKORI,AT. 387

osztályban 27 (nyelvekre megy 11), a következő négy osztályban 30 
(nyelvekre megy 12—16 óra), a két 6 . osztályban 32 (nyelvekre 16—20 
óra) és a két legfelső osztályban a közelgő érettségi miatt 31 (nyelvekre 
esik 16—20 óra). A rendes óraszámba a szintén kötelező testgyakorlat 
heti három órával nincsen beleszámítva, de rajz és szépírás igen. Látjuk 
tehát, hogy a svéd tanulók nagyon meg vannak erőltetve.

Mellékelve közlöm az 1805-ben kiadott tanrendszert, mely az or
szág összes intézeteire kötelező, kivéve a Stockholmban fennálló Nya Ele- 
mentarskolant, mely oly helyet foglal el, mint nálunk a mintagymnasium. 
Megjegyzem, hogy ezen tantervvel a svédek nincsenek megelégedve.

Latin linien = L aa»
T an tárg y Latin és görög = L A 

Latin és angol = L В I I I III IV V V I, V I, v u . V IL a>
œReal linien = Il CÛ

■o

H itta n V a la m e n n y i 3 3 3 2 2 2 2 2 2 21
Svéd nyelv « 5 5 6 4 3 2 2 2 2 31
T ört. és fö ld rajz1 « 4 5 6 4 4 3 3 3 3 35
B ölcsészet2 « 1 1 2
O om positio
T erm észe ttu d .8

« 3 3 — — 0
« A 2 2 3 3 — — — 12

L a tin  nyelv L a t in  lin ie n — — — 7 7 0 6 7 7 4ü
Görög L a tin  A lin ie n 0 6 0 6 24
N ém et j L a tin  A lin ien 6 7 ti 4 3 2 2 2 2 34

L a tin  В l in ie n  | 
R e al lin ie n  ( 6 7 0 4 3 1 1 1 1 30

A ngol L a t in  В lin ie n 3 3 2 2 10
R eal l in ie n — — — 6 6 3 3 3 3 24

F ran cz ia L a t in  A lin ie n  
L  В  és R.

— Z — — 3
3

4
4

4
4

3
4

3
4

17
19

L  A 4 5 5 5 4 3 3 3 3 35
S zám tan L  В 4 5 5 5 4 4 4 5 5 41

R eal 4 5 5 5 4 0 0 7 7 49
T erm észetrajz  4 I. В  és R — — — — — 1 1 1 1 4

T erm észe ttan L  A és В 
R

— — — — — 1
2

1
2

~N CO 2
3

0
10

V egytan R — — — — — 2 2 2 2 8
Szépírás V a lam en n y i 4 2 1 5

L A 1 1 1 1 1 _ _ 5
R ajz L  B 1 1 1 1 1 2 2 1 1 и

R 1 1 1 2 2 3 3 2 2 17
Összeg V a lam en n y i 27 30 30 30 30 32 32 31 31 273

1 Földrajzot önállóan tan ítják  I—V. osztályokban 2— 2—8—1— 1 órák
ban. — 2 l’sycliologia és logika. 3 Á llattan (I—V.), növénytan (II—V.), 
term észettan és csillagászat (IV.), vegytan és geológia (V.). — 4 Növénytan, 
á lla ttan , egészségtan.
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A tanítás ideje a reggeli isteni tisztelet után, melyet a nagy ima-, 
egyúttal ünnepi teremben végeznek, mindennap 8  órakor veszi kezdetét 
és 1 0  ig tart a három alsó osztályrészére, 1 1 -ig a többi osztályoknak. 
Utána két órai szünet következik 12-ig, illetőleg 1-ig, mire a szorgalmi 
idő többi részére kerül a sor: 2-ig, esetleg 3 óráig, illetőleg 3, esetleg 4 
óráig. A két órai szünet a dejeuner-nek van szánva és annak elfogyasz
tása végett a tanulók hazamehetnek ; a kik pedig a nagy távolság miatt 
nem teszik, azoknak e czélra a magas souterreinben két fűtött és igen 
világos helyiség — (az egyik szoba köbtartalma 288 m, ablakterülete 
8 ' 10 O  m., a másiké 226 kbm. és 5'40 D  m.) — asztalokkal és padokkal 
áll rendelkezésükre és itt tejet és vajas kenyeret is vásárolhatnak. Az 
ebédet Svédországban, mint a nyugati államokban, estefelé szokták el
fogyasztani ; nyilvánvaló, hogy a testgyakorlati órák okvetlenül az ő 
ebédjük előtt vannak. Annyi azonban tény, hogy a reggeli szorgalmi idő 
alatt testgyakorlat nincsen ; kezdődik 10 órakor és 4 órára valamennyi 
osztály testgyakorlata be van fejezve. Még ha csak heti két órája volna 
mindegyik osztálynak, ezen esetben sem volna elég a rendelkezésre álló 
idő. Voltaképen minden tanuló heti három órán át tíz testgyakorlatot, 
a mi csak úgy lehetséges : ha az osztálytorna helyett csoporttornát űz
nek, két vagy több osztályból alakítván egy csoportot. így például a stock
holmi iskolában 1898. év tavaszi félévében hat csoportban űzték a test
gyakorlatot, melyek hatodikjába a gyengék tartoztak а IV—VII. osz
tályokból, a kiket az intézet orvosa, dr. Peterson, a többiekkel való tor
nától eltiltott, de alóla föl nem mentett. Az alsóbb osztályok ily gyenge 
tanulói utasítva vannak, hogy bizonyos gyakorlatokkor kiálljanak.

1. csoport (két első osztály) 67 tanulóval, beosztva 6  csapatba 
(egy 11—12 tanuló); — 2. csoport (3 második osztály) 99 (köztük 9 
gyenge) tanulóval, beosztva 8  csapatba (egy 13—14 tanuló) ; — 3. cso
port (3 harmadik osztály) 101 (köztük 9 gyenge) tanulóval, beosztva 8  

csapatba (egy 12—13 tanuló); — 4. csoport ( 6  osztály: 3 negyedik és 
3 ötödik) 166 tanulóval, beosztva 12 csapatba (egy 13—14 tanuló); —
5. csoport (12 osztály: VI—VII. oszt.) 168 tanulóval, beosztva 10 Csa
patba (egy 14—15 tanuló) ; — 6 . csoport (gyengék IV—VII-bői) 55 tanu
lóval, beosztva 4 csapatba (egy 13—14 tanuló); orvosi vizsgálat alapján 
.65 tanuló felmentve.

Tanulók összes száma 721.
1897. év tavaszi félévében 710 tanuló közül felmentve volt 

51= 7• 1 ,J/o, gyenge volt 931 =  13'l«/o ; nyári félévében 729 tanuló közül fel
mentve volt 43 =  5-9»/o, gyenge volt 583= 7 -9°/o ; — 1898. év tavaszi fél

1 Köztük 18 gyenge a három alsó osztályban.
3 Köztük 9 gyenge a három alsó osztályban.



évében 721 tanuló közül felmentve volt (15 =  9-0%. gyenge volt G33 =  8-7% ; 
nyári félévében 733 tanuló közül felmentve volt 54=  7’3%, gyenge volt 
814 =  11 -Oo/u.

Hogy milyen elvek vezetik az orvost a felmentések megadásánál és 
a gyengék csoportjába való beosztásánál, nem bírtam megtudni ; az or
vossal személyesen nem is érintkezhettem. Azt látom, miszerint az eljárás 
igen szigorú és tudom, hogy minden egyes növendéket megvizsgálnak. 
Közvetett úton következtetni merem, hogy az első öt csoportba csak 
azon tanulókat osztják be, a kik teljesen épek, egészségesek, semmiféle 
rendellenességet nem mutatnak, szóval : hogy olyan mértéket alkalmaz
nak, mint az ujonczok sorozásakor. Következtetem ezt nem csupán 
azon tényből, hogy az iskola orvosa katonaorvos, mert ezt takarékossági 
szempontból teszik, a katonaság nem adván elég dolgot az orvosnak ; 
hanem inkább abból, hogy a felmentettek és gyengék %-a együttesen 
közel annyit tesz ki, mint a sorozáskor a hadiszolgálat alól fölmen
tettek o/o-a (202%, 13• 8 %, 17-7% és 18-3% szemben 25%-kal). Végül 
következtetem még azon tényből, hogy a VI. és VII. osztálybeliekből 
alkotott csoport évente 3 héten keresztül (például 1897-ben szeptember 
11 -tői október 4-ig) katonai gyakorlatokat végez minden dejeuner után, 
amikoron is a tanítás 2. része reájuk nézve szünetel. Ezen katonai csoport
ban volt 194 tanuló, míg ugyanekkor az 5. tornacsoportban 181, azaz, csak 
13-mal több, míg e 4 osztályban a gyengék száma összesen 32-t tett ki. 
Sajnálom, hogy így közvetett úton kell e fontos kérdésben a felvilágo
sítást keresnem ; az intézet évi jelentése közöl ugyan kimutatást a felmen
tettekről és gyengékről, de az indokok nincsenek felsorolva, hanem be
tegség szerint csoportokba foglalva. Minthogy a gyengéket láttam tor
názni, abból, hogy milyenféle gyakorlatok végzésekor állottak félre, 
szinte következtethetem, hogy miféle bajokban szenvedhettek. A sérvesek 
— úgy vettem észre — mind ide tartoznak, továbbá az ideges szívdobo
gásban, fejfájásban, talán nagyobbfokú lúdtalpban, rövidlátásban, nehéz 
hallásban szenvedők, gyengén fejlettek stb. Az első 3 osztályba járó 
gyengéket azért nem fogták a külön csoportba, mert ezen alsó osztá
lyokban a testgyakorlat még nem oly nehéz és a különbség az épek és a 
gyengék testi ereje között nem oly nagy, mint a magasabb osztályokban. 
Fölösleges mopdanom, hogy a svéd eljárás nagyon is követésre méltó, de 
minálunk a testgyakorlat jelenlegi beosztása miatt egyelőre bajosan ke
resztülvihető. A testgyakorlat alól felmentettek százalékát (7'1,5'9, 94) 
és 7*3°/o) kissé sokalom, mert pl. a VII. kerületi állami főgymnasiumban 
csak 3—4% között váltakozik, a mi megint kevés. Magyarázom abból,

3 Köztük 8 gyenge a három alsó osztályban.
4 Köztük 18 gyenge a három alsó osztályban.
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hogy mi csak azokat mentjük fel, a kik kérik. Én legalább nem talá
lok addig okot az eltiltásra, a míg az illető növendék maga vagy 
szülője nem veszi észre a testgyakorlat káros hatását ; ha kedvét leli a 
testgyakorlatban, hadd végezze. A világért sem szeretnék hypochondert 
nevelni. Másképen állana a dolog, ha a gyenge tanulókból külön csa
patot lehetne alkotni, a hogy a svédek teszik.

De vájjon egyáltalában helyes e, hogy az iskola foglalkozik az ily 
gyengetehetségüek testfejlesztésével ? Nem lépi-e ezzel túl hatáskörét ? 
E kérdésekre a feleletet megadhatjuk, ha ismerjük a ezélt, melyből, és a 
módot, miképen űzik az ily növendékek testfejlesztését. Gyógyítani 
holmi testi ferdítéseket az iskolának semmi esetre nem szabad, az iskola 
nem kórház. A svéd gymnasiumban is ezt a határvonalat szigorúan meg
tartják, a mennyiben ezen növendékekkel nem a svéd gyógytornát, hanem 
a svéd iskolai, vagy ahogy ők nevezik, pædagôgiai testgyakorlatot vé
geztetik. Ehhez pedig az iskolának határozott joga van, már csak azért 
is, mert kötelező lévén a testgyakorlat, abban mindenkinek részt kell 
vennie, a kire nézve az orvosi vizsgálat azt károsnak nem mondja és 
annyiban, amennyire nem mondja károsnak. De tovább megyek : az iskolá
nak nemcsak joga, hanem kötelessége is növendékei testi fejlődésének 
előmozdítása, tekintettel arra, hogy a szellemi működés a testi egész
séggel szorosan kapcsolatban van, tekintettel arra is, hogy a szülői ház 
a test fejlődésével mind kevésbbé foglalkozik és az iskola a tanulók idejét 
mind jobban lefoglalja. Ismerve a szülőket, a kik ha valami, ha mindjárt 
is a legcsekélyebb bajban szenved a csemetéjük, borzasztóan féltik a test
mozgásoktól ; tudva, hogy a mozgás mily szükséges inger nem csupán a 
mozgási szerveknek, izmoknak, csontoknak, Ízületeknek, hanem a szív
nek, tüdőnek és agynak is, a svédek eljárását, gondoskodását kétszeresen 
tudom magasztalni, annál is inkább, mert nemcsak, hogy az egyes gya
korlatok végzésében, hanem az időbeosztásban is tekintettel vannak a 
gyengébb szervezetre. Én ezeknek testgyakorlata és a gyengetehetségüek 
oktatása között, melyről két év előtt volt szerencsém tapasztalataimat 
előadhatni, nagy hasonlatosságot találok. Itt az átlagosnál gyengébb 
szellemi tehetségüekről, az ott az átlagosnál gyengébb testi szervezetüek- 
ről történik gondoskodás. Mind a két irányú működés az általános kö
telezettségnek kiterjesztése ; mindkét esetben nagy tekintettel vannak az 
egyéni képességekre, mindkét esetben rövidebb ideig foglalkoztatják az 
egyént, de foglalkoztatják, és ha azt a ezélt nem tudják elérni, a mit az át
lagos tehetségekkel és egészséges szervezetűekkel elérni könnyű, mégis 
jobb, mintha senki sem foglalkoznék velük. Vagy talán van-e ma még 
valaki, a ki a gyengetehetségüek oktatását ellenezné? Nem tekinti-e min
den lelkes tanférfiú ezen iskolákat a tanügyi fejlettség fokmérőjének ?

A gondolkodás a gyengék tornájáról kitűnik testgyakorlatuk idő
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beosztásából is. A testgyakorlatra szánt idő valamennyi növendékre 
nézve heti 3 óra. Kétségtelen, hogy a gyengék csoportjába sorozottak egy 
része képes lenne egész órán át testgyakorlatot űzni, annál is inkább,mivel 
ezen esetben Vi óra, szünetkép, a mit felette pontosan betartanak, elesik. 
Mégis azt az üdvös rendelkezést találom, hogy a gyengék (svagatdelning) 
csapatja naponta tornászik egy-egy fél órát, a szervezetük tehát minden
nap részesül a mozgási ingerek jótékony hatásában, de sohasem oly 
fokban, mely őket kifárasztaná, mely meg nem engedné, hogy szer
vezetük más napra az egyensúlyt ismét megszerezze. Félórai tor
nájuk mindenkor közvetlenül a reggeli oktatás után, 1 1 -től Va 1 2 -ig 
van, tehát még a dejeunerjük előtt, utána marad még 1 és “A órá
juk erre a czélra és pihenésre, a tanítás második részének meg
kezdéséig. A többi csoportok időbeosztásánál azonban látszik a kö
rülményekhez való alkalmazkodás, beosztják azokat amikorra lehet és 
ha másképen nem megy, úgy csak egy fél órára. A két első osztályból 
álló 1 . csoport tornája kedd, csütörtök, szombat legutolsó órájára,
2— 3-ig esett. Ellenben a 2. csoport, melybe egy évvel idősebb fiúk tar
toztak, mindennapra kapott egy féi órát, 4-szer Val 2-től 12-ig és 2-szer
3- tól 1 -.i4-ig terjedő időt. A 3. csoport is mindennap tornászott és pedig 
szintén közvetlenül a reggeli szorgalmi idő után, 1 0 —Vsl 1 -ig, tehát szin
tén a dejeuner előtt, a mit, tekintettel a bekezdésben mondottakra, 
hangsúlyozni akarok. A 4. és 5. csoport hetenként kétszer tornászott 
3-tól 4-ig és két-kétszer Val-tői 1-ig, azaz közvetlenül a szorgalmi idő 
második része előtt. Én ezen beosztásban semmi elvi eljárást fölfedezni 
képes nem vagyok, сбак azt látom, hogy a 1 0 -től 1 2 -ig, illetőleg 1 1 -től 
1 -ig terjedő szünetben úgyszólván folytonosan el van foglalva a torna- 
csarnok, azonfelül még a második szorgalmi idő befejezte után, de 
4 órán túl sohasem. Az azontúli időt másféle, rendkívüli tantárgyakkal, 
így rajzzal, orgonajátékkal és slöjddel foglalják el, míg az angol (a latin
görög irányúak) és az ének a többi szorgalmi idő közé vannak szúrva. 
Tekintettel a nagyobb szorgalmi időre és tekintettel, hogy az estebéd 
fogyasztása mégis több időt foglal le, méltán kérdezhetjük, ugyan mikor 
tanul otthon a svéd tanuló ? Azon tényből, hogy a szegények kapnak 
ugyan egyes könyveket, de azokat mindig az iskolában kell hagy- 
niok, arra kellene gondolni, miszerint a fősúlyt az iskolai oktatásra 
helyezik.

Peterson iskolaorvos szerint, ki mindegyik félévről közöl kimuta- 
tfmt a tanulók átlagos koráról, testhosszáról, súlyáról, a vérszegénység
ben, gyakori fejfájásban, orrvérzésben, közellátásban és nehéz hallásban 
szenvedőkről, az úgynevezett iskolabetegsógek következő számban for
dultak elő :
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Tanulók Vérsze- Fejfá- Orrvér Közellátó Nelie-
szam a gény jásos zéses zenhalló

1897 tavaszi félév 710 44 4 1 7 0 -f4 1  +  1 7= 128=18o/o 32
1897 őszi félév 229 41 5 1 7 5 + 3 7  + 1 3 =  125= 17 «,, 28
1898 tavaszi félév 721 48 0 2 7 8 + 3 7  +  14= 129=18o/o 30
1898 őszi félév 733 44 3 3 6 0 + 4 0 + 1 5  =  1 2 3 = 16o/o 29

Azt merem állítani, liogy a közellátók »/o-a igen nagy és így a 
tanulók tetemes megterhelésére lehet következtetni, ha nem épen túl
terhelésére.

A VII. kér. áll. főgymnasiumban Millenniumkor tükrözés alapján 
az egész szemet véve tekintetbe, 827 tanuló közül 117 =  13■ 9% volt közel
látó ; ha pedig szemenként veszem, 1654 szem közül 272=16'4o/0 volt az.

A testgyakorlat helye az intézet épületében lévő tornacsarnok és 
a mögötte elterülő nagy játéktér. Törvény kötelezi a városokat, hogy az 
iskolaépületeket emeljék és fentartsák. A területnek elég nagynak kell 
lennie, hogy azon a játékokat és katonai gyakorlatokat is végezhessék. 
Intézetünk Stockholm északi részének főutczájában a Drottninggatan- 
ban, igen nagy (kb. 220 méter hosszú és 90 m. széles) terület közepén 
fekszik. A területnek a főutczára terjedő két sarkát az Északi Muzeum 
két földszintes épülete foglalja el. Míg a gymnasium előtti tér parkosítva 
van, addig a mögötte lévő tér, mely körülbelül 60—70 méter hosszú és 
90 méter széles, játéknak szolgál. Vájjon itt végzik-e a katonai gyakor
latok által előirt lövési gyakorlatokat a szobafegyverekkel a katonai 
csapat 2. és 3. csoportjának tagjai és éles töltésekkel a 4. csoport tagjai 
(mindezen lövési gyakorlatok eredményéről minden évi jelentés terje
delmes statisztikát közöl), méltán kételkedhetünk. Ezen czélokra bizo
nyára a katonaság lövőtereit használják.

A körülbelül 20 éves épület 2 emeletes, magas souterrainnal és 
íves ablakokkal, kivéve a 2 . emelet két oldalsó részét, a melynek ablakai 
derékszögű egyenközényalakúak. Az emeletek igen magasak, 4’80 mé
tert tesz ki a tantermek magassága ; egyébként központi fűtéssel és 
szellőztetéssel vannak ellátva. Minthogy a hosszú télen keresztül, daczára 
annak, hogy az épület minden oldal felé szabadon fekszik, mégis sötét 
van, és például deczemberben csak 2  órán át érik be a természetes vilá
gossággal, a látogatásomkor még megvolt Siemens-féle gázvilágítást, 
villamossal akarták fölcserélni. A világítási, úgyszintén a fűtési költségek 
fedezésére 14—15 svéd korona szolgál a 35 koronányi tandíjból, mely 
intézetek szerint különböző nagy és melyből 4 korona megy a könyv
tárra. A többit az épület jókarban tartására a város kapja. Felmentés a 
fűtési és világítási járulék alól nincsen. Az épület két világító-udvart zár 
magába, mely üveggel van fedve és asphaltozott. Az épület hátsó részé
nek közepéhez csatlakozik a tornacsarnokot és imatermet magában fog
laló szárnyépület. A tornacsarnok elfoglalja a souterraint és a földszintet
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(a telek lejtős lévén, a souterrain egészen kiemelkedik), míg az ima és 
díszterem elfoglalja az első és második emeletet. Tribünök vannak 
mindkettőben, az elsőre a földszinti, a másodikra a második emeleti 
folyosónál juthatni. E két terem méretei óriásiak : hosszuk 35'40, szé
lességük 17*70, magasságuk 9'10, illetőleg 12'0 méter. Vájjon a torna
terem csak azért oly nagy, mert az imaterem alá került, azt nem tudom. 
A göteborgi gymnasium tornaterme már kisebb. Az egy külön föld
szintes épületben van elhelyezve : azért ennek a hossza is kitesz 2 0 — 
25 métert, szélessége 12 méter lehet, a szintén lapos plafondot két sor fa
oszlop tartja, számuk jobb oldalt 7, bal oldalt C. Láttam még Göteborgban 
egy új elemi iskola tornacsarnokát (szintén különálló épület, melyben 
épen a beiratásokat végezték a jövő tanévre). Ez kb. 15 m. hosszú és 
1 0  m. széles; szintén lapos plafondja kb. 6  m. magasan van ; látszik, hogy 
az elemi iskolában osztály to inát végeznek a tanitó vezetése alatt. A cen- 
tralska gimnastiska skolának tornatermeit (számra nézve 5 öt, kettő 
orvosi tornának szolgál) szintén láttam, nem oly nagyok, mint a gymna- 
siumé, de szintén két emelet magosak és kivétel nélkül kétoldali világí
tással bírnak. Ezen intézet második udvarában azonkívül egy fedett 
tornahely van, mely hasonlít a préau couverthez. Itt tornásznak, ha esik 
az eső, de nem nagy a hideg. Tömgren állítása szerint, a ki ezen intézet 
pædagogiai igazgatója (van még egy orvosi igazgató is), minden 9 és 5 
osztályú svéd középiskola tornacsarnoka világosság és levegő szempont
jából kifogástalan. Nagyság és berendezés tekintetében azonban egyik 
tornaterem sem éri utói a gymnasiumét, mert ezének alapterülete 
537'80 СИ méter, köbtartalma 4894 köbméter és ablakfelülete (világítás 
két oldalról 4—4 nagy ablakon át) 93' 14- HZi méter. Még azon esetre is, 
ha egyszerre 2 0 0  felnőtt tanuló gyakorolná magát benne, körülbelül 
24—25 köbméter levegő jutna egynek ; pedig mi orvosok nagyon meg
elégednénk, ha minálunk 12—15 köbméter jutna egy-egy tanulóra. 
Az imaterem miatt a tornacsarnok is félkörű apsissal végződik, a mely 
részt a szabadgyakorlatokra nem is igen használják, és ugyancsak az 
imaterem támasztása miatt két sorban 3—3 oszlopot kellett a tornacsar
nok hosszában elhelyezni. A tér az oszlopsorok és a külső falak között 
azonban még mindig elég nagy, hogy négyes sorokban (kettős rendek
ben) végig vonúlliassanak. A főépület pinczéjében vannak a tornacsar
nokhoz tartozó mellékhelyiségek : így a tornatanár szobája a fegyve
rekkel és két oldalt a tornacsarnoktól két-két öltözködő, a hol minden 
csapat részére külön szekrény van a czipők számára, mert csak torna- 
czipőkben tornásznak. A szekrények kulcsát a csapatvezető az óra végé
vel a tornatanárnak átadja. Az öltözőkben ruhafogasokon és könyv- 
polczokon kívül még külön számozott tábla van, melynek horgaira 
akasztják zsebóráikat a tanulók.
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A tornacsarnokok berendezése teljesen elüt a mieinkétől : a svéd 
iskolai torna jellege máris nyilatkozik az eltérő felszerelésében. Szer
kesztésükben Linget főleg két elv vezette, első sorban, hogy lehetőleg 
sok és jó gyakorlatra szolgáljanak, különösen olyanokra, melyek a szer
vezet foglalkoztatása szempontjából szükségesek, de segítő eszköz nélkül 
végre nem hajthatók; másodsorban, hogy egyszerre lehetőleg sok tanulót 
lehessen foglalkoztatni. Ilyen tömeges foglalkoztatásra alkalmas a spalier : 
a két hosszanti fal mentén, úgyszintén a félkörös apsis fala mentén egy
mással párhuzamos léczezet van, mely teljesen hasonlít a szőlő és gyü
mölcsfák megerősítésére szolgáló léczezethez. A léczek egymás felett 
16 sorban vannak kb. 15 czentimeter távolságban egymástól, nagyobb 
(kb. 30 cmnyi) köz után van a két legmagasabb lécz, melyek még elég 
távol maradnak az ablakok alsó szélétől, melyek a két hosszanti falban a 
padlótól 15 svéd láb =  4—5 méter magasságban kezdődnek. A léczek a 
falhoz támaszkodó oszlopokbe vannak erősítve, melyek kb. 60—70 
czentiméter távolságra vannak egymástól. Helyenként — minden 5-dik — 
vastagabbak az oszlopok és ezeket a központi tornaintézetben, a göte- 
borgi gymnasiumban a svéd nyújtó egyik oszlopaként használják. 
Ilyenkép a léczezet megerősítése teljesen szilárd és a léczezet elegendő 
széles, hogy egy-egy növendék rajta gyakorlatokat végezhessen. Ezen 
spalierokon egyszerre 1 2  csoport — mindegyike 1 0 — 1 0  tanulóból — 
tornászhatik. A göteborgi gymnasiumban szintén három falon van 
spalier ; az egyik keskeny falon a puskák lógtak ; a göteborgi elemi 
iskolában csak a két oldalt volt 17—17 egyénnek szolgáló spalier.

A hosszanti falak mentén a spalierok alatt hosszú alacsony hordoz
ható padokat látni, a pad két (felső szélesebb és alsó keskenyebb) lapját 
egy függélyes vastag deszka köti össze közepükön. Ha a pad keskenyebb 
lapján nyugszik és széles lapja van fölül, a svéd torna által felette ked
velt és nagyon sokat gyakorolt feszítési gyakorlatokhoz használják; ha 
pedig szélesebb lapján, tehát biztosabban nyugszik, ekkor lebegő gya
korlatokra való. A félkörben elhelyezett spalierok alatt apró székek, 
inkább zsámolyok vannak, melyek szintén feszítő gyakorlatokhoz hasz
nálhatók.

Míg a fő- vagy középhajó az egy lépcsővel magasabb félköralakú 
apsisban folytatódik, addig a két oldalhajó elől-hátúl merőleges falban 
végződik. Az apsis felé esőkhöz 3—3 igen magas, ferde létra van erő
sítve, az ellentétes két falra pedig roham deszkák, melyek szintén igen 
magasra, kb. 2 méterre felterjednek. Ezen merőleges falak mindegyike 
10 svéd láb (3 méter) széles. A függélyes létrák a jobboldali oszlopok
hoz vannak erősítve. A göteborgi gymn. tornacsarnokában láttam létrá
kat, melyeknek léczei csak középen voltak megerősítve : hasonlítanak a 
tűzoltók létráihoz. Igen eredeti a mászásra való kötelek alkalmazása :



4- oszlophoz közel a tetőhöz van egy-egy erős kötél megerősítve, alsó 
végüket pedig összekötötték és rövid kötéllel a padlóhoz erősítik. Ilyen- 
kép mind a négy kötél ferde, iveit és a kötélen mászás olyanféle gyakor
lását engedi meg, mint a vitorláshajókon. A hol a kötelek az oszlopokhoz 
közelednek, egy kis tribün van, melyre a felmászó egyén átléphet és 
honnan kötél-létrán lejöhet. Ha nem használják, vékony kötéllel oldalt 
félre- és fölhúzzák az egészet. Vaunak még különálló mászókötelek is. 
A főhajó tribün alatti részében, mely a főépület folyosójához vezet, a 
plafondhoz kötéllel erősített, vízszintes létrához hasonló szerkezet van, de 
boronaalakú. A derékegyenközény vagy négyzetalakú szerkezetben 
négyszögletes nyílások vannak, elég nagyok, hogy még fejlettebb mell- 
kasú egyén is átbújhasson rajtuk. A látható eszközök közé tartozik a 
mienkhez teljesen hasonló bak, csakhogy a bőrpárnát a fatuskóra reá
húzzák és a bak 4- lábához kötözik. A lovak inkább megfelel a természe
tes lónak, mint a mienk, a mely voltaképen henger négy lábra erősítve. 
A svéd tornalónak fejrésze kiemelkedik, míg hátsó része lefelé hajlik.

Bizonyára feltűnt, hogy a mi tornaszereink között oly kiváló helyet 
elfoglaló korlátról, nyújtóról, gyürühintáról, ugrómcrczéröl említést 
sem teszek a svéd tornaszerek leírásában. Magam is hiába kerestem, míg 
végre a szabadgyakorlatok megfejtették a rejtélyt. Gyűrűhintát kivéve, 
minden egyéb szerük megvan nekik is, a korlát és a nyújtó módo
sított alakban, csakhogy mindezen szerek a padló alatt vannak elrejtve. 
(A göteborgi intézetekben azonban ezen eszközök is szabadon voltak. 
Korláthoz hasonló nincs, ugrómérczék hordozhatók : a kettős padlóban 
csupán fütőcsövek.) A padló ugyanis kettős egész terjedelmében, a mi 
megmagyarázta azt is, hogy egész tornaóra alatt legkisebb porfelhő sem 
keletkezett. A szíjjas padlót, melynek egyes részei jól illenek egymáshoz, 
minden rés nélkül, egyébként minden évben olajjal beeresztik. A padló 
alatti rekeszekben körülbelül 2'5—3 méter magas faoszlopok vannak 
lefektetve, ezeket függélyesen felállítják, és a rést ismét befedik. Hasonló 
faoszlop van vagy a fal, vagy a kőoszlopok mellett, megvolna tehát a 
nyújtó két oszlopa. Ezekbe erősítik a nyújtó rúdját, a mely azonban 
nem hengeralakú, mint a mienk, hanem vastag tömör gerenda, melynek 
felső része le van gömbölyítve, hogy a kéz kényelmesen megfoghassa, 
míg alsó része szögletes. Eszközükön forgó műveleteket tehát nem 
lehet végrehajtani, mint a mi nyújtónkon, de alakjának előnye, hogy 
apró nyergeket rakhatnak reájuk, melyek a lovon lévő nyeregkápához 
hasonlítanak. Ezen eszközükbe két ily vízszintes (Doppelbaum) gerendát 
erősíthetnek, a kettő között hosszú, többékevésbbé keskeny vagy széles 
köz képződik ; ha átugrásra szolgál, az alsót a padlótól oly magasra 
alkalmazzák, hogy a kifeszített kar kényelmesen elérhesse. Egy pár ilyen 
van az oszlopok között a főhajót a bal mellékhajótól elválasztó vonalban,
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míg az elrejtetteket az oszlopoktól befelé a főhajóban állítják föl. Az első 
oszloppár között (az apsistól számítva) két főoszlopot állíthatnak fel, 
melyek ugrómérczék megerősítésére szolgálnak : tehát egy vonalban há
rom ugrómércze van. Iramodáshoz elég hely van végig a főhajó legna
gyobb részén. A főhajónak tribün alatti részében végül két svéd nyújtó 
állítható fel, egymástól lörzsszélességnyi távolságban. Annyira hasonlít a 
mi korlátunkhoz, hogy az engem kalauzoló tornaintézeti igazgató, 
Törngren is elismerte : «C’est votre Barreau». A mienk azonban sokkal 
felette áll, mert végei szabadok és azokon számos gyakorlatot végez
hetni, míg a svéd korlát mind a 4 vége oszlopokba (2 a fal mellett) van 
erősítve.

Még sokkal érdekesebb a testgyakorlat üzésének szemlélete. 
Idegennek annyi újat nyújt, hogy a legmegfeszültebb figyelemmel sem 
képes minden mozzanatot rögzíteni. A 2. osztály tornájának megkezdése 
előtt már lenn lévén a tornacsarnokban, meglepődéssel észleltem, hogy 
ezen fiúk mily szépen ugrottak, minden lárma, minden tolakodás, 
minden felügyelet nélkül, egymás mögé sorba állottak. Egyetlenegy sem 
mert a csapat elé vagy mások közé állani. Szép iramodással, minden láb
deszka nélkül ugorták át a bakot, mind magasabbra és magasabbra csa
varva. Aközben a legkisebb botlás vagy félreugrás nem történt. Feltűnt, 
hogy legfeljebb még a létrákon mászkálnak egyesek, de a specificus svéd 
tornaeszközökön alig láttam valakit. A 15 perez elteltévol katonai pon
tossággal megjelent a tornatanár és sípjával adott jelre a gyermeksereg 
úgy és ott állott meg mozdulatlanúl, a hogy és a hol állott, szemét pedig 
a tornatanár felé fordította. Mintha egy pillanat- alatt kővé dermedt 
volna az élénken nyüzsgő diáksereg ; a ki létrán mászva egyik lábát 
éppen felemelte, hogy a legközelebbi fokra helyezze, úgy állott meg ; a 
ki ugrásra a baknak neki akart iramodni, ezen testtartását őrizte meg 
stb. Egy hang sem hallatszott, szóval a legteljesebb és legodaadóbb 
fegyelem képét nyújtotta az egész. Látszott, hogy szigorú fegyelemre 
szoktatják őket és látszott, hogy ők ezen fegyelemnek nem ellenségei 
hogy ők ennek szükségét, hasznát, ha nem is látják éppen be, de érzik. 
Nem. úgy, mint minálunk!

A tornatanár csakhamar megadta a jelt a sorakozásra. Ismét élet 
ömlött az egy pillanat előtt még merev sokaságba, mindegyik sietett a 
helyét elfoglalni. A felállás módjából látszott, hogy mindenkinek ki van 
jelölve a helye, hogy mindenki ismeri a szomszédját. Minden csapat 
külön-külön áll föl, az egyes csapatok között legalább 1 méternyi hézag 
marad. A csapatvezető csapata előtt áll, vagy ha sokan vannak és a csa
patokat két sorba kell állítani, akkor mögéje. A tanár előlépve az ifjú
ságot «jó reggel»-lel üdvözli, mely szokás tudvalevőleg a német és porosz 
s valószinűleg a svéd hadseregben is megvan, és az üdvözletét egyszerre
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viszonozzák. A csapatvezetők a tornatanár elé állanak és jelentést tesz
nek a hiányzókról ; ilyen módon egy pillanat alatt megtudja a torna
tanár, hányán és kik hiányoznak. Ezen csapatbaosztást igen előnyösnek 
kell tartanom, különösen akkor, ha a szabadba történik a kivonulás vagy 
játszás. Hogyan gyakorolja a tornatanár minálunk az ellenőrzést a játék
délutánok alkalmából, hogy kik jöttek el idejében, kik maradtak a játék 
végéig stb., ha ilyen módon nem ? Erre egy-két perez teljesen elég volt 
a svéd tornatanárnak.

Utána kezdetüket vették a rend- és szabadgyakorlatok. Különösen 
a felső négy osztály növendékeinek csoportja végezte gyönyörűen. 
A rendgyakorlatokat a legnagyobb praecieióval végezték, lépdeltek ket
tős, négyes, végül nyolezas sorokban, fordulatokat csináltak, egyik fele 
az egésznek jobbra, másika balra. Az előtornászok közöl kettő úgy állt, 
mint ha odanőtt volna és a kanyarodó nyolezas sorok körülöttük a leg
nagyobb rendben fordultak, pedig a legfelsőbb osztály tanulói, kik az 
érettségit már letették, hiányoztak, a tornatanár sajnálatára. A nagy 
tornaterem igen előmozdítja ezen gyakorlatokat, hiszen az oldalhajók is 
elég szélesek, hogy négyes sorokban végigmehessenek. A padló kongása 
pedig mindig teljesen egyforma volt, jeléül, hogy a lépéseket mindenkor 
egyenlően és egyszerre rakták. Még a legkisebbek csapatja is teljesen 
bírja a lépéstartás oly egyszerű és rendgyakorlatok szempontjából oly 
fontos és nélkülözhetlen titkát. Közbe-közbe, midőn az egész tömeg a 
tribün alatt álló tornatanárhoz közeledett, megállanak és néhány perczen 
keresztül végzik a szabadgyakorlatokat, minden eszköz nélkül (súlyzókat, 
botokat stb. nem láttam sehol), legföljebb, nehezebb gyakorlatoknál, 
egyik támogatja a másikat. Ezen szabadgyakorlatok közöl számos olyan 
van. melyeket minálunk is végeznek, nevezetesen a rohamállásokat sze
retik, de vannak olyanok is, melyekre minálunk kevésbé ügyelnek. Neve
zetesen föltűnt, hogy olyan gyakorlatokat művelnek előszeretettel, — 
lehet, hogy a tornatanár szándékosan mutatott ilyeneket, — a melyek a 
hát-, has-, oldal- és nvakizomzatot erősítik. A hátrahajlássál járóknál 
kellett a társnak támogatása. A mellkas fejlesztéséről sem feledkeznek 
meg, a mennyiben a kezeket a tarkóra téve, a fejet fölemelik és erősen 
belégzenek, közbe még lábujjhegyre is állanak. Felesleges említenem, 
hogy a testgyakorlatnak ezen része igen erőltető a folytonos feszült 
figyelem és a folytonos foglalkoztatás következtében. A menetelések úgy
szólván pihentetőkül szolgáltak. A futást legföljebb öt perczen át foly
tatják.

A félidő elteltével, rövid pihenés után, síppal adott jelre minden 
csapatvezető hangos vezényszóval az előirt szerhez vezeti csapatát. 
A szereket az egyes csapatok között kiosztani felesleges idővesztegetés 
lenne, annál is inkább, mivel alig hogy egy két gyakorlatot végzett a.
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csapat minden egyes tagja, újabb jelre az eszközt eredeti helyébe vissza 
kellett állítani, sorakozni és a legközelebbi szerhez vonulni. Átlag öt 
percznél tovább egy csapat sem foglalkozott egy szerrel. A tornatanár 
felvilágosított, hogy miképen működik az egész mechanismus és meg
mutatta a táblázatot, a mely után minden csapatvezető igazodik. Mond
juk, hogy húszféle szerhez vonulhatnak, akkor az első csapat az első 
szerrel kezdi, a második talán az ötödikkel és úgy tovább, az egymás
után következése a szereknek mindig ugyanaz. Most mindegyik csapat- 
vezető feljegyzi magának, hol fejezte be csapatával a gyakorlatokat a 
múlt órában, a következő szerrel kezdi most és jól tudja, hogy utána 
milyenek következnek. Az óra vége előtt öt perczczel sípjelre ismét sora
koznak és nehány perczen át pihentetőül (?) ismét rend- és szabad- 
gyakorlatokat végeznek légzési gyakorlatokkal együtt. Végül a tanár «jó 
nap» kívánásával elbocsátja őket.

A szereken végzett gyakorlatok közöl a speciálisan svéd szereken 
végzettek érdekeltek első sorban, hiszen az ugrás, mászás, ló- és bak
gyakorlatok nem igen térhetnek el egymástól, akárhol gyakorolják. 
A padokon feszítési gyakorlatokat csináltak, melyek a has és hát meg
erőltetésére valók : akár hassal, akár háttal feküdtek a padra keresztben, 
társuk a lábukat fogta, hogy a felső testet felemelhessék, a mi a hát-, 
illetőleg hasizmok tetemes munkájával jár. A padokat a spalierhoz is 
vitték és most karjaikkal fejük felett a spaliert megfogva, a lábakat fel
váltva emelgették, tehát a lábizmokkal végeztettek munkát. A spa- 
lierokon éppenséggel sokféle gyakorlatokat végezhetni : a szabad lábbal 
és karra], vagy mindkét karral a spaliert fogva, háttal vagy arczczal a 
spalier felé fordulva térdeiket felhúzták, lábaikat szétterpesztették stb. 
A nyújtójukon és korlátjukon is főleg a hát, has és oldal foglalkoztatásá
val törődtek. Ezt is combinálhatták más eszközzel, például a roham
deszkával ; erről leszaladva a nyújtó két gerendája (Doppelbaum) között 
átugrottak. A tornatanár állítása szerint ezen gyakorlatoknak nincs is 
nevük, ha van, a tanulók nem ismerik, mindegyik csapatvezető maga 
iparkodik gyakorlatokat és ezek combinatióit kitalálni. Annyit mond
hatok, hogy ezen szergyakorlatokat meglehetős lanyhasággal végezték ; 
a tartásuk korántsem volt oly kifogástalan, mint a szabadgyakorlatok 
alatt; egyes csapatokhoz a tornatanár odament és erélyesebb tornára, 
bonyolultabb gyakorlatokra figyelmeztette őket. Ezen különféle gyakor
latoknak egész sorozatát, több mint százat, igen sikerült fényképekben 
mutatták be a párisi világkiállításon, a gyakorlatokat nem szerek, hanem 
a testrész, mely működik, vagy a működés neme szerint csoportosítva. 
Néhány fényképben a vívást is bemutatták széles karddal, rapirral, flo- 
rettel, puskára tűzött szuronynyal. A vívást, úgy látom, a testgyakorlat 
ideje alatt végzik, mert az órarendben külön időt erre nem találtam.



A gyengék csapata ugyanazon gyakorlatokat csinálta, csakhogy 
sokkal rövidebb ideig. így a futás legfeljebb egy perczet vett igénybe és 
e mellett is egyesek kiállottak ; épp úgy tették az ugrással és egyéb gya
korlatokkal. Szívdobogásban szenvedő nyilván nem képes futni, a ki 
könnyen szédül, nem tud mászni, a kinek sérve vagy erre hajlama van, 
annak nem tanácsos a hasüregben a nyomást, fokozni a pádon végzett 
feszítési gyakorlatokkal. Egyébként a nekik szánt idő, Va óra, oly rövid 
volt, hogy lényeges elfáradás azalatt nem igen jött létre. Mondhatom, 
sokkal kevésbé látszott rajtuk az elfáradás, mint a nagyok csoportján. 
Igaz, számba kell azt is vennünk, hogy utóbbiak délután 3—4-ig, előb
biek pedig 11—Va 12-ig voltak munkában. A hat csoport közöl, talán 
egynek a tornáját nem láttam, de azon benyomást nyertem, hogy neve
zetesen a szabadgyakorlatokban, a test összes izmainak foglalkoztatására 
fektetik a fősúlyt, és nem egyoldalúan a kar- és lábizmokéra, mint mi- 
nálunk. Hogy ezen eljárásuk a gerinczoszlop és hasfalak szempontjából 
helyesebb, kétséget sem tűr és felmerül azon fontos kérdés, vájjon a nép 
testi egészségének és erejének felolvasásom elején hangsúlyozott javulása 
részben, mert az alkohol elleni sikeres küzdelemnek is jótékony hatást 
kell tulajdonítanunk, nem tulajdonítandó e ezen svéd iskolai tornának, 
melyet az ország összes elemi iskoláiban gyakorolnak ? Minden tanító- 
és tanítónőképzőnek ugyanis a stockholmi középponti gymnastikai 
intézetből kikerült tornatanára van, épp úgy, mint az öt és kilencz 
osztályú középiskoláknak.

A tornatanárok kiképzése ezen intézetben, melyet a svéd kormány 
1813-ban Ling tanácsára állított, igen alaposan történik, oly alaposan, 
mint Európában — bízvást mondhatjuk — sehol. A tanfolyam a pæda- 
gogiai gvmnastikából két éven át tart, habár a szünidők május 15-én 
már beköszöntenek az intézetben és csak szeptember közepe felé kezdő
dik ismét a tanév, és a ki a svéd gyógygymnastikából is akar oklevelet 
szerezni, annak még egy harmadik évet kell ott tölteni, tehát a kiképzés 
szempontjából a stockholmi intézetet körülbelül academiai rangúnak kell 
tartanunk. Igaz, a tornatanár rangja a gymnasiumi tanáréval teljesen 
egyenlő. A két évi tanfolyam alatt minden növendék alaposan meg
ismerkedik az emberi testtel és működésével. KüIöd bonczolóterme van 
az épület második udvarára néző ablakokkal, és az orvostanár itt mutatja 
be az emberi test minden egyes részét. A Párisban kiállított fényképek 
egyike az ilyen demonstratiót mutatja be. Minthogy a helyiség kicsiny 
és más asztalokat az egyen kivül nem láttam, nem hinném, hogy a 
növendékek is bonczolnának. Azonkívül az élettani működésekkel is 
megismerkednek, számos szép rajz borítja az intézet tantermeit és a 
nevezetesebb készülékek is megvannak. Ling maga látta be, hogy 
annak, a ki a test gyakorlásával és fejlesztésével akar foglalkozni, nem

A SVÉD PAEDAGOGTAI TESTGYAKORLAT. 399



400 JUBA ADOLF.

elég, ha a vívás tanítója, mint ő volt a lundi egyetemen, hanem hogy 
annak az emberi testtel és a mozgás törvényeivel teljesen meg kell 
ösmerkednie. S hogy ezen intézetben a boncztant és élettant jól tanít
ják és hogy ott ezeket jól meg lehet tanulni, legjobban bizonyítja, hogy 
a nőgyógyászati másságét, mely az orvosi kezelésben polgárjogot nyert, 
az intézet egy növendéke, Tinire Brandt, a ki egyébként őrnagy, dol
gozta ki. Az általam látogatott gymnasium tornatanára, a ki egyébként 
a gymnastikai intézet tanára is, egyúttal őrnagyja a svéd hadsereg
nek és a gymnasium évi jelentésében az iskolai részt mint torna
tanár, a katonai részt mint őrnagy jelenti.

Per (— Péter) Henrik Ling (1776—1839) vezéreszméje, hogy a 
gyakorlatok kiválasztásának és ezek természetének az emberi test szük
ségletein kell alapulniok. A test tehát a czél és egyidejűleg a főeszköz a 
mozgások kivitelére. Mindazonáltal több gyakorlathoz szerekre van 
szükség. Az ily szükséges mozgások előmozdítására többféle eszközt kel
lett szerkeszteni, melyek kizárólag csak ily czélból használtatnak. Ling 
egyébként korának egyik legműveltebb férfia volt, szoros összeköttetés
ben állott Emias Tegnórvel, a költővel, E. G. Gej érrel. a költő- és tör
ténetíróval. Befolyása alatt mintázta Fogelberg az északi isteneket. 
Kiváló szépségérzéke tehát szintén vezette a gyakorlatok kiválasztásá
ban : csak oly gyakorlatot fogadott el, mely a testnek használt és a szép
séget fejlesztette. A mely gyakorlat szép, az a legtöbb esetben hasznos is. 
Ő tehát ellentétes álláspontot foglalt el Spiess-sel, a ki lehetőleg sok 
gyakorlatot vett fel. Igen drastikusan fejezte ki magát ezen irányban : 
«A hogy nem kell mindent megenni, a mit le tudunk nyelni, úgy nem 
kell mindent gyakorolni, a mit a test kivihet». Felette sajnálom, hogy 
egyetlen, de elég terjedelmes munkáját a gymnastikáról, — egyébként 
szorgalmas költő volt, több epost irt, — mely a « A gymnastika általános 
elvei» czíme alatt jelent meg és melyben minden ágaival, a pædagogiai- 
val, katonaival, orvosival és æsthetikaival foglalkozik, — eredetiben nem 
olvashatom. Fordítása pedig nem jelent meg sehol.

Míg az orvosi gymnastikát utódja Gabriel Brauting (1799—1881) 
folytatta, addig fia Hjalmar Ling (1820—1886) pædagogiailag is teljesen 
kidolgozta az iskolai tornát : az ő munkálkodásai alapján vált alkalmaz
hatóvá az atyja által kezdett torna a leány- és az elemi iskolákban is.

Mint ügyes rajzoló, az ezer és ezerféle mozgásokat megszólalásig 
hű rajzokban rögzítette, és ezen alapon, atyja elvei értelmében, csopor
tokba szedte az egyes gyakorlatokat, a test által megkívánt munka sze
rint sorozva azokat. A csoportok száma - Törngren szerint — tizet 
tesz ki (egyesek haszonnal alcsoportokba is oszthatók). Hogy melyek 
ezen csoportok, nem mondja értekezésében, de a dánok révén, kik a test
gyakorlat reformja alkalmával bizottságilag tanulmányoztatták a hely-



színén úgy a svéd, mint a német testgyakorlatot, megtudhatjuk. A dánok 
1 2  csoportot különböztetnek meg : 1 . csoport : rendgyakorlatok ; 2 . cso
port : lábgyakorlatok ; 3. csoport : oldalgyakorlatok ; 4. csoport : a mellső 
testfelület gyakorlatai ; 5. csoport : hátgyakorlatok ; 6 . csoport : karok, 
váll- és nyak gyakorlatai ; 7. csoport : ugrás ; 8 . csoport : egyensúly
gyakorlatok ; 9. csoport : légzési gyakorlatok ; 10. csoport: Spaubiegun- 
gen (magyar műszavát nem tudom) ; 1 1 . csoport: emelési gyakorlatok ;
12. csoport: ügyességi gyakorlatok (korláton és nyújtón). A 12. csoport 
a svédeknél semmi esetre nincsen meg, mert a korlátról és nyújtóról 
nem akarnak tudni. Azonfelül valószínűnek tartom, hogy a svédek vala
melyik alcsoportját csoportrangra emelték a dánok és így kaptak 1 2  

csoportot a svéd lü helyett.
Egy napi leczkébe minden egyes csoportból érezhetően egyforma 

megerőltetést kívánó mozgásokat vesznek. Ilyen módon az egész testet, 
annak minden egyes részét működtetik és fokozatosan fejlesztik minden 
órában. Természetes, hogy nem csupán az új leczkebeli mozgásokat gya
korolják, hanem olyanokat is, melyeket már előzetesen begyakoroltak 
volt, a melyek tehát a test kevesebb megerőltetését kívánják. Minden 
mozgási sorozatból nehezebb és könnyebb gyakorlatokat véve, létrejő a 
gymnastikai egész, mely más-más a fejlődés szerint csoportokba osztott 
tanulók erőbeli állapota szerint. Feladatuknak tartják a túlcröltetéat is 
elkerülni, nem csupán egészben, hanem az egyes órákban is. Ezen czél- 
nak megfelelően minden testgyakorlati órában az erőltetés fokozatos 
emelését veszik igénybe, mely kevéssel a gyakorlatnak szánt idő felén 
túl terjed. Azontúl az erőltetést fokozatosan csökkentik a befejezésig. 
A napi gyakorlat befejezésével a szívveréseknek erőseknek, a lélegzet- 
vételeknek mélyeknek, de nyugodtaknak kell lenniök.

Ezen alapelvek nyilvánvalóan megnyerik úgy a piedagogusok, 
mint az orvosok tetszését. Az elsőkét, mert hiszen a tanításban ugyan
ezen elveket vallják, az utóbbiakét, mert jól tudják, hogy natura non 
facit saltus, a természet nem csinál ugrásokat a szervek fejlődésében sem. 
És mégis föl kell vetnem a kérdést, vájjon a svédek tényleg ezen alap
elvekre fektették-e egész iskolai testgyakorlatukat ? Erre teljesen ki
elégítő feleletet egyelőre nem tudok adni, mert testgyakorlati rend
szerükkel tökéletesen kellene megösmerkedni, mielőtt állíthatnám, hogy 
az egyes korosztályoknak a kiválasztott gyakorlatok tényleg megfelel
nek ? Nevezetesen különös tekintettel kellene lenni a pubertás idejére, 
épp olyannal, milyennel jelenleg a gyengékre vannak. Egy évet legalább 
is kellene a stockholmi Centralska gymnastiska skolában annak eltöl- 
tenie, ki ez irányban Ítéletet akarna mondani. Előbb-utóbb annak meg 
kell történnie. Eddigi tapasztalataim alapján azonban már szintén akad
tam néhány pontra, a melyekben alapelveiktől eltértek. így a négy leg-
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felsőbb osztályba járó tanulóknak katonai kiképzése sehogysem illik az 
iskolai testgyakorlathoz ; ezt ők maguk is bevallják. Tekintettel az 
ország helyzetére, nevezetesen Norvégiára való viszonyukra, kénytelenek 
voltak a katonai gyakorlatoknak az iskolai életben helyet adni. Továbbá 
nem vág össze alapelveikkel, hogy a szergyakorlatokat az egyes csapat- 
vezetők vezetik, a kik előzetes kiképzésben nem részesülnek és a kik 
saját belátásuk szerint «fedeznek» fel gyakorlatokat, melyeket a torna
tanárok bizonyára ismernek, de ők nem, elannyira, hogy még a neveit 
sem tudják az egyes gyakorlatoknak. Végül feltűnik, hogy a négy felső 
osztály egy csoportot képezett az általam látogatott intézetben. A 6 1  

osztályba járók átlagos életkora az 1897-dik év tavaszi félévében 15*6 
év volt, őszi félévében pedig 14'6, míg a 72-be járóké 18-2, illetőleg 
17'6 esztendőt tett ki. Alapos kételyeim vannak az irányban, vájjon a 
15 éveseknek ugyanazon testgyakorlat való-e, mint a 18 évesüknek? 
Későbbi életkorban három év különbség nem tesz ki sokat, de a fejlődés 
korszakában nagyon is határoz.

Arra a meggyőződésre, úgy tapasztalom, a svédek maguk is el
jutottak, hogy nem lehet a testgyakorlatot kimérni, épp oly kevéssé, 
mint a hogy a táplálékot sem lehet. Tegyük fel, hogy az órára a torna
tanár által eleve megállapított gyakorlatok éppen elegendők a tanulók 
szervezetének megerőltetésére, a túlerőltetés elkerülésével, nem fog-e 
könnyen túlerőltetés bekövetkezni azoknál, a kik a tornaórát megelőző
leg máris használták izomerejüket és ügyességüket ? Erre utal, hogy a 
játéknak ismét helyt adtak — kár, hogy oly kevéssé űzhetik —, pedig 
Ling eredetileg melegen pártolta, a mint az tőle várható volt, a ki 
Gutsmuths-nak 1793-ban megjelent «Gymnastik für die .Jugend» czímű 
munkáját bizonyára ismerte, ha nem is eredetiből, bár a porosz had
seregben szolgált, melyben akkortájt irtózatos «drill» folyt, minden 
esetre dán fordításból, mely 1799-ben jelent meg Kopenhágában, a mely 
évben Ling ott tartózkodott. Lund, a hol működését Ling megkezdette, 
felette közel van Kopenhágához, nemkülönben Karlskrona, mely a svéd 
haditengerészeti academia székhelye, Skandinávia déli része sokáig dán 
birtok volt és a szellemi összeköttetés Svédország ezen része és Dánia 
között még ma is igen élénk. Szavai, melyekkel a gymnastikai játékokat 
előírja a szükebb értelemben vett gymnastika kiegészítésére, mely sokkal 
rendszeresebb, és melynek formái sokkal szigorúbbak: «Szükséges, hogy 
minden örömmel legyen átitatva», — legalább is nagyon emlékeztetnek 
Gutsmuths-ra. Később — úgy mint a németek — a svédek is elfelejtet
ték a játékot, de utóbbi időben ismét felkarolják ; nem egy svéd torna
tanár keresi fel a német játéktanfolyamokat, különösen a sokkal mele
gebb déli részből.

Mentői többet foglalkozom a test fejlesztésének kérdésével, tekin-
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totbe véve éghajlati viszonyainkat, mindinkább megszilárdul bennem a 
meggyőződés, hogy voltaképen a sokféle mozgási játék, midőn örömmel 
és önként működteti testét a fejlődő szervezet, képezi a testfejlesztés 
alapját, a mi persze nem zárja ki, hogy akkor és a mennyiben a játékokat 
nem lehet gyakorolni, kiegészítésül a svéd és német tornához ne folya
modjunk, a mire az öt téli hónap elég módot és alkalmat nyújt. Sőt a 
játékok megkezdése előtt és befejezése után is czélszerűnek tartanék 
többféle szabad- és rendgyakorlatot. A német testgyakorlat szereinek sok
féleségével, a svéd testgyakorlat szigorú fegyelmezettségével, a test alapos 
ismeretével és a gyengék foglalkoztatásával, mint a testi erőt és ügyes
séget szándékosan fejlesztő irányok, az angol gymnastika, mely ugyan
azt a czélt öntudatlanul akarja elérni, a friss levegőn űzött mozgási 
játékaival és sportjaival egy egyveleget, mixtum compositumot adnak, 
melyben az éghajlati viszonyok és a nemzetek jelleme szerint, hol az 
egyik, hol a másik irány fog túlsúlyra akadni. Minálunk — örömmel 
tapasztalom — a játék fogja bélyegét a testgyakorlatra reányomni, fel
téve, hogy ifjúságunk fegyelmezettsége és a játékterek kérdése ez irány 
megtartását engedik. Mindazonáltal mégis jó lesz a svédektől tanulnunk.

J dba A dolf.

KÖZOKTATÁSÜGYI REFORMTÖREKVÉSEK 
FRAN CZIAORSZÁGBAN.

I.

Alig van nemzet, mely szivósabban ragaszkodik a meglevő insti- 
tutiókhoz, — legalább a közoktatásügy terén — mint a franczia. He
lyesen jegyzi meg erre nézve Bréal «Quelque mots» czímű művében : 
«Il ne faut pas oublier, que nous sommes le pays le plus rebel aux 
vraies reformes. Notre histoire est semée de revolutions à la surface, 
mais ce qui constitue le fond de la vie intelectuelle et morale s’est à 
peine modifié depuis deux siècles».

Mindamellett újabb időben több és több szó hangzik fel, mely 
egyes intézmények reformálását a legégetőbben sürgeti. Eme reform- 
törekvések rövid vázlatát kivánom adni jelenlegi czikkemben.

A legtöbben a középiskolák reformját tartják legszükségesebbnek. 
Maga a franczia képviselőház a közoktatásügyi bizottságot kérte fel a 
középiskolák reformálására szükséges indítványok megtételére. E bizott
ság, melynek elnöke Eibot Sándor volt, 1899 január 27-től 1900 márcz.
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27-ig tartotta gyűléseit és egy terjedelmes jelentésben számolt be a kép
viselőháznak működéséről.

E bizottság üléseiben Pranoziaország legkiválóbb tudósai, tanárai, 
minők Gréarcl, Berthelot, Lavisse, Wallon, Gaston Paris, Boissier, 
Bréal, Jules Lemaître, Bninetícre, Boutraux, Lechelier, Fauillée, Léon 
Bourgeois, Poincaré, Goblet, Hanotaux, Buisson atb. vettek részt.

E bizottság jelentését a franczia sajtó a legnagyobb elismeréssel 
fogadta. A «Temps», Francziaország egyik legkomolyabb és legelterjed
tebb lapja, következőkép nyilatkozik a bizottság működéséről :

«L’enquête ordonnée par la chambre des députés la crise de notre 
enseignement sécondaire et conduite par M. Eibot avec tant d’autorité 
et de persévérance, restera l’une des plus intéressantes et des plus fruc
tueuses qu’aient enregistrées nos annales parlamentaires. »

Eibot, a bizottság elnöke, összefoglalva a bizottsági gyűléseken el
mondott beszédeket, egy igen érdekes könyvben resumálja a bizottság 
gyűlésein tárgyalt reformeszméket.'*'

A munka első részében, mely bárom fejezetből áll, Eibot a jelen
legi állami középiskolákkal, — a lycée-kel, — ezek főnökeivel (proviseur) 
és felügyelőivel (répétiteur) ■ foglalkozik. A lycéeknél, melyek tudvalevő
leg majdnem mindnyájan bennlakással — internatussal — vannak 
egybekapcsolva, ez utóbbiak különválását sürgeti, ez által a lycéek költ
ségvetése majd könnyebben megállapítható lesz.

A proviseurök csekély rendelkezési jogát is kifogásolja, mert pl. 
egy könyv beszerzéséért vagy pbysikai eszköz elkészítésének költségeiért 
a felsőbb hatósághoz kell fordulnia. Személyére nézve legyen a proviseur 
jellemes, magaviseleté szeretetreméltó, meri a proviseur személyiségétől 
függ az intézet jövője. De mily ritkán bukkannak ily qualificatióval biró 
egyéniségre, mert a legjobb tanárok, félve a rajok nehezedő nagy felelős
ségtől, nem reflektálnak a proviseuri állásra.

Kikel Eibot a proviseurök gyakori váltakozása ellen, pl. Auch-ban 
20 év alatt hat proviseur állott az e városban levő lyeéenek élén. A caeni 
rektor is panaszkodik, hogy 15 év alatt 8 lyceumban 24 proviseur volt ; 
átlag minden harmadik évben változott, mikép ismerheti meg, kérdi 
jogosan a rektor, ezen idő alatt az ott időző ifjúság jellemét, az intézet 
berendezéseit, à tanárok methodusát.

Minden lycée rendesen nagy parkkal rendelkezik, de abba — ezt is 
panaszkép említi Eibot — az ifjúságot rendesen nem bocsátják be. Nem 
lehetne az ifjúságot — kérdi Eibot — könnyű szerrel kertészetre taní-

* A lexa n d re  Ribot député, Président de la Comission d’Enseigne- 
ment : La réforme de l’Enseignement sécondaire. Paris, Armand Colin & 
Cie Editeurs 1900.



KÖZOKTATÁSÜGYI REFORMTÖREKVÉSEK FRANCZIAOKSZ ÁGBAN. 4 0 5

tani, mely az ifjúságnak a legnagyobb szórakozást nyújtaná. De a provi- 
seurök erre nem gondoltak, vagy ha igen, még sem teszik. «Lehetnek 
ennek előnyei, -— így szólnak, de én azt teszem, a mit elődeim tet
tek.» Ebben rejlik a nagy hiba, hiányzik a proviseuröknél az initiativa, 
a bevett szokások és szabályzatok minden önállóságot elnyomnak.

Igen nagy hiba a lyeéek túlzsúfoltsága is. Pl. a Janson de Sailly- 
féle lyceumnak, melyet 1200 tanuló számára rendeztek be, ma 1900 
tanulója van. Mikép ismerheti meg a proviseur a tanulók e rengeteg 
tömegét. Alig ismerheti meg a tanszemélyzetet, még kevésbbé a tanuló
kat, hacsak minden tanulónak naponként csak egy perczet szentelne, 
három órára volna szüksége és épen eme három órája hiányzik, hisz 
minden ideje a látogatások fogadásával telik el. Egy proviseur azt 
állítja, hogy évenként 30,000 látogatást fogad. Ezt elhihetjük, ha tekin
tetbe veszszük, hogy a proviseurök naponként Va 9-től délig, és délután 
2—6-ig fogadnak. Ilyen körülmények között bátran kérdezhetjük, mikor 
ismerheti meg a tanulókat ? Eibot indítványa tehát az, hogy a lycéekben 
felvett tanulók számát legfölebb 300—400-ra kellene megállapítani.

Nagy baj, hogy nem gondoltak arra, hogy minden lycéeben oly 
nagy terem álljon rendelkezésre, hol a tanulók esténként a napi munka 
után barátságos beszélgetésre összejöjjenek, vagy pedig ott az estét 
olvasással eltölthessék. Az igazgatók és az intézet tanárai is el-ellátogat- 
hatnának idő és itt a legkönnyebb szerrel megismerhetnék az egyes 
tanulók jellemét és tehetségét.

Ép úgy reformra szorul a repetiteurök (nevelők) állása is. A repe- 
titeurök, kiket a proviseur nevez ki, a tanulók felügyeletével vannak 
megbízva, együtt étkeznek és együtt alszanak az intézet tanulóival, nem 
tanítanak, holott az 1891 aug. hó 28-ról kelt ministeri rendelet értelmé
ben nemcsak a neveléssel, hanem a tanítással is megbizandók. A kép
viselőház által kiküldött enquête elfogadta Jules Simon amaz indít
ványát, hogy a felügyelők mellé helyettes tanárok (professeurs stagiares) 
állása is szervezendő. Az elsők kizárólag a felügyelettel bizandók meg, 
különösen az éjjeli felügyelettel, a második kategóriába tartoznának a 
már említett professeurs stagiaires, kik tanítanának is és a növendékek 
fölött való felügyelettel csak akkor bízatnának meg, ha ők maguk abba 
beleegyeznének.

Ezután áttér szerzőnk valódi feladatára és első sorban a lycéek
ben tanított classions nyelvekkel foglalkozik ; e nyelvek szükséges 
voltát hangsúlyozza, de utal egyszersmind Frary és Bréal föllépésére (az 
utóbbi: «De l’enseignement des langues modernes» czímű müvében), 
kik a latin nyelv tanításának szükségessége mellett még egy élő nyelv 
tanítását is sürgették. Föllépésöknek az volt az eredménye, hogy a 
középiskolákban 1886-tól kezdve egy második élő nyelvnek tanítását
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kötelezővé tették. Azonban a már többször említett enquêtban emez újítás 
több rendbeli ellenzőre talált. Mire szolgál a német és angol nyelv 
hiányos tudása — mondták többen —, vagy az assyrok vagy svédek tör
ténetének ismerete, ha nem tudják Francziaország történetét ?

A Dőli középiskola igazgatója is panaszkodott az enquéten, hogy 
a szülők nem látták be annak szükségességét, hogy gyermekeik heti 
10—12 órában az angol vagy német nyelvet tanulják, sőt a bordeaux- 1 

rector azt constatálja, hogy a lvceumok ennek következtében kezdenek 
néptelenek lenni. «La substitution à l’enseignement spécial de l'enseig
nement sécondaire moderne a dépeuplé nos collèges communaux et a 
permis à des ecoles primaires congréganiste de se transformer de soir 
au lendemain en établissements sécondaires. » Ép úgy szólnak a reform 
behozatala ellen a Caeni, Chambéri és de Charmont-i lyceumok igaz
gatói. Mindnyáját a nyugtalanság bizonyos neme fogta el, s abban a 
véleményben voltak, hogy a latin nyelv tanításának elhanyagolása a 
franczia szellem sülyedésének kezdetét jelenti. Az által, hogy a latin cul- 
turától távozik — állították ők —, Francziaország elhagyja eredetét és 
traditioi ellen cselekszik. Hanem a modern tanításnak is voltak hivei és 
pártfogói, így Lavisse, Boutraux ; az utóbbi a latin nyelv facultativ 
tanítását követelte. Többen a már Berthelot által követelt bifurcatiót 
szeretnék a lyceumokba behozni. A lyceumok tanárai és hallgatói elég 
számosak arra, hogy a kettéoszlást könnyen keresztül lehetne vinni, az 
egyik osztályban a tanítás gyakorlatibb volna, a másik inkább általáno
sabb jelleggel bírna.

A mit különösen a modern nyelvek tanítása ellen számosán fel
hoztak, a mit mellesleg megjegyezve nálunk is sokan hangsúlyoznak, « 
modern nyelvek tanításánál az eredmény elégtelensége. Bossert inspec
tor az enquéten ezt is fölhozta és nézete szerint a haj onnan származik, 
hogy igen számos tanár nem állott feladatának magaslatán ; rámutatott, 
hogy a lányok a modern nyelvek tanulásában több eredményt mutatnak 
fel: Vájjon a lányok nagyobb tehetséggel volnának-e felruházva, kérdi 
Bossert, e nyelvek tanulására ? Berthelot és mások határozott nemmel 
válaszolnak, hanem azt a körülményt említik föl, hogy a leányiskolában 
már régebben behozták a modern nyelv tanítását és szakítottak a régi 
methodussal. Ez az, a mit Poincaré is követelt. Általában a modem 
tanítás ne legyen a classicus tanítás halvány utánzása. Modern legyen 
nemcsak névben, hanem szellemben is.

Ribot ez alkalommal azt a kérdést veti föl, mely nálunk már 
régebben napirenden van, hogy a modern iskolák tanítványainak miért 
nem állnak nyitva a jogi és orvostani facultás kapui is ? Ne kövessük e 
tekintetben Németország példáját, követeli szerzőnk, hanem legyünk oly 
liberálisak, mint az angolok, hol az orvosoktól és ügyvédektől a görög
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nyelv tudását nem követelik, sőt az Éjszakamerikai Egyesült-Államok 
még messzebbre mennek, ott minden pálya nyitva van, nem kell az 
előtanulmányokat kimutatni, csak feleljen meg ama követelményeknek, 
melyek a választott pályán való sikeres boldogulásra szükségesek.

A tanulók nagy része traditióból, hiúságból választja a lyceumokat, 
melyek sikeres bevégzése után minden pálya nyitva áll, a mint szerző 
helyesen kifejezi magát «senki sem akarja magát megfosztani attól a 
kulcstól, mely minden ajtót kinyit». Nyissuk meg az összes pályákat a 
modern tanítás hallgatóinak, bizonyára a classicus tanulmányok hall
gatói apadni fognak. Mennyire egyezik a franczia államférfiak és pæda- 
gogusok véleménye a mieinkkel ; nálunk is mindtöbben követelik az 
egyenlő jogosultság megadását. Wlassics miniszter ép a most említett 
reform megvalósítását vette programmjába és ismerve miniszterünk czél- 
tudatos működését, tervét végre is fogja hajtani.

Nem maradt említés nélkül az enquêten a tanárok kiképeztctcsr- 
nek kérdése sem. Lavisse volt az, ki a dolgot szóba hozta, hangsúlyoz
ván, hogy a tanárok kiképeztetése minden tanügyi reform alapját képezi. 
«Nous avons tout appris», mondja eme régi tanár, «sauf la façon de 
l'enseigner». Ezzel kapcsolatban azt követelték, hogy az «Ecole nor
male» ne csak a felsőbb tudományok csarnoka legyen, hanem egy való
ságos pædagogiai seminarium. Tudvalevőleg a nálunk Eötvös Loránd br. 
felügyelete alatt álló «Eötvös Collégium» ily alapokon nyugszik

Szó van továbbá Ribot könyvében az érettségi vizsgálatokról 
(baccalaureatusról) is, melyet tudvalevőleg Francziaországban a közép
iskolát végzett tanulók nem a középiskolában, hanem az egyetemen 
tesznek le. A baccalaureatus, szerzőnk állítása szerint, majdnem feles
leges, mert maga a középiskolák végbizonyítványa már számos állásra 
qualificál.

Ribot hangsúlyozza, hogy hiába reformáljuk e vizsgálatok alakját, 
azok természetét, továbbá a bizottságot, mely alatt az leteendő, ha nem 
tüntetjük el ama különbségeket, melyeket a közönség tesz amaz emberek 
között, kiknek érettségi bizonyítványuk van, és ama tisztviselők közt, 
kik hivatalukra a szükséges rátermettséget gyakorlati módon szerezték 
meg. «Ha revideálnák az állomások listáját, melyek számára az érettségi 
bizonyítvány megkivántatik, akkor meg volnánk lepetve, hogy mily túl
zásra ragadtattuk el magunkat azon ürügy alatt, hogy a hivatal niveau- 
ját emelni akarjuk.»*

Magára az érettségi vizsgalat reformjára nézve az egész bizottság 
azon a véleményen volt, hogy ezt továbbra is az egyetem tanárai kezében 
kell hagyni, hanem abba mindannyian beleegyeztek, hogy a vizsgáló- 
bizottság tagjai között középiskolai tanárok is legyenek.

* Akár, mint nálunk. Szerk.
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Az egyetemre akarják továbbra is az érettségi vizsgálatot bizni, 
mert ennek eltörlése után a viszony egyetem és középiskola között, mely 
ma úgy is meglehetős laza, még lazábbá válnék. Hanem az érettségi 
vizsgálati tárgyak általánosabbá teendők, a tantárgyak minden tanulóra 
nézve egyenlők legyenek, s az így megszerzett bizonyítvány az egyetem 
minden facultására való belépésre jogosítson fel ; ily úton kiegyenlítendő 
a különbség a diplôme du baccalaureat classique és a diplôme du bacca
laureat moderne között.

Igen sokan kikeltek a bizottság gyűlésein a vizsgálatok methodusa 
ellen is, melyet nagyon mechanicusnak találtak, főkép a «l’Ecole poli- 
technique »-en. Igen sokat áteresztettek ez utóbbi intézetben tartott 
érettségi vizsgákon, kik később az intézetben nem boldogultak.

E bajon, Jules Simon * véleménye szerint, úgy lehetne segíteni, 
hogy az érettségi vizsgálatot teendő tanulók korát meg kellene hatá
rozni, hogy azoknak, kik a kort még nem érték el, még elegendő idejök 
legyen a vizsgálatra való készülésre.

Érdekes a franczia középiskolák növendékei gyarapodásának és 
apadásának kimutatása, melyet Eibot könyvében olvasunk. 1809—1820. az 
összes középiskolai növendékek száma 50,000-re rúgott, 1820—-1830-ban, 
daczára az 1814. és 1815-iki szerencsétlenségeknek, melyek Franczia- 
országot érték, a középiskolai növendékek száma 15,000-rel szaporodik, 
1830—1840-ig a növekedés csak 2000-re rúg. Az 1850-iki törvény a 
magániskolák felállítását megengedte, ezen törvénynek az volt a követ
kezménye, hogy a magánközépiskolák tanítványainak száma 52,000-rel 
gyarapodik, míg a nyilvános intézeteké csak 5000-rel. Az 1854—1865-iki 
időszakban a nyilvános iskolák gyarapodása túltesz a magániskolákén, az 
előbbiek 15,228 növendékkel, az utóbbiak csak 14,249-ezel növekedvén; 
ez utóbbi növekedés kizárólag a papi intézetekre esik. Az 1865. évtől 
kezdve kezdődik a világi magániskolák hanyatlása. A lyceumok és col- 
legiumok tanulói száma ezen időszak alatt 13,563-mal növekszik, míg a 
papi intézeteké 11,919 tanulóval. 1876—1887. időszakban a növendékek 
eme növekedése megmarad, míg a laikus intézetek több mint 1 0 , 0 0 0  

növendéket veszítenek. 1887—1898-ig a laikus intézetek tanulóinak 
száma ismét kevesbedik, a mennyiben 10,449 növendéket veszítenek, 
míg a papi intézetek növendékei 17,000-rel szaporodnak. Általában a 
lyceumok és collegiumok növendékei már 2 0  év óta nem gyarapodnak, 
sőt az utolsó években az apadásra mutatnak hajlamot; különösen apad
nak a bennlakó tanulók. Szerzőnk eme visszaesés és apadás okát ama 
körülményben keresi, hogy magok a lyceumok és collegiumok, különösen 
az internatusi intézmény, heves támadásoknak voltak kitéve, de másrészt

L. Eeforme de l ’enseigenement secondaire.
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az internatusi díjak fölemelésében is, в egyes vidékeknek teljes elszegé
nyedésében. Hogy a laikus és papi intézetek ellen az állami lyceumok és 
a községi collegiumok nem tudják a versenyt kiállani, emez utóbbi 
intézetek csekély számában keresendő. így pl. Ellőne departementban 
csak két lyceum van, egy Lyonban, másik Villefranche-ban és e két 
állami intézetnek versenyeznie kell az e departementben lévő 21 papi és 
9 laikus intézet ellen. A két állami intézetnek 1585 tanulója van, míg a 
magániskolákat 2368 tanuló látogatja, és e mellett a lyoni intézet rosszul 
is van felszerelve és egy régi rozoga épületben van. A mi a lyoni inté
zetre áll, az áll majdnem minden nagyobb vidéki városban (minők Bor
deaux, Lille, Marseille) lévő középiskolára is, sőt vannak igen gazdag és 
népes vidékek, hol sem lyceum, sem collegium nincs, tehát ily vidékeken 
a papi intézetek felállítására tág tér nyilt.

Déli Francziaországban ép ilyenek a viszonyok ; a quimper ilyceum 
kivételével az egész vidéken nincs nyilvános középiskola. Az északi de- 
pertementekben 1879-ben 15 collegium volt, azóta ezek közül 5 megszűnt, 
egy lyceummá alakult át, a többi lassanként papi középiskola lett.

A liazebroucki arrondissementben, Francziaország egyik leggazda
gabb és legnépesebb vidékén, csak egy kis vidéki középiskola volt, mely 
legkevésbbé elégítette ki az ottan lakók szükségletét, de nemsokára ez is 
papok kezébe jutott. így egyes collegiumok papi iskolákkal való föl
cserélése jogos nyugtalanságot keltett számos franczia államférfidban, 
Eibot azon a véleményen van, hogy a bajon csak úgy lehetne segíteni, 
hogy a vidéki kisebb lyceumok egyszerűbb szervezetet kapnának ; kisebb 
számú tanárokat alkalmaznának ily intézeteknél, de kiképeztetósök ép 
oly niveau-n állna, mint a nagy lyceumi tanároké.

Egyáltalán újabb időben a városok a collegiumok felállításától 
irtóznak, az állam pedig, tekintve a költségek nagyságát, lyceumokat 
csak nagy ritkán állít fel. Leghelyesebb volna - ez Eibot indítványa —, 
ha egyes társulatok vagy tanárok találkoznának, kik ily kisebb közép
iskola felállítására vállalkoznának, az államtól kérve egyszersmind az 
intézet fentartására szükséges subventiót és néhány tanár alkalmazta
tását. Az így fentartott intézet szerencsés combinatioja volna egy 
magánember vagy magántársulat és az állam együttes működésének.

A mit különben itt a középiskolák fölállításánál említettünk, már 
tényleg létesült nehány magán felsőbb leányiskola létesítésénél, a 
mennyiben az állam oly felsőbb leányiskolái tanítónőnek, kinél ily inté
zet fentartására kellő garantiát látott, subventiót adott. Eibot ezen kis 
kitérés után újra visszatér a nyilvános középiskolák hanyatlása okainak 
vizsgálására és kiemeli, hogy ez még abban is keresendő, hogy a polgári 
családból származó gyermekek, az aristokraták példáját követve, inkább 
papi iskolába járnak.
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Kifogásolja még szerzőnk, a mit az enquêten is tárgyaltak, az 
iskolák hiányos felügyeletét is. Igaz ugyan, hogy az inspectoroknak 
némi felügyeleti joguk van, de ez csak formalitás. Ellenőrzésük abban 
áll, hogy az inspectorok átnézik ama lajstromot, mely a tanárok és fel
ügyelő tanárok neveit tartalmazza, de magokat az osztályokat sohasem 
látogatják meg. Az állam kötelessége az volna, hogy a középiskolákat 
hathatósabban ellenőrizze, mely azonban ne álljon a fennemlített 
felületes eljárásban, hanem terjeszkedjék ki a tanulók előmenetelére, 
a tankönyvek, továbbá az Írásbeli feladatok átnézésére ; csak ily alapos 
ellenőrzés és felügyelet fogja a szülőket teljesen megnyugtatni a közép
iskolák állapotára nézve.

Ép úgy megváltoztatandó az 1850-iki törvény is, mely a tanárok
tól csak a «diplôme de bachelier»-t követeli; most már, tekintve a meg
változott viszonyokat, többet kell kívánni, t. i. ezek egyetemen való ki- 
képeztetését.

Ezzel Ribot érdekes fejtegetései véget érnek. Könyvében mellék
letül megtaláljuk a bizottságnak a középiskola reformjánál keresztül 
viendő í>'2 paragraphusból álló javaslatát, melyet a bizottság a chambre 
des député elé elfogadás végett beterjesztett. E javaslat nem egyéb, mint 
Ribot imént vázolt érdekes fejtegetéseinek foglalatja.

Ribot könyve és a bizottság reformeszmói méltán megérdemelték 
ama feltűnést, melyet megjelenésük alkalmából keltettek. Különösen 
Ribot könyve, a mely tudáson és alaposságon nyugvó munka, mely a 
középiskola reformjára vonatkozó összes kérdéseket annyi világossággal 
és szabatossággal tárgyalja. A könyvben még kivonatban megtaláljuk 
Berthelot-, Lavisse-, Boutmy-, Poincarré- és Leon Bourgeois-nak a 
bizottság előtt tartott beszédeit.

II.
Boutmy E., az Institut tagja, ki a már többször említett parla

mentáris bizottságban tevékeny részt vett, a «Questions du temps» nevű 
vállalatban megjelent tanulmánynyal szól hozzá a franczia közép
iskolákra vonatkozó reformkérdésekhez.*

Mindenekelőtt az érettségi vizsgálatok reformjával foglalkozik és 
azt kívánja, hogy ezek kettéosztassanak. Az egyik vizsgálat oly tárgyakat 
foglaljon magában, melyeket minden művelt embertől joggal megköve
telhetünk, a második vizsgálaton oly tárgyak alapos és részletesebb 
ismeretei követelendők, melyek a tanuló későbbi tanulmányainál szük
ségesek lesznek. Az első vizsgálatnál, mely szó- és Írásbeli, a következő

* B. Boutmy: «Le,Baccalauréat et l’enseignement secondaire» (Projets 
de reforme).
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tárgyak szerepeljenek : 1. anyanyelv, 2. latin nyelv, 3. történelem és 
földrajz, 4. matliematika és 5. philosophia. В tárgyakhoz a candidatus 
egy tetszés szerinti nyelvet, akár classicust, akár modernt, választhat.

A második vizsgálaton, mely már állami bizottság előtt teendő le, 
az előbb említett tárgyak beható ismeretei kivánandók.

Ily eljárás mellett, úgy véli, el fog tűnni a most fönnálló különbség 
a «baccalauréat classique» és a «baccalauréat moderne» között.

Szerzőnk egyáltalán a Baccalaureatus-rendszer ellen kel ki, már 
azért is, mert ez a nemzetben a privilegizált kasztrendszert teremtette 
meg, mely az egész franczia társadalmat két nagy részre osztja ; egyik 
rész, a mely a baccalauréatusi diplomát megszerzi, a másik rész annak 
híján van.

Es mivel számos hivatal csak a «grade de bachelier» bírásától 
tétetik függővé, magától értetődik, hogy mindinkább szaporodik azok 
száma, kik azt megszerezni törekszenek.

Egyik módja annak, hogy a «grade de bachelier» megszerzését 
csökkentsék, az volna, hogy a vizsgálatokat nehezebbé kellene tenni ; de 
daczára annak, hogy a baccalaureat classique 12 tantárgyból áll, sőt a 
Baccalaureat moderne vizsgálata még többet kíván, a vizsgálatok 
niveauja nem emelkedett. Ezen körülményt sokan a vizsgáló tanárok 
elnézésében keresik, mert ezek nem szívesen buktatják meg a candi- 
datusokot, kiktől ezáltal a társadalomban való emelkedés föltételét 
vonják meg.

A bajok, melyek a baccalaureatus intézményében tapasztalhatók, 
csak úgy gyógyíthatók, ha nemcsak e vizsgálat formáját, hanem egész 
természetét és szellemét is megváltoztatjuk. Első az volna, hogy mind a 
kötelező, mind a facultativ tantárgyak száma leszállítassék, de az összes 
választott tárgyak alapos és beható ismerete követelendő, nehogy az 
eddig divó amaz anomalia is előforduljon, hogy egyes tantárgyakban 
tapasztalt teljes tájékozatlanság daczára a candidatus baccalauréatusi 
oklevelet nyert.

A baccalauréatusi bizonyítvány alakjára nézve is alapos kifogásai 
vannak. Szerzőnk ugyanis kifogásolja, hogy ama 6000 baccalauréatusi 
bizonyítvány között, melyet Francziaországban évenkint osztogatnak, 
nem tesznek semmi különbséget. Pedig mind az államnak, mind a 
közönségnek is tudnia kellene, milyen eredményt ért el a candidatus az 
egyes tárgyakban. Ezért Boutmy igen helyesnek tartaná, ha minden 
tantárgy osztályzata, mely a vizsgálati jegyzőkönyvben szerepel, az 
érettségi bizonyítványba is beigtattatnék, hogy ezek alapján az állam és 
a közönség különbséget tehessen azok között, kik csak középszerű 
módon tették le az érettségi vizsgálatot.

Boutmy még arról is panaszkodik, hogy a kandidátus jellemkép
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zésére oly kevés súlyt fektet mind a vizsgáló bizottság, mind a család- 
A családfő nem arra buzdítja fiát «Deviens un homme» (Légy férfi)) 
hanem arra serkenti «Sois un bachelier» (légy érettségi bizonyítványt 
szerzett fiú). Es ezért teljes joggal állíthatta egy a franczia viszonyokat 
annyira ismerő szellemes férfiú «On fait sa première communion pour 
en finir avec la réligion, on se marie pour en finir avec l’amour, on 
passe son baccalaureat pour en finir avec les lettres».

Az érettségi vizsgálatok reformja pedig szoros összefüggésben áll 
a középiskola tanításának reformjával, melyek csak úgy valósíthatók 
meg, ha szemünk előtt mindig a középiskolai tanításnak czéljait tart
juk. Szerzőnk szerint e tanításnak czélja hármas volna.

1. A tanulót arra bírni, hogy helyesen tanuljon és felkölteni benne 
ama kedvet, hogy valamit jól is tudjon. Ezt Boutmy szerint ismét csak 
a tantárgyak redukálásával lehetne elérni ; így a klasszikus tanítás
ban el lehetne hagyni a görögöt, a modernben egyik modern nyelvet ; 
ezáltal a tanított nyelvet aztán tökéletesen lehetne elsajátítani. Ép úgy 
a mathematika, természetrajz, történelem anyagát is lehet redukálni. 
Főkép az egész egyetemes történet helyett, annak egyes részei behatób
ban tárgyalandók, itt kiterjeszkedve az illető kor minden mozzanatára.

2. Meg kellene könnyíteni minden tanulónak értelmi hivatottságá- 
nak szabad megnyilatkozását. Ez csak úgy érhető el, ha nemcsak a spe
ciális tantárgyak között engedünk szabad választást, hanem az által is, 
hogy munkájának és idejének felhasználását is teljesen a tanulóra 
bízzuk.

3. Edzeni kell a tanuló jellemét az akarat és némi felelősség fej
lesztése által. Szerzőnk panaszkodik, hogy erre nem igen ügyelnek a 
franczia középiskolákban. A tanuló mint gyermek lép a lyceumba és 
mint ilyen hagyja azt el. A nevelés eme módja is sürgős reformra szorul.

Persze mindeme reformokat csak az igazgatótanároknak és neve
lőknek odaadó közreműködésével lehetne keresztül vinni. Ezek teendői
vel, valamint az emelendő új intézeti épületek részletes leírásával végzi 
be Boutmy tanulságos és érdekes fejtegetéseit.

П 1.

De nemcsak a franczia középiskola reformálását követelik a fran
czia pædagogusok és államférfiak, hanem talán még hangosabban a 
leányok felsőbb oktatását is.

Tudvalevőleg a franczia felsőbb leányiskolák az 1880-ban alkotott 
Camille Sée-féle törvénynyel léptek életbe, mely után nem sokára 
hasonlókép 1884-ben a Camille Sée által alkotott törvény alapján Sév- 
resben a felsőbb leányiskolák számára tanárképző-intézetet állítottak fel-



Azóta persze ez intézet és egyáltalában a leánynevelés és tanítás 
^számos reformon ment keresztül.

Folyton fölhangzott Francziaországban amaz indokolt panasz, 
hogy a leánynevelés terén nem történik semmi.

Michelet, a hires történész is «La femme» czimű művének első 
részében fölsóhajt: «A leányok most sem képzettebbek, mint abban 
az időben, midőn Fénélon ki tudvalevőleg Francziaországban be
hatóan foglalkozott a leánynevelés kérdésével — szeretetreméltó könyvét 
kibocsátotta».

Legújabban e kérdéssel igen behatóan Dugard, a lycée Molière 
tanára foglalkozik: «De l’éducation moderne des jeunes filles», pal- 
м. Dugard. (Armand Colin et Cie Editeurs. Paris, 1900) czimű művében. 
Dugard fölpanaszolja, hogy napjainkban a leányok kétféle nevelésben 
részesülnek : iskolai nevelésben és olyanban, a melyet környezetük ad 
nekik. Magától értetődik, hogy e kétféle nevelés gyakran összeütközésbe 
jő. Dugard első sorban kiemeli, hogy a nők nevelése és tudása irányában 
a követelések is megváltoztak. Azelőtt mindenféle problematikus tudo
mánynyal tömték meg a leányok fejét, azt követelve tőlük, hogy tudják 
az összes élt és létezett királyokat elősorolni első Pharaótól kezdve 
napjainkig. Ma már Francziaországban e tekintetben is a követelmények 
megváltoztak, a midőn első sorban a leánynövendékektől azt követeljük, 
hogy biztos és határozott ideájuk legyen Francziaország történelméről 
és ennek szelleméről, továbbá azt, hogy a természet és a hygienia tör
vényeiből annyit tudjanak, hogy ne legyenek áldozatai tévedéseknek, 
melyek az asszonyok egészségét oly gyakran megtámadják.

Dugard szellemesen kimutatja, hogy melyek a ma már említett 
két nevelés összeütközésének alakjai és következményei, hangsúlyozva, 
hogy mindenhol a nőt és ennek munkáját kell hathatós támogatásba 
vennünk, hogy pedig ellensúlyozzuk a nők hamis nevelését, erre nézve 
a szerző kimutatja, hogy a leányok ily hamis nevelése mily nagy veszé
lyekbe dönti őket, hangsúlyozva, hogy ily nevelés mellett, ha majdan a 
leányok az élet rideg valósága előtt állnak, mily kevés ellentállást fog
nak tanúsítani.
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*

A harmadik franczia köztársaság sokat tett és még most is sokat 
tesz és tenni fog, hogy összes iskoláit — az egyetemtől le a népisko
láig — a tökéletesség magas fokára emelje. Francziaország legkiválóbb 
állam- és tanférfiai a legnagyobb készséggel vesznek részt a reformmun
kában és a franczia parlament a hadsereg reformja mellett a közoktatás- 
ügyre fekteti a legkiválóbb gondot.
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Egyáltalában Francziaország iskoláiban Jules Simon amaz elvét 
akarja megtestesíteni, melyet a nagy államférfit! «Ecole» ez. művében 
állított, azt mondván : «Ama nép, melynek iskolái legjobbak, az az első 
nép, ha nem az még ma, azzá lesz holnap». T é r i  J ó z s e f .

A JAPÁN NEVELÉS.

Azon államok közül, melyek a nyugati civilisatio kötelékébe be
léptek, talán egynek fejlődése sem tüntet fel — iígy az anyagi, mint a 
szellemi téren — oly rohamos haladást, mint Japáné. Ép azért Japán 
nevelésügyének áttekintése nem pusztán tárgyi szempontból bírhat ér
dekkel, — de alaki szempontból is : hogy t. i. ugyanazon kulturális ténye
zők egészen idegen talajba — Kelet ős kultúrájának talajába — átültetve, 
mily természetű kijegeczedésen mentek át, vagy legalább vannak átmenő 
félben. Ránk nézve ez annyival nagyobb érdekkel bírhat, mert mi is ke
leti nép vagyunk, s nekem úgy tetszik, hogy Japán e kultúra átvitelé
ben sokkal több önállóságot tanúsított, mint mi ; és így az ránk nézve 
nem csak érdekes, de egyúttal tanúságos is.

Az Egyesült Államok tanügyi biztosának legutóbbi jelentésében 
(az 1898—99. t. évről) egy igen figyelemre méltó ismertetés jelent meg 
Lewis E. Róbert tollából, Sang-Hai-ból : «Állami nevelés Japánban» 
(State Education in Japán) czím alatt. (L. R. of. Comm. of. Education. 
Washington. 1900. 260. 1.). A fent jelzett indoknál fogva, talán nem 
végzek felesleges munkát, ha Japán nevelésügyét az idézett czikk alapján 
ismertetem. Főképpen a népnevelésre fogok kiterjeszkedni, de az átte
kintés teljessége végett, érinteni fogom a nevelés egyéb tagozatait is.

Japán nevelési rendszerét nyugatról vette át, azonban, a ki annak 
a renaissance előtti nevelésügyi állapotát figyelmen kívül hagyja, a jelen 
tényezőkről helyes képet nem fog nyerni.

Japán egész jelen állam szervezete nem régi keletű, a mennyiben 
csak 1868-tól számítható, a midőn a forradalom által a jelenlegi uralkodó 
jutott a hatalom éliro. Ezen időszakot a kereskedelmi terjeszkedés, alkot
mányos kormány létesítése és a nevelés nemzeti rendszerének feállítása 
jellemzi. Ennek hivatalos jelzője a Meiji időszak. Ezen'időszak előtt 
Japán szervezete fendalismus állapotában volt. Egész a múlt századig 
semmi nyoma annak, hogy az állam, mint ilyen, népének neveléséről 
gondoskodott volna : a nevelés magán és helyi vállalkozásra utaltatott.

A Krisztus előtti 600. évtől egész a Kr. utáni 1603. évig Japán köz
életére és nevelésügyére is a buddhismus gyakorolt irányadó befolyást-
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Buddhának, Kelet e bölcsének metaphisikai és erkölcsi tana az u. n. négy 
főigazságban foglalható össze ; ezek : 1. az érzéki lét káprázat, — 2. a 
vágy, mely ezen létből származik, szüli a fájdalmat, — 3. az érzéki lét 
káprázata és fájdalma csakis a nirvána által, mely a mozgó lét meg
semmisülése a mozdulatlan lét ölén, szünhetik meg, — 4. a nirvánára 
az ember a maga teljes önlemondása és minden vágy teljes kioltása által 
juthat. Ezen tanból minden ember erkölcsi egyenlősége következik. «Az 
az igazi bölcs» mondja Buddha, «a ki a fejedelem és rabszolga teste kö
zött semmi külömbségetnem lát». (L. Histoire de la Philosophie. Alfréd 
Jouillée. Paris. 10. 1.) Mig a nemzet uralkodói lerázták vagy elfelejtet
ték a nép nevelését., a Buddha papok voltak a nemzet iskolamesterei. 
A templomokban, az egész országon át, úgy a felső, mint alsó rendűek 
számára népiskolák állíttattak. De a papok nem elégedtek meg a puszta 
tanítással, - ők voltak az irodalom megteremtői és őrzői : a templomok 
lettek az irodalom raktárai és a barátok annak őrei. Mielőtt a tizenhato
dik század befejeztetett volna, a buddhismus Japánnak úgy nyelvére, 
mint irodalmára kitörülhetetleniil rányomta a maga jellemző bélyegét.

1603-ban Confucius szelleme lépett Buddháé helyébe. A Buddha 
papok azonban sokkal simulékonyabbak voltak, hogy sem az új szellemi 
irányzatnak ellen álltak volna s inkább terjesztői, mint ostromlói lettek 
a chinai, illetőleg Confucius tanáuak. Confucius, Ázsia Aristotelese, a 
szemlélődő Buddhánál sokkal gyakorlatibb volt. Az 6 bölcsészete alkal
mazott erkölcstan. «Mi a Mindenség alapoka ?» kérdi Confucius. «Az ég 
és föld teremtő hatalma» feleli ő «ezen egyetlen szó által fejezhető k] : 
tökéletesség; de a lények teremtése felfoghatatlan». «A megismerés 
lényege — a kötelesség.» «Oh mily nagy a szent ember kötelességének 
törvénye!» Mondja a bölcs. «Ez egy Ocean — partok nélkül !» (H. Hist. 
Phil. 22.) Az ember viszonya a családhoz, a társadalomhoz, az állam
hoz és az éghez: ime ezek azon tárgyak, a melyek fölött anyagát össze
gyűjti. Confucius csodálatos részletességgel mutatja be az ő «minta em
berét» (Superior man). A «minta ember» vonatkozásai és fölénye a 
« Nagy-tudomány » - ban a következőkben körvonalaztatnak : 1. a tárgyak 
tanulmánya, — 2. az ismeretek teljessége, —• 3. a szándék őszintesége, —
4. a szív tisztasága, — 5. az egész személy művelése, — 6. a család gon
dozása, — 7. az állam kormányzása —- és 8. az egész birodalom békéje. 
Ezen vasminta szerint formáltattak évszázadokon át Japán, China és 
Korea férfiai. Az eredetiség a lázadás egy neménekitekintetett. A több- 
nejűség a rendszer kiegészítője gyanánt tekintetett : « A közönséges férfiú», 
ki egy nőhöz köttetett, megvetés tárgyát képezte. «Eszményi nő» volt 
az, ki férje családjában, az ágyasokra nem volt féltékeny. A politika kézi 
könyve Confucius irányú volt. Ez a császárt minden földi hatalom fölé 
helyezi. ( ) a nap fia. Benne összpontosúl és belőle sugárzik ki minden
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hatalom ; ezért ő más birodalmak uralkodóit magával egyenlőnek el nem 
ismerhette. Ez az alapja más nemzetek bántó megvetésének.

A fendalis rendszer későbbi fejlődésében, a nagy urak székhelyei, 
a Daimió-k, Japánban a Confucius-féle tudomány központjaivá váltak. 
A katona-osztály nevelésére — a tanfolyam terjedelme szerint — két 
fajta iskola volt, — a Kanga-ku a Hyoga-ku. A tanfolyam hat vagy bét 
évre terjedt. A Confucius-féle tudomány és Daimió védnökség kapcsola
tának eredménye a szamurai vagy a katona-tudós osztály létesülése volt. 
Ezen osztály fokozatosan elfoglalta a Buddha papok helyét és a nép tény
leges vezetőjévé vált. A katona-tudós osztályból származott az új idők 
majdnem minden nagy hadvezére, államférfia, tudósa, reformátora, ke
resztyéné, gondolkodója és emberbarátja. Ez alkotja, kevés kivétellel, 
Japán mai kormányzó osztályát.

A Japán gondolkodásmód makacsul ragaszkodott Confucius bilin
cseihez, noha tétettek kísérletek a chinai bölcselet javarészének kiválasztá
sára és annak a Sintó és buddhismus kiválóbb részével való egyesítésére. 
Ezen mozgalmak közűi a Yogaku volt a legsikeresebb. AYogaku mozgalom, 
más tényezőkkel kapcsolatban, közreműködött a nép szemének kinyitására 
■a Mikadó indokolatlan zárkózottságát és a Sogun (felső osztály) önteltsé
gét illetőleg. A Yogaku megvilágosítja azon általános törekvést, mely 
1868-ban januárban a Jusimi ütközetre vezetett, mely a Japán történe
lemben a modern időszak kezdetét jelzi.

A hollandoké az érdem, hogy a vágyakozást Japánban a nyugoti 
nevelés iránt felébresztették. A hollandok már 1630-tól engedélyt kaptak, 
hogy a Nagasaki öbölben kereskedelmi telepet tarthassanak fenn. Itt, 
megvetve a Japán kormány által és mint alábbvaló nép üldöztetve, tit
kon fölkerestettek oly japánok által, kik készek voltak életüket koczkára 
tenni a tudomány kutatásáért. Ezen nagasaki kereskedő tanítóknak befo
lyása oly hatalmassá lett és az új eszmék bevallása oly nyilvánossá vált, 
hogy ezen japánok Tokyóban iskolákat nyitottak annak terjesztésére, 
a mit az idegenektől tanúltak. Azoknak lelkesültségét, kik a Confucius- 
féle tan kötelékeiből szabadúlni törekedtek, mutatja Sozan Szakuma pél
dája, a ki hűbér urához egy alapjában módosító kérvényt nyújtott be ; 
ennek hatodik fejezete ajánlja, hogy: «még a legkisebb falvakban is 
iskolák állíttassanak a népnek az erkölcstan elveiben való oktatása vé
gett.» О vakmerőségéért 1864-ben meggyilkoltatott. A világosság utáni 
ezen tapogatódzás közben jelent meg Amerika és feltárta Japán kapuit.

Anglia, Francziaország, Oroszország és Amerika ismételten tettek 
kisérletet, hogy üzleti összeköttetést nyissanak Japánnal, — azonban 
minden siker nélkül. Végre 1853-ban Derry M. G. hadihajó parancsnok 
kikötött amerikai hajóhadával a Yeddó öbölben. A vele kötött, szerző
dés, mely 1854. márcz. 31-én Íratott alá, készítette elő az utat Japánban
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a nyugati kereskedés, nevelés és a keresztyénség számára. Őt követte 
Harris Townsend az első ügyvivő követ. Ő Tokyó-ban nagy küzdelem 
útján, egy állandó egyezményt íratott 1858 jul. 18-án, mely úgy Európa, 
mint Amerika részéről a Japánnal való diplomatiai összeköttetésnek alap
ját képezte. Harmincz nappal később Lord Elgin britt diplomata, abritt- 
japán szerződést kötötte meg.

Ezen diplomatiai viszonynak hatása a nevelésügyre Japánban azon
nal érezhetővé vált. Iskolák nyittattak az idegen nyelvek tanulmányozá
sára, intézetek és független akadémiák gomba módon támadtak. Midőn 
a forradalom munkája befejeztetett, a nevelés — 1868-ban — szervezett 
alakot kezdett ölteni, Kiotó-ban egy ideiglenes nevelésügyi tanács állít
tatott. Az udvari nemesek, a hűbér urak és a közhivatalnokok a Tokyó- 
ban megnyílt új iskolák látogatására rendeltettek. 1871 -ben a nevelés
ügyi szakosztály szerveztetett, és a nevelésügyi állam-minister azon 
csendes forradalmi munkáját, a melyen Japán jövője oly nagy mértékben 
felépült, megkezdte.

Az amerikai diplomatia azonban itt még nem állapodott meg. Ki
vitte, hogy a japánok tanúlmány czéljából Amerikába küldessenek. 
1866-tól tíz éven át, mintegy 500 tanuló látogatta meg, képzés végett, 
Amerikát. Később a kormány nemcsak Amerikába, de Német- és más 
országokba is küldött ifjakat tanulmányi czélokból. 1873-ban 250 tanuló 
tanúit államköltségen külföldön.

1872-ben a japán kormány a talajt az új terv számára már eléggé 
előkészítettnek vélte. Midőn a császár a nevelésügyi törvénykönyvet 
közzétette, úgy nyilatkozott : «Minden ismeret, kezdve a mindennapi 
életre szükségestől, egészen azon magasabb fokú ismeretig, melyek a 
tisztek, bérlők, gépészek, iparosok, orvosok stb. számára, saját hivatásuk 
szempontjából szükségesek, tanulás által sajátítható el. Az a szándék, 
hogy ezentúl a nevelés oly kiterjedt legyen, hogy ne találtassák egy köz
ség sem tudatlan családdal, vagy egy család tudatlan taggal. Azon egyé
nek, kik eddig a tudományra szánták magukat, a költségekért mindig 
csak a kormányra tekintettek. Ez téves felfogás, mely hosszas visszaélés 
eredménye; ezentúl törekedjék mindenki saját erejére támaszkodva isme
retet szerezni».

A Japán kultúra kialakulásának első stádiumában az amerikai be
folyás volt az irányadó ; ugyanez jelenben nem mondható. Ibuka K. 
elnök, Tokyó-ból, Amerikában egy beszédjében így nyilatkozik : «Midőn 
Japán a nyugoti eszméket befogadta, hajóhadát Nagy-Britannia, had
seregét Francziaország, orvostudományát Németország és nevelésügyi 
rendszerét Amerika mintájára alakította.»

Azok között, kik a Japán közéletre legkiválóbb átalakító hatással 
bírtak, első helyen Verbeck J. Guidó dr., egy születésére holland tudós,
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de a ki neveltetését Amerikában fejezte be, említendő. Dr. Yerbeck 
1859-ben ment Japánba, Nagasaki-ban telepedett le és kezdett tanítani. 
1869-ben a kormány meghívására Tokyó-ba ment, és megkezdte mun
káját, mint a nemzeti nevelésügy rendszerének alapitója, és az akkor 
természetesen csírájában levő császári egyetem első elnöke. О fordította 
le japánra a «Code Napoleon» t, Bluntschli « Staatsrecht «-jét stb. О ké
pezte az állam legelőkelőbb férfiait. Mellette Nusima J. D., egy tudós 
szamurai, a ki kiképeztetését a Phillips akadémiában, az Amhorst Colle- 
giumban és Andover szemináriumban nyerte és a ki az első keresztyén 
Collegiumot a birodalomban, a Dosisa-t Kiotioban alapította. Az ő mű
ködése az 1874—1890. évek közé esik. Az intézetnek halálakor 570 nö
vendéke, húsz épülete, kápolnája, könyvtára, természettudományi csar
noka és gymnasiuma volt. Nusima mellett és a rákövetkező időben a 
kiválóbb japán nevelő reformátorok közül Jukuzawa magaslik ki. Bája 
úgy látszik, hogy Európának volt legnagyobb hatása ; mindazonáltal ő 
saját önálló útján haladt, s egy független Collegiumot alapított Tokyó- 
ban, melynek több mint 1000 növendéke volt. Mint Írónak, könyvei rend
kívüli kelendőségnek örvendenek. Az általa irt s a «Tudományok előbbre 
vitele» czímű mű, mely tizenkét kötetből áll, 200,000 példányban áru- 
síttatott el ; egy más könyve «Észleletek Európá»-ban 250,000-re emel
kedett.

A különböző intézetekben működött idegenek számát 1895-ben a 
következő adatok mutatják; amerikai volt 132, (köztük 59 nő), n.-bri- 
tanniai 60 (köztük 24 nő), franczia 46 (köztük 17 nő), német 12.

A Japán nevelésügy fejlődésének rohamos voltát mi sem igazolja 
fényesebben, mint az, hogy noha az első nevelésügyi törvény csak 
1872-ben hirdettetett k i,— már 1891-ben az újonnan szervezett inté
zetekben 3,630.000 növendék nyert oktatást.

Mellőzve a fejlődésnek további nyomról-nyomra való kisérését, 
lássuk az egész rendszert.

A nemzeti nevelési tervezet hat külön osztályba sorozott intézetet 
különböztet meg. Ezek a következők : 1. alsó fokú népiskola ; 2. felső 
fokú népiskola ; 3. közönséges középiskola ; 4. felső középiskola ; 5. egye
temi collegiumok ; 6. egyetemi csarnok.

Népiskolák. (Elementary schools). A népiskolák két fokúak u. m. 
a) közönséges vagy alsó és b) felső fokúak. Feladatuk «a gyermekeknek 
az erkölcsi nevelés azon elemeit nyújtani, melyek kiválókép alkalmasak 
arra, hogy azokból a községnek hasznos tagjai képeztessenek, kapcsolat
ban azon általános ismeretekkel és ügyességekkel, melyek a gyakorlati 
életre szükségesek, kellő figyelem fordíttatván a növendékek testi fejlő
désére is. » Az alsó fokon a tanfolyamnak legalább három évre kell kiter
jedni, de négyre is terjedhet ; a felső fokon a tanfolyam két-négy év kö-
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nőtt váltakozik. Az iskolák a városok, kis városok, községek vagy több 
község kapcsolata által tartatnak fenn : de magánosok ilynemű törek
vése is szivesen fogadtatik. Az iskolaköteles kor nyolcz évre terjed, a 
gyermek hatodik évétől a tizennegyedikig. A népiskolák szervezete kez
detben amerikai mintára épült fel, ez idő szerint azonban nagyobbára 
német minta szerinti. Azok első módosítása 1886-ban eszközöltetett, mely 
1890-ig tartott. — Ez utóbbi keletű szervezet szerint a népiskolák szá
mára a következő tantárgyak vannak előirva ; az alsó fokúak számára : 
erkölcstan, olvasás, fogalmazás, számtan és testgyakorlat, vagy (az utóbbi 
helyett) a japán földrajz ; — a japáD történelem, rajz, ének, kézi munka 
facultativ, szabad választásra van bízva ; — a felső fokúakban : az alsó tan
folyam öt első tárgya, azonkívül : japán földrajz és történelem, idegen 
földrajz, természettudományok, rajz, ének és testgyakorlat,még pedig vala
mennyi kötelezőleg. A tanórák száma a nyilvános iskolákban tizennyolcz
nál kevesebb és harmincznál több nem lehet. A testi büntetés úgy a 
tanítók, mint iskolaigazgatók részéről egy császári rendelet által (1890. 
63. pont.) eltöröltetett.

Bármely nevelés nemzeti rendszerének haladása vagy hanyatlása 
kérdésében igen lényeges tényező a közönségnek a rendszerrel szemben 
tanúsított magatartása. Ez áll különösen ott, a hol a központi kormány 
az egész országra kiterjedő rendszert állapít meg. A japánok magatar
tása conkrét példákban nyer kifejezést. A nép az új nevelés iránt való 
bizalmát önkéntes adományai által fejezte ki. Miss Bird irta 1880-ban, 
hogy a japán nép önkéntes adománya az előző öt év alatt 1,700,000 fontra 
rúgott (1 font 24 kor.). A hivatalos kimutatások szerint a nyilvános 
iskolai alapra az önkéntes adományok 1890-ben 457,386,25 yen-re,
1895- ben 493,0464X> yen re, 1897-ben 765,422'00 yen-re rúgtak, 
(1 yen =  5-1 korona). Ezen kívül a nép egy év alatt, nevelési czélokra 
30,638 csubó (1 csubó mintegy 48 hektár) földet, 14,023 könyvet és 15,707 
darab tanszert adományozott. — 1896-ban a növendékek teljes száma 
4,615.842 volt. Ezek közül szabad nevelésben részesült 265.629 ; tandíj 
elengedésben részesült 118,979 részlegesen, 113,514 egészben. Ebből 
látszik, hogy a japán növendékek nagy része rendes tandíjat fizetett. 
A szülőknek egyébként tetszésére hagyatott, hogy a tandíjat természet
ben fizessék, vagy munka által egyenlítsék ki. A mi az idézett évben a 
népiskola összes bevételeit illeti, azok a következők voltak: tandíjak:- 
3,396.167 yen, adó: 10,037.319 yen, adományok : 765,422 yen.

A nyilvános iskolarendszer helyességének mértéke gyanánt az 
iskola látogatás szolgál. Erre nézve a kormány jelentései a következő 
adatokat közlik. 1885-ben az ország népessége 38,458.000 volt ; az iskola 
kötelesek száma 6,413.684 ; tényleg iskolába járt 3,182.232 növendék.
1896- ban a népesség 43,499.833 lélek volt; a tankötelesek száma
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7,187.059 volt ; tényleg iskolába járt 4,615, 842 növendék. Ezen kimu
tatásból látszik, hogy 1885-ben a tankötelesek 49'62 százaléka, —
1896- ban 64-32 százaléka részesült rendes oktatásban. Még kedvezőbb
nek tűnik fel ezen viszony, ha a nemeket elkülönítve tekintjük. 1890-ben 
a tanköteles fiúk 65'14 százaléka, a tanköteles leányok 31'13 százaléka
1897- ben a fiúk 80'67 százaléka, a leányok 50'86 százaléka részesült ren
des oktatásban. A leánygyermekek iskola látogatásának csekélyebb szá
zalékát a nőknek alárendeltebb helyzete keleten eléggé magyarázza.

Az iskolalátogatást az iskola- bizottságok ellenőrzik ; ezek egyúttal 
arra is fel vannak hatalmazva, hogy bizonyos esetekben — betegség, sze
génység stb. — a látogatás alól való felmentést is megadják. Az 1896-ki 
kormány jelentése szerint ily felmentés a következő számban ada
tott ki: előhaladt tanúlmány czimen 578,546-nak,— szegénység miatt- 
1,484.694-nek, — betegség miatt 226.858-nak, — más okok miatt 
859,765-nek.

Tanítók és tanítóképző-intézetek. Kiváló jelentőséggel bír, de 
a mellett állandó és zavaró nehézségeket okoz oly megfelelő tanítók kép
zése, kik a kormány iskoláiba tóduló növendékek millióit oktassák.. 
A képzettségnek gyökeresen elütőnek kell lenni attól, mely a régi chinai 
tudás uralma alatt volt ismeretes. A nevelésügyi törvény 1872-ben hir- 
dettetett ki ; a kormány pedig már 1873—74-ben nyolcz tanítóképzőt 
állított. Ugyancsak a kormány megköveteli, hogy minden tanító egy 
megállapított vizsgát tegyen le, vagy tanítóképző-intézeti tanári oklevél
lel bírjon.

A tanítóképző intézetek állapotát 1897-ben a következő adatok 
tüntetik fel. Tanítóképző-intézet volt 47 gazokban tanított 677 férfi és 43 
nő tanerő ; a finövendékek száma volt 6201, a nőnövendékek száma 720 
kiadás 942.598 yen (1 yen: 51 korona).

Ezeken kívül 1890-ben Tokyóban egy felsőbb tanító- és tanitónő- 
képző állíttatott fel. Ezekben 1896-ban 106 nő növendék és 228 férfi nö
vendék képeztetett. Hogy Japán iparkodik képzett tanítókat nevelni, a 
felől azon körülmény is tanúskodik, hogy 1890-ben a tanítóképzőkben 
minden tanuló képzése átlag 151 yen-be került, míg ugyanazon idő
ben a középiskolákban egy-egy növendék csak 30, a népiskolában pedig 
2'42 yenbe került. 1896-ban a kormány iskoláiban 58,256 rendes tanító 
közűi 16.996 tanítóképzőben nyert képesítést. Ugyanez nem áll a magán 
iskolák tanítóiról. A tanítóképző-intézetek tanfolyama négy év, a köteles 
heti óra szám 34. Tantárgyak a következők : erkölcstan, a nevelés tör
ténete és elvei, japán nyelv, chinai irodalom, japán történelem, idegen 
történelem, japán és idegen földrajz, mennyiségtan, (számtan, mértan, 
könyvvitel, algebra), természettan, vegytan, növénytan, állattan, élettan, 
ásványtan, Írás, (chinai és japán folyó kézírás), mezei gazdaságtan, poli-
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tikai gazdaságtan, kézi munka, zene, torna, idegen nyelvek, (olvasás, 
nyelvtan, társalgás, irás).

Az iskolákban alkalmazott tanítók teljes száma 1896-ban 76,069 
volt. Minden tanítóra átlag 51 növendék esett. A tanítók átlag fizetése 
1890-ben 9914 yen volt. 1897-ben a tanítók száma 79,274-re emelkedett 
s a szabályzat által előirt számból még mindig 13,620 hiányzott. Ezen 
körülmény annak tudandó be, hogy a tanítók fizetése még mindig nem 
emelkedett oly mértékben, mint azt azok fontos hivatása megkövetelte 
volna. Mert noha a néptanító havi fizetése férfiaknál 13, a nőknél 10 
yenre emelkedett már 1897-ben, ez a gond nélküli megélhetést még min
dig nem biztosította.

A mi a tanítók korát ilieti, az 58,256 állami alkalmazásban levő 
tanító közűi mintegy 75 százalék 25 és 45 közötti (tehát a legmunkaké
pesebb) korban, mintegy 21 százalék a 25 év alatt és csak alig 3 4 szá
zalék a 45 éves koron túl. Egyébként ezen körülmény a japán népneve
lésnek, mint intézménynek ifjúságából is következik.

Összehasonlítva néhány kiválóbb államban az iskolákba járó nö
vendékek számát a népesség számával, a következő arányt találjuk : Nép
iskolába jár — az Észak-Amerikai Egyesült államokban a népességnek 
20’4 százaléka; Nagy-Britanniában 15 százaléka; Francziaországban 
14‘5 százaléka; Japánban 10 százaléka; Indiában 166 százaléka. Mint az 
előadottakból világosan kitűnik, Japán népnevelése oly fejlődést tüntet 
fel, minőt más államokban hiába keresünk ; pedig neki előbb a keleti 
mezt kellett levetkőznie.

Középiskolák. A japán középiskolák sem az európai, sem az 
angol, sem az amerikai értelemben vett középiskolának nem felelnek 
meg; legközelebb állnak azon intézményhez, melyet dr. Rein «felső 
polgári iskolának» (Höhere Bürgerschule) szeret nevezni és a melyet ő 
a jövő középiskolájának tekint. Úgy ennek, mint amannak fő jellem
vonása, hogy szervesen kapcsolódik a népiskola felső tagozatához.

Ezen középiskolákat legelőször az 1872-ki iskola-törvény hatá 
rozza meg ; 1888-ban közönségesés felsőbb középiskolákra osztattak. 
Az utóbbiak később elkülönültek és a mai főiskolákká (Colleges) ala
kultak.

A törvény intézkedik, hogy közönséges középiskolát minden város 
vagy a városban magánosok tartoznak felállítani. Ily intézet 121 van, 
40,577 tanulóval ; ez iskolák közül 20 magáneredetíí.

A tanfolyam öt évre terjed. Az általános tanulmányokon kívül, 
melyek a tanuló figyelmét a negyedik évig teljesen igénybe veszik, 
onnantúl kezdve, lényeges részben fakultative-ak. A középiskolák czélja 
kettős : 1. előkészíteni a főiskolai (collegium) tanulmányokra; 2. kiké
pezni a tanulókat közvetlenül kilépni «a gyakorlati pályákra». Ha a no-
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vendék czélja az utóbbi, már a negyedik évtől kezdve, valamely pótló 
technikai tanfolyamot választhat. Gondoskodás történt, a hol azt a helyi 
hatóságok észszerűnek vélik, az egész öt évi tanfolyam alatt, technikai 
tanulmányok — milyenek a földmivelés, ipar és kereskedelem — be
hozatalát illetőleg is. Megjegyzendő, hogy Japán az alapot a technikai 
nevelésre az előkészítő intézetekbe helyezi. A köteles tanórák száma a 
tanfolyam alatt, úgy látszik, heti huszonnyolcz óra,

A tanítandó tárgyak : 1. Erkölcstan 4 éven át heti 1 óra ; 2. japán 
nyelv és chinai irodalom 4 éven át heti 5 óra ; 3. az első idegen nyelv 
(angol) 4 éven át heti 5—7 óra ; 4. a második idegen nyelv a 2 utolsó 
év alatt heti 3—4 óra; 5. egyetemes földrajz 4 éven át heti 1—2 óra ;
6. japán és idegen történelem 4 éven át heti 1—2 óra ; 7. Mennyiségtan : 
mértan, a számtan ismétlése stb., felsőbb algebra, trigonometria stb. 
3 illetőleg 1 éven át heti 4 és 3 óra ; 8. természetrajz : élettan, egészség
tan, állat- és növénytan 3 éven át heti 1—3 óra : 9. természet- és vegy
tan, villamosság a 2-ik, 3-ik, illetőleg 4-ik évben heti 1, 2 és 3 óra ; 
10. írás az 1. és 2. évben heti 2, 1 óra ; 11. rajz, a 3. és 1. éven át heti 
2 és 1 óra; 12. ének 2 éven át heti 2 óra; 13. testgyakorlat 4 éven át 
heti 3—5 óra.

Úgy látszik, hogy a tanterv a legfőbb súlyt az angol nyelvre helyezi ; 
csak ezután következik a japán nyelv és chinai irodalom ; a testgyakor
latok nagyobb figyelemben részesülnek, mint a mennyiségtan vagy tör
ténelem. Ezen aránytalanság magyarázatát abban leli, hogy a japánok a 
nép testi fogyatkozásainak elenyésztését a test képzése által remélik 
elérhetőnek ; ez, a tényekkel szemben, kiválóan bölcs előrelátásnak 
tűnik fel.

A középiskolák száma 1896-ban összesen 121 volt, ebből 20 magán
jellegű ; 1719 tanárral, ebből 342 a magánintézetekben ; — 40,577 nö
vendék, kik közül 6662 magán intézetekben tanúit. 1897-ben az iskolák 
száma 155-re, a tanároké 2180-ra, a növendékeké 52.442-re emelkedett. 
A magán intézetekben minden intézetben átlag 16, a nyilvánosakban 
átlag 13'8 tanár esik ; a magán intézetekben minden tanárra átlag 19'4 
növendék, a nyilvánosakban 24'8 növendék.

A mi a középiskolákból kikerültöknek további sorsát illeti, arra 
nézve álljanak itt a következő adatok : collegiumokba lépett 36'66<>/o, 
technikai vagy szakiskolákba 19'44°/o, különböző életpályákra 9'44»/o, 
kormány szolgálatba 5-83°/o, tanítói pályára 4.44»/o, katonaira 8’88%, fog
lalkozás nélkül maradt 15-27»/o.

Felsőbb iskolák. A nevelési renaissance kezdetén Japánban ezen 
iskolák felsőbb közép iskoláknak neveztettek, de 1895-ben a rövidebb 
czímet vették föl. Leginkább megfelelnek az amerikai collegiumoknak, 
habár a japán óvakodik azokat úgy nevezni, miután e nevet az egyetem
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collegiumainak kívánja fentartani ; nevezi tehát egyszerűen iskolának 
(gakko). Ezen intézetek feladata magasabb szellemi munka, és azoknak, 
a kik abba belépnek, szemük előtt a tudományos fok (scholarship) lebeg.

Úgy látszik, hogy a különböző iskolákban ugyanazon fokú munka 
kívántatik, noha a tanfolyamok eltérők. A «harmadik felsőbb iskolának» 
jogi, orvosi és mérnöki szakcsoportjai vannak, annak felső tanfolyamai 
pedig a Kioto egyetem kezdő szakát alkotják. Az első, második, negyedik 
és ötödik felsőbb iskolában az egyetemi tanfolyamokra való általános 
előkészítésre nagyobb súly helyeztetik, de orvosi szakcsoportja mindegyik
nek van. A hatodik felsőbb iskola oly tanfolyamokra szenteli minden 
munkásságát, melyek az egvetemre vezetnek. A jogi, orvosi és mérnöki 
szakcsoportban a tanulmány tartama négy, — az egyetemre készítő 
tanfolyamon három év. A felsőbb iskolák rendes fokokat nem adomá
nyoznak.

Érdekes osztályozás közöltetett 1890-ben a különböző felsőbb 
iskolák tanulói felől. E szerint a hallgatóságból 7 a nemesi — 2.049 a 
régi katonai és 1.926 a polgári osztályhoz tartozott. 1896-ban a hat fel
sőbb iskolában a tanárok száma 289 — köztük 12 külföldi, — a növen
dékek száma 4.231, — az évi kiadás 372,978 yen volt. — A tanulóknak 
különböző szakcsoportok szerint való megoszlása : 55 a jogi szakon, — 
127 a mérnökin, 1,469 az orvosin, 2,580 pedig az egyetemre vezető álta
lános szakon volt.

Egyetemek. Ez idő szerint két egyetem van - az egyik Tokyóban 
a másik Kiotó-n. Miután csak az első van még teljesen kialakulva, ismer
tetésünket erre fogjuk kiterjeszteni. Ezen egyetem Dr. Verbeck idegen 
nyelveket tanító iskolájából fejlődött ki. Jelen szervezetét 1877-ben 
nyerte, s jogi, természettudományi, orvosi és irodalmi szakcsoportja van. 
1886-ban a mérnöki, 1890-ben a földmivelési szakcsoport csatoltatott 
hozzá. Jelenleg az egyetem áll egy egyetemi csarnokból, hat collegium- 
ból, könyvtárból, botanikai kertből, csillagászati observatoriumból, alkal
mas laboratóriumból s két otthonból (hospital), tanulók számára. Az 
egyetem eleitől fogva «eredeti kutatások» czéljából állott fenn, és köze
lebb német minták után igen fellendült. —■ Az egyetem tisztviselői a 
következők: 1. elnök (csokumin), 2. tanácsosok és titkárok (szorim),
3. irodatisztek1 (bármin) A tanácsosok, minden collegium facultása részé
ről kettő, a nevelésügyi minister által, öt évre neveztetnek ki ; ők álla
pítják meg a tanrendet. Az egyetem minden collegiumának személyzete 
a következő: 1. igazgató, 2. egy főtanár, 3. tanárok, 4. társtanárok, 5. az 
alvó termek felügyelői, 6. iroda tisztek.

A tanárok száma 1890-ben 227 volt, kik a különböző facultások 
között a következőkép oszlottak meg : jogi 19, természettudományi 31, 
mérnöki 35, orvosi 75, irodalmi 19, mezei gazdasági 48. A tanárok közül

423
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25 idegen volt. A tanulók száma 1890-ben 1312, 1897-ben 2208 volt. 
Ez utóbbiak a különböző facultások között a következőkép oszlottak meg : 
egyetemi csarnok 174-, jog 737, természettudományok 105, mérnöki szak 
385, orvosi szak 297, irodalom 278, mezei gazdaság 232. — A mi as 
akadémiai gradusokat illeti, az a különböző facultásokon az 1898. évben 
a következő százalékok szerint ütött ki : jogi 30%, orvosi 9%, mérnöki 
31%, irodalmi 18%, természettudományi 7%, földmívelési 4%. Az 
1896-ban akadémiai gradust nyert 308 egyén közűi 107-et a kormány 
alkalmazott birói vagy közigazgatási állásra, 48 az egyetemi csarnokra 
bocsáttatott, 45 bank stb. házakban alkalmaztatott, 44 foglalkozás nél
kül maradt, 42 az egyetemen vagy magasabb intézeteknél oktató lett, 
15 a rangemelés utáni munkában alkalmaztatott a collegiumoknál, 7 kü
lönböző állásban nyert alkalmazást.

A jogi collegiumból 1898-ig öt év alatt 211 graduáltatott az angol 
jogból, 13a francziából és 40 a németből. Az egyetem fennállása óta
1898-ig a különböző szakokból a következő akadémiai fokokat osztotta 
ki : jogit 950 esetben, mérnökit 775-ben, orvosit 619-ben, irodalmit 
319-ben, mezei gazdaságit 436-ban, természettudományit 306-ban.

Az egyetem kiadásait közvetlenül a kormány fedezi, csakis a jogi 
szak kiadásai fedeztetnek részben helyi adókból stb. 1885-ben az egye
temnek és collegiumnak összes kiadásai 366,458-28 yenre rúgtak, — 
mely azonban 1895-ben már 640,269'5 yenre emelkedett. Ezen összeg a 
a különböző Collegiumok között a következőkép oszlott meg : egyetemi 
csarnok 54,812 yen jogi collegium 47,463 yen, természettudományi 
collegium 69,000 yen, mérnöki collegium 74.094 yen, orvosi collegium 
259,902 yen, irodalmi collegium 57.633 yen, földmívelési collegium 
77.365 yen.

A tanfolyamok a különböző szakokban igen eltérő tartamúak : az 
egyotemi csarnokban öt év, az orvosi szakon négy év, az irodalmi, mér
nöki, természettudományi, földmívelési szakon három három év, -— a 
jogi szak számára időtartam nincs előírva, de a tanulónak, minden tan
folyam számára, három megállapított vizsgát kell letennie.

A legmagasabb akadémiai fok azoknak adatik, akik az előírt mun
kát az egyetemi csarnokban sikeresen kiegészítik. Egy tanuló sem mehet 
át az egyetemi csarnokba, ha csak az általa választott collegiumot be 
nem fejezte. Öt évi tanfolyam után a doctor fok (hakusi) szerezhető 
meg. Azok, kik magukat az egyetemi csarnokban kiválókép kitüntetik, a 
«daihakusi» (nagy doktor) czimmel tiszteltetnek meg.

A műipari (technikai) nevelés. Mrs. Bishop, egy tapasztalt utazó, 
1880-ban azon megjegyzést tette, hogy Tokyó-ban «a világ legteljesebb 
és legjobban felszerelt mérnöki collegiuma van».

A Japán nagy mértékben bir azon alkalmazkodási képességgel,
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mely néha gyakorlati nevelésnek neveztetik. 1895. Japánban 89 tudo
mányos iskola volt, I katonai, 1 tengerészeti akadémia, 1 kereskedelmi 
collegium, 1 technikai intézet, 52 kereskedelmi collegium, 8 távirászati 
iskola, 11 földmíves iskola, 9 jogi collegium, 6 orvosi collegium, 3 sző
lészeti collegium, 11 mennyiségtani és mérnöki collegium.

A legmagasabb fokú oktatást az egyetem Tokyó-ban nyújtja, — és 
itt is természetesen annak legtovább menő részét az egyetemi csarnok. 
1896-ban 37 tanuló nyerte el a doctor fokot az egyetemi csarnokban. 
A mérnöki collegiumban kilencz tanfolyam van, u. m. polgári, — gé
pész mérnöki, hajó szerkezeti, fegyver technológiai, villamos mérnöki, 
építészeti, alkalmazott cbemiai, a robbanó anyagok technológiájára vo
natkozó, és bányász-metallurgiai tanfolyam.

Az eddig egyetemi rangemelésben részesült 360 egyén, a külön
böző tanfolyamok között a következőkép oszlik meg : polgári mérnök 
104, gépész mérnök 62, fémkohászati és bányászati 65, villamos mérnök 
50, cbemiai technológiai 36, hajóépítészeti 22, építészeti 21.

A mérnöki tanfolyamok népszerűségben felette rohamosan emel
kedtek, ugyanis ez idő szerint kettőtől tízszeresig több tanuló szerez egye
temi fokot, mint tíz évvel ezelőtt.

Az alsóbb fokú technikai iskolákhoz Japánban a következő inté
zetek számíttatnak : 10 földmíves iskola 64 tanárral és 578 tanulóval, 
27 alsóbb fokú földmíves iskola 117 tanárral és 1781 tanulóval, 7 ipar
iskola 90 tanárral 1624 tanulóval, 11 kereskedelmi iskola 125 tanárral 
és 2917 tanulóval, 5 alsóbb fokú kereskedelmi iskola 28 tanárral, 704 ta
nulóval ; összesen 60 iskola 424 tanárral s 7604 tanulóval.

Mióta a japán kereskedelem világot átölelő arányokra törekszik, 
egy intézete sem bír oly jelentőséggel, mint a felsőbb kereskedelmi 
iskola. Ez a kereskedelem felsőbb szakait öleli fel s a tanulókat a keres
kedelmi ügyekben felelős állásokra képesíti. Van előkészítő, fő és utó 
tanfolyama ; az első egy, a második három, az utolsó ismét egy évre 
terjed. A főtanfolyamban a polgári és kereskedelmi törvényekre, a poli
tikai gazdaságtanra, statisztikára, pénzügyi igazgatásra, a kereskedelmi 
tudományokra, annak gyakorlatára, földrajzára és történelmére, továbbá 
a kereskedelmi iparra helyeztetik fő súly. Ezen intézetet 1897-ben 736 
tanuló látogatta.

A tokyói technikai iskola feladata a gyárak számára szakértőket 
képezni, s noha újabb keletű, mégis nagy sikereket ért el. A tanfolya
mok következő tárgyakat ölelik fel : villamos gépészet és vegytan, ipari 
gazdaságtan és egészségtan, festés és szövészet.

A tokyói technikai iskolával, a fa- és fémmunkákra, egy tanoncz- 
iskola van kapcsolatban ; ebben az ács-, asztalosmesterség, fafaragás, 
mintázás, kovácsolás és fémlemez-munkák taníttatnak. A tanulók száma
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a technikai iskolában 249, a tanoncziskolában 107. Hasonló tanoncz- 
iskola van az ország különböző részében 15,1768 tanulóval.

Eltekintve a magasabb fokú technikai intézetektől, az alsó fokú 
technikai iskolák számára is külön intézetben képeztetnek tanítók. Ezen 
intézet a tokyói technikai iskola igazgatójának ellenőrzése alatt áll. 
Ez időszerint 76 ifjú képeztetik technológiai iskolai tanítónak.

Hasonlókép létesült az újabb időben egy felsőbb fokú technikai 
iskola Osahaban. A tanfolyam négy évi, de mivel az iskola új, még kifej
lődését nem érte el ; a tanulók száma 112.

Mint az előadottakból kitűnik, Japán a népiskolától kezdve egész 
a tudori kitüntetés számára való tanfolyamokig gondoskodik technikai 
nevelésről.

Mezei gazdasági nevelés. Míg a technikai, orvosi, jogi és iro
dalmi nevelés az új Japánban fontos helyet töltenek be ; nem hagyható 
említés nélkül, hogy a népesség nagyobb részénél a mezei gazdasági ne
velés az elébb említett szakoknál az érdeklődésnek egyátalán nem képezi 
kisebb tárgyát.

A császári egyetem a haladottabb mezei gazdasági tanúlmányok 
érdekében kettős irányban gondoskodik, — u. m. a megfelelő collegium- 
ban és az egyetemi csarnokban. Ez utóbbiban tizenhárom tanuló törek
szik az akadémiai fokot a mezei gazdaságban megszerezni ; a collegium- 
ban, melynek évi költségeire 82.070 yen engedélyeztetett, 215 ifjú tanúi. 
A tanulók a különböző szakok között a következőkép oszlanak meg : 
földmívelés 20, gazdasági vegytan 14, erdészet 14, szőlő művelés 3, 
akadémiai fok emelés utáni tanfolyam (post-graduate), — kezdő (junior) 
tanfolyam 157.

Sapporóban már rég óta állt fenn egy teljesen fölszerelt mezei 
gazdasági collegium. Ennek czélja a fóldmívelésben és földmérésben úgy 
gyakorlati, mint elméleti képzést nyújtani. Az ezzel összekapcsolt major
ságok nagy kiterjedésűek és értékesek. 1896-ban 34,135 hektár adatott 
az intézet birtokához. A főtanfolyamok mellett, a melyek négy évfo- 
lyamúak s a tanulók nagyobb részét felölelik, vannak előkészítő és «föld
művelésre képző« tanfolyamok is. A collegiumban 189 tanuló s 18 tanár 
van ; 1896-ban a főtanfolyamban 18, a melléktanfolyamban 20 egyént 
képesített. Könyvtára 19,736 kötetből áll.

A Tokyó-ban és Sappóró-ban lévő felsőbb tanfolyamok mellett a 
felsőbb népiskolákban is vezettetnek elemi földmívelési tanfolyamok. 
A felső népiskolai tanulmányok tartama két és négy év között válta
kozik. Az újabb időben azon iskolák száma, melyek földmívelési osz
tályokat létesítettek, nagyban emelkedett. 1895-ben ily osztályok 154 
felső elemi iskolában létesíttettek ; 1896-ban ez iskolák száma 216-ra 
emelkedett.
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A nevelési rendszer és a kormány ellenőrző szerepe. A nevelés
ügyi szakosztály (ministerium), mint a császári kormány öt szak
osztályának egyike, 1872-ben létesíttetett. A szakosztályt a következő 
tisztviselők ellenőrzik: 3 csokanin, 10 szonin, 72 bannin és 115 gattoi, 
kik az elnöknek, igazgatóknak, tiszteknek stb. felelnek meg.

A szervezet élén a minister és annak helyettese (viceminister) áll 
s hét osztálya van, u. m. pénzügyi, nyilvános okiratok, gyűjtő, tanítói 
engedmények, tanítói nyugdíjak, jelentések és évkönyvek osztálya. 
Munkaköre: 1. nyilvános iskolai tisztviselők kinevezése, előléptetése, 
elbocsátása és osztályozása, — 2. a tanítók tulajdonképeni feljogosítása 
és osztályozása, — 3. könyvek és térképek vizsgálata, — 4. könyvek szer
kesztése és összeírása, — 5. a tanítók vagy elhunyt tanítók családjai nyug
díjainak elintézése, — 6. az idegeneknek a szakosztályban való alkalmazá
sának kérdése, — 7. a japán tanulóknak külföldön való elhelyezése és tar
tása, — 8. a szakosztályhoz intézett kérvények tárgyalása és 9. mindezen 
ügyeknek pénzügyi vonatkozásai a nyilvános pénzügygyei szemben.

A nevelésügyi szakosztály kebelében két ügycsoport van. Az egyik
nek munkakörébe a sajátlagos iskola ügyek, a császári egyetemeket, 
a felsőbb és közép iskolákat illetőleg, tartoznak ; ennek elbírálása alá 
esnek a könyvtárak és csillagászati laboratóriumok ; ez dönt a termé
szettudományi és irodalmi akadémiai fokok és e czélú segélyezések 
fölött. Hasonlókép ide tartoznak az akadémiai és tudományos társulatok.

A második az általános iskolai ügyek csoportja. Ennek munkaköre 
az állami nevelés felügyelete. Ez felelős a tanítóképző-intézetek, népis
kolák, felsőbb leányiskolák, gyermekkertek, népkönyvtárak, népnevelés, 
iskolalátogatás, az iskolabizottságok, kis- és nagy városok, falvak iskola- 
igazgatóit illető kormányzati eljárásra vonatkozólag.

Az állami nevelés és a nőkérdés haladása. A hűbér időszak 
alatt Japánban az állam a nők neveléséről nem gondoskodott. Ez a nők 
alárendelt helyzetéből könnyen megmagyarázható. Azon érdekes okmány, 
melynek czíme «A nagy tudós nők számára», hitelesen igazolja a nem
zet előbbi magatartását a nőneveléssel szemben, a midőn így szól : 
«Az öt legrosszabb betegség, mely a nő lelkét megtámadja, -— a tanulási 
restség, az elégedetlenség, a rágalmazás, a féltékenység és bárgyúság. 
Ezen öt betegség minden tíz nő közűi hatot vagy nyolczat minden két
séget kizárólag megtámad. »

Először Kuroda tábornok, a kormány u. n. gyarmatügyi szakosz
tályának feje ajánlotta, hogy néhány jó családból való nő, neveltetés 
végett az Egyesült államokba küldessék. A császár beleegyezett s így az 
illetők 1871-ben elküldettek.— Azon időben, midőn a nőnevelés vita
tott kérdés veit, a missionarius nevelők példája hatalmas befolyással volt 
a kormányra. Mrs. Dr. Hepburn már 1867-ben tanított Yokohamá ban
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japán leányokat. Miss Kidder folytatta Mrs. Hepburn művét s a Jerris 
seminarium létesíttetett. Midőn 1875-ben a Kobe leány-collegium ala- 
píttatott, a japán kormány az első építkezésre 5376 koronát adományo
zott. Oly nagy volt a missionarius és más tanítók által fölkeltett érdek, 
hogy Haruku császárné lépett fel, mint a japán nők felsőbb fokú nevelé
sének előkelő pártfogója. 1890-ben missionarius ellenőrzés alatt 51 leány
iskola 4249 növendékkel volt.

Oly gyökeres volt a közvélemény átalakulása a nők képezhetősége 
iránt, hogy a nevelésügyi államminister 1890-i hivatalos jelentésében 
Így nyilatkozott: «Röviden a nőnevelés azon forrás, a melyből az általá
nos nevelésnek az egész országra ki kell terjednie».

Lássuk ezek után azon hatást, melyet az új nevelési intézkedés a 
nőnevelésre gyakorolt. A népnevelési rendszerben a tankötelezettség 
egyformán terjesztetett ki a fiúkra és leányokra. 1885-ben a nyilvános 
iskolákban 942.786, 1890-ben 1,067.699, 1895-ben 1,459,972 leánynö
vendék nyert oktatást. Noha a haladás feltűnő, -— ez mindazonáltal 
mégis csak a kezdet ; a mit egyébként a következő összehasonlítás még 
világosabban kitüntet. 1890-ben a leány tanköteleseknek 31'13 °/'o -a,
1895- ben 43'87“/o-a, 1896-ban 47‘54»/o-a látogatta az iskolákat. Hogy a 
japán nép a nőnevelést mégmindig nem méltatja eléggé, kitűnik abból is, 
hogy még az utóbb jelzett évben a fiúknak 79"/o-a nyert rendes oktatást, 
a leányoknak fele sem egészen.

A japán tanítóképző-intézetekben a fiútanulók vannak túlsúlyban :
1896- ban volt 5609 fiú és 738 nő tanuló. A kormány a magasabb fokú 
nőnevelés czéljából egy felsőbb tanítóképzőt állított. Ennek négy csoportja 
van, u. m. 1. a tulajdonképi tanítónőképző, — 2. felső leányiskola, —
3. népiskola,— 4. gyermekkert. E beosztás czélja az, hogy a tanítónőképző 
növendékei az alsó három csoportban gyakorlati képzést szerezzenek. 
A különböző csoportok népessége 1896-ban a következőkép oszlott meg: 
felső tanítónőképző — 132, felsőbb leányiskola — 354, elemi leány
iskola— 393, gyermekkert 215. — Más felsőbb leányiskola 1895-ben 
14 volt— ezek közül 6 magánjellegű 173 tanítónővel s 2.575 tanít
ványnyal. Ezen iskolák tanfolyamai 5 évre terjednek ki ; a heti kötele
zett munka 24 óra. Az egyes tantárgyakat és az azokra fordított időt a 
következő adatok tüntetik fel : erkölcstan 5 éven át heti 1 óra, —- japán 
nyelv 5 éven át heti 4 óra, — angol nyelv 5 éven át heti 6 óra, — 
mennyiségtan és természettudományok 4 éven át heti 3 óra és 1 éven 
át heti 2 óra, — földrajz és történelem 4 éven át heti 2 óra, — ház
tartás 3 éven át heti 4 óra, 1 éven át heti 6 óra, 1 éven át heti 8 óra, — 
rajz és szépírás 3 éven át heti 3 óra, 2 éven át heti 2 óra, ■— ének 
4  éven át heti 2 óra, 1 éven át heti 1 óra, — testgyakorlás 5 éven át 
heti 2 V2 óra.
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Be kell vallani, hogy tekintettel a nőnevelés elébbi állapotára, 
azon törekvés, mely a nőnek modern nevelést kíván nyújtani, fáradha
tatlan és sok sikerrel járó volt ; mindazonáltal sok még a teendő. Azon 
ellenvetések, melyekkel a nőnevelés hajnalán nyugaton találkoztunk, 
itt is felhozatnak : azonban a kérdés azért itt is halad megoldása felé. •

*

íme ezekben kívántam, Japán nevelésügyét illetőleg, a rendelke
zésemre álló adatokat reprodukálni. Nem kívánok hozzá külön commen- 
tárt fűzni ; azonban az intézetek folytonosságára a szíves olvasó figyel
mét felhívni el nem mulaszthatom. S omogyi G éza.

F O N T O S A B B  R É S Z L E T E K  A  V A K O K  O K T A T Á S 

Ü G Y É R Ő L .

A vakok király-utczai intézetükből közel jövőben kiköltöznek; ezen 
alkalomból a szerkesztő úr becses engedőimével e lapok értékes hasábjait 
felhasználom arra, hogy a t. olvasóval - nagy vonásokban - - megismer
tessem a vakok oktatásügyének fejlődését és jelenlegi állapotát.

Klein József, a vakok bécsi intézetének elévülhetlen érdemű igaz
gatója, nemes érzelmektől sugallva, a vakok ügyének előbbrevitele czél- 
jából 1825-ben az egybegyűlt Országos Rendek előtt bemutatta a vakok 
képezhetőségét és az oktatásuk körül foganatosított különleges módszert. 
A tapasztalt sikerek, de egyszersmind a szivekben keltett szánalom ér
zete nem maradtak hatás nélkül. A Nagyságos Rendek az eszme meg
valósítására határozták el magukat és ezen humánus ügy szolgálatában 
álló eszmének zászlóhordozójául József főherczeg, a dicső emlékű nádor 
vállalkozott. Az ő kezdeményezésére fogadták el azt a határozatot, hogy 
a vakok számára még az imént jelzett évben intézetet állítanak fel. 
A mindenkitől általánosan üdvözölt eszmét csakhamar megvalósították, 
s a vakok oktatását a pozsonyi «Országgyűlés» szállóban, melyet a nádor 
bocsátott rendelkezésükre, megkezdték. A fenkölt gondolkozású nádor 
tudatában volt annak, hogy ezen ügy csak akkor virágozliatik fel, ha 
társadalmunkat is megismerteti vele és közadakozás utján támogatásra 
hívja fel. Ezen tervét keresztül viendő egy bizottságot alakított, mely
nek fejévé Pestvármegye alispánját nyerte meg. A bizottságnak feladata 
volt az intézet fentartási és fejlesztési czéljaira fordított könyöradomá- 
nyok gyűjtésén kívül, annak Budapestre való áttétele is. Ez utóbbi körül
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kifejtett munkásságuk hova-tovább eredményesebb lett, mert 1826-ban 
már fővárosunkban találjuk az intézetet. 1834-ben állandó telket vásá
roltak számára, de az 1838-iki árvíz után néhány év múlva, 1842-ben 
kiköltözött belőle a jelenlegi helyére, a Király-utczába. A bizottság a 
vakok ügyének fellendítésén lankadatlanul dolgozott, a szív nemesebb 
érzelmeit érintő felhivásokban kérte a közönséget támogatására. Ezen 
körlevelek egyikéből, melyet Dubraviczky Simon Pestmegye egykori 
derék alispánja 1841 május 20-án tett közzé, legyen szabad kiemelnem 
a következő túláradozó emberszeretetről tanúskodó részletet : « Csak arra 
kérünk honfiak ! — csak egy rövid időre hunyjátok be szemeiteket s az
után feleljetek ; és irgalmasok lesztek azok iránt, kiknek örökös éjjelét 
egy kis időre is tapasztaltátok».

Az intézetet az állam 1873-ban vette át kezelésébe. Ekkor már 
954,520 korona és 86 alapítvány képezte az intézet vagyonát. Jelenleg a 
teljes és csonka alapítványok száma körülbelül 140 re tehető.

1887-ben a magas minisztérium a leány és kisebb fiú növendékek 
felügyeletét és gondozását, valamint a háztartás vezetését irgalmas rendi 
nővérekre bízta, kik úgy önfeláldozó munkásságuk, szeretetteljes bánás
módjuk, mint a gazdálkodűs körül kifejtett takarékoskodásuk által mint
egy örök időre biztosították ottmaradásukat.

59 év után megválni készülnek a vakok a régi, ódon külsejű inté
zettől s az ifjú Pest méltóságához képest, remek új épületbe, a Hungária- 
és Hermina-út között az úgynevezett Eischof-telken épült intézetbe 
költöznek, melynek beruházási költségeire az állam 40,000 koronát fordít.

Ezen intézet, melynek mását az ilynemű külföldi intézetek közt is 
keresni kell, nagy arányokban épült internatus. Tulajdonképen két fő
csoportból áll, ú. m. nevelő intézetből és állami foglalkoztató telepből s 
úgy az egyik, mint a másik két emelettel bir. A nevelő intézetben mint
egy 200 növendék nyerhet otthont, mely szám is kellő betekintést nyújt 
az intézet nagyságára ; pontos adatokkal is szolgálhatok a helyiségeket 
illetőleg: számuk 167-et tesz ki.

A vakok nevelés-oktatásánál kétféle ág nyer érvényesülést, neve
zetesen : elméleti és gyakorlati képzés, mely utóbbi szintén két főrészre 
oszlik : ipari és zenei oktatásra. A növendékek jövő megélhetésüket biz
tosító képességeik már az elméleti oktatás során vétetnek tekintetbe és 
e szerint biráltatnak el, hogy t. i. ipari vagy zenei pályára képeztesse- 
nek-e ? Ezen tanszakok keresztülvitelére ipari tanműhelyek, a leendő 
zenészek számára pedig zenei előképző tanfolyam tartatnak fenn. Midőn 
a növendék az ipari és zenei tanfolyamot elvégezte s a ki érez magában 
annyi erőt, hogy az élet küzdelmei közt megtudja keresni mindennapi 
kenyerét, az olyat kész örömmel bocsátja ki az intézet, mert ez volna ok
tatásuk végczélja ; a ki pedig nem képes, az a vakokat gyámolító Orsz.
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Egyesületbe vagyis az állami foglalkoztatóba lép. Itt végleges alkalmazást 
nyer s ha keresetével nem képes magát fentartani, illetőleg az egyesület 
által kiszabott díjat — 31 koronát — nem tudja befizetni, részben a 
kultuszminisztérium, részben az egyesület pótolja a hiányzó összeget. 
A kultuszminisztérium ily czimen évenként 8,000 koronát juttat az egye
sületnek. — A vakokat gyámolító Egyesület egy nagy munkatelep, a hol 
jelenleg 56 vak munkás dolgozik, kik közül 28 kefekötéssel és 28 szék- és 
kosárfonással foglalkozik. A kefekötő-műhely havonként 3,200 korona 
értékű kefét, a kosárfonó 750 korona értékű kosarat és a székfonó-mtíliely 
230—240 korona értékű széket javít, illetve fon újra. Mindenik iparágnál 
egy-egy látó mester van alkalmazva; a kész anyag elárusítását az egye
sület által fizetett gondnok megfelelő számú személyzettel eszközli. Az 
egylet helyiségei jelenleg VIII., Szilagyi-ntcza 2. szám alatt vannak, me
lyekért az internátus bérletével együtt ez idő szerint 7,180 korona lak
bért fizet. Ezen nagy rubrikát kitevő összegnek évenkénti fizetésétől 
szabadul meg a különben szegény egyesület — már ez évben — az által, 
hogy az államtól felállított új és teljesen modern épületbe, díjtalanul, 
megy át. E foglalkoztató helyiségeinek száma 78. Kényelmes műhelyek, 
ebédlő és hálótermek, valamint több magánszoba teszik az épület belső 
elrendezését. A benlakók részben közös hálóban, részben czellaszerűen 
elkülönített igen csinos berendezésű magán szobákban lesznek elhe
lyezve, mely utóbbiakat csak azok kapják, kik keresetükből a szobáért 
járó csekély díjat — 5 koronát — megfizetni képesek. Ezen összeggel az 
állam egy később — az elaggott és munkaképtelen vakok számára — 
létesítendő otthon (asylum) alapját kivánná megvetni. Kivánatos volna, 
hogy ez a szép és nemes gondolkozásra valló eszme, mielőbb meg
valósuljon. Herodek Károly.

IR O D A L O M .

B a lo g h  P é t e r  : Magyar olvasó könyv a középiskolák I. oszt. számára.
1809. Singer és Wolfner. Ára 2 K. 40 fill.

Difficile est proprie communia dicere. Ez elv sehol sem tűnik 
annyira szemünkbe, mint alsó osztályú magyar olvasó könyveinknél. 
Meg van szabva a kör, melyben a szerzőnek mozognia kell ; nagy rész
ben egy az anyag, melyből kiki választhat, a melyet vagy maga dolgoz át, 
vagy már kidolgozott alakjában van. A szerző főérdeme tehát az anyag 
részleteinek helyes kiválasztása s azoknak teljes egészszé fűzése a gyér-
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meki kedélynek megfelelő előadásban, hogy czélját : a lelkesülve tanu
lást s a lelkesítve tanítást elérje.

Ez alkalommal szemlénknél két szempont az irányadó : a) a ki
választás és b) az előadás.

Balogh a czímül írt olvasó könyvében járt úton jár ; újításra nem 
vágyik ; módszerében a lelkesülve tanulás és lelkesítve tanítás az 
irányadó.

Könyve általános beosztása megfelel az utasításoknak. De már a 
mesék megválasztásában feltűnik az az arany közép út, a mely egész 
könyvében vezeti, hogy egyenlő figyelemben részesíti a múlt és a jelen 
remekíróit. Meséit nemcsak a régi mesegyűjteményekből veszi ; képvi
selve látjuk közöttük mai meseirodalmunk két legkiválóbb mívelőjét : 
Pósát, Benedeket is, kiknek irálya inkább visszhangra talál s inkább meg
felel a mai gyermek gondolkozásának. A hun és magyar mondák átdol
gozásánál, a görög regék elbeszélésénél, a magyar föld és népe bemuta
tásánál, valamint a költemények megválogatásánál is erre volt tekintet
tel a szerző. Bégibb classicus Íróink mellett tért enged az újabb kiváló 
íróknak is.

Ezért e könyv közelebb áll mai életünkhöz, mint társai bár
melyike, mert nemcsak régibb költőink és íróink nevét erősíti meg, 
hanem ifjabb kiváló íróinkat is beviszi a köztudatba. E kiválasztó eljárás 
a mily czélszerű, oly hasznos és hálás is, a mi az egyes részletek sikerült 
összeállításából s az összhatásból kitűnik. Mert mindenik Írótól azt 
választván ki, a mi tőle e tárgyra vonatkozó legjobb, s azt úgy illesztvén 
az egésznek keretébe, hogy egyik a másikat kiegészítse, sikerült neki a 
tárgykörről az össztudást a lehető legmagasabbra emelni.

E tekintetben különösen kiválnak A magyar mondák és törté
nelmi elbeszélések, továbbá A magyar föld és népe ez. szakaszok egyes 
részletei. Amazokban a költemények Aranytól, Garaytól, valamint Jókai 
ragyogó tolla szint adnak a képnek ; Varga velősen foglalja össze a 
nagyobb lelkű tárgyköröket ; Szabó K. klasszikus mondatfüzése, pontos 
időhasználatával az erőt, a történeti tudás csontvázát képviseli, a kikhez 
méltán sorakoznak az arany közép úton a szerzőnek krónikásaink után 
átdolgozott szakaszai.

Emezekben a Hunfalvytól átvett «A magyar Alföld» czikk a kere
tet adja a képhez, a többi czikkek részletek a kép egészéből, tele szín
nel, elevenséggel, élettel. Épen ez áll a nép ismertetéséről Jókaitól, 
Mikszáthtól, Tömörkényitől átvett czikkekre is. A mint ama képek 
szemléltetve megismertetik velünk az Alföldet minden feltűnőbb válto
zásaiban, részleteiben, úgy tüntetik fel emezek annak lakosságát eredeti
ségében, naivságában és fenséges komolyságában foglalkozása és mulat
sága között.
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A mesék úgy vannak összeállítva, hogy konkrét tárgykörről megy 
át az ismertetés abstract fogalomkörre ; elől a kisebbek, hátrább a 
terjedelmesebbek. Épen így a regék is. «János vitéz »-bői is van egy 
részlet felvéve, de az teljes egészet alkot. Bezárja a sort két költői rege 
Tompától.

A leírásnál a hangsúlyos olvasás külső eszközei is figyelembe 
vannak véve. A mondatok kellően tagoltak ; az elkülönítő jelek kifogás
talanul helyesen vannak felrakva és alkalmazva. A legfigyelmesebb 
szem is alig akad egy-két elnézésből származott hibára. Ilyenek : a 6. 1. 
«elmennek az ebédre, csak tudják hova» h. «csak tudják, hova; «9. 1. fel. 
2. sor végén kimaradt a mondat alanya : «rá bírta a férj», a minek ki
tételét az alany változása kívánja meg; u. o. fel. 10. sorban «dolguk» 
után vessző helyett pontos vessző teendő.

A húnmondákat a krónikások után maga a szerző beszéli el, csak 
a 16. és 17. olv. Thierry után. A krónikák száraz előadása a sok név da
czára folyékonynyá válik tolla alatt. Stílusa emelkedettebb, bár még 
megtartja a rege tenorját (hangulatmagasságát). Az elbeszélésben, bár 
kevés a változatosság, ennek sincs épen híjával. Az előadás minőségére 
és rövidségére példaszerű a Lakoma Attilánál, melyet Priskos után a 
feleslegesek kihagyásával ügyesen ad elő.

A magyar mondák és történeti elbeszélések 20. és 21. olvasmányai
ban a stilus még az előbb alkalmazott ; de nagyobb bennök az élénkség, 
változatosság. A következő olvasmányok előadásához már hozzájárulnak 
a stilus más belső és külső szemléltető eszközei is s így átmegy a szép 
stílusba, a mikor már a lényegben Jókai, Varga és Szabó beszélnek. Az 
összefüggés helyes összefüzése azonban a szerző érdeme, s így nincs a 
különböző elbeszélők előadása között sem ür (lacuna), sem értelmi zavar.

A királymondák elbeszélése Szt. Lászlóig terjed ; a Szt. László 
mondákat Garay feldolgozásában adja a szerző ; Aranytól csak egyet, a 
Szt. László-t.

A görög regék és mondák részlete, a Kempftől átvett részleteket 
kivéve, nem áll stilus tekintetében az előző részletekkel arányban. 
Nincs meg benne a magyar mesélő előadásának változatossága, élénk
sége s így inkább száraz tanító, mint gyönyörködtetve lelkesítő. Nem 
igaz, legalább Hóm erős máskép beszéli el, hogy Achilleus meg akarta 
ölni Agamemnon szolgáit, kik Briseisért mentek (93. 1.). «Csak meg
állhassa bosszúját Hektoron» (95. 1.) szokatlan; úgy mondjuk: «csak 
kitölthesse bosszúját Hektoron» vagy «csak bosszút állhasson Hektoron». 
«Megint fölfalt Odysseusnak két társát» (101. 1. al. 3. sor) «fölfalta» 
helyett.

De egészben annál sikerültebb A magyar föld és népe ez. szakasz, 
a mit nemcsak a keret (A magyar Alföld) szépsége s az egyes képek vál-
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tozata prózában is, versben is, de főleg az egyes részletek irályá
nak szemléltető, művészi színezése, a benne lüktető élénkség, idéz 
elő. Ennél a részletnél szebb, megkapóbb, hatásosabb, tanulságosabb s 
a lelkesülve tanításra alkalmasabb összeállítást nem ismerek. Megérde
melnék e szakasz képei, hogy a készülő iskolai szemléltető képek közé 
lefestessenek s minden iskolában, ugyanezen sorrendben, a falakon 
helyett foglaljanak. Vajha e szakaszt nemzetiségi vidékű iskoláink kellő 
figyelemre méltatnák !

Példabeszédek és közmondások zárják az olvasmányokat ; magya
rázatok az olvasmányokhoz, a költők rövid életrajza, a szöveg közé 
nyomott eléggé sikerült képek magyarázata, mesterük és lelhelyeik fel- 
említése. A szómagyarázatokat, igen helyesen, a szöveg alatt közli a 
szerző, itt csak a tárgyi magyarázatra ad irányt. Nem helyeselhető eléggé 
a képekről írt magyarázat és a költők rövid életrajzi kivonata.

Ezekben kívántam beszámolni e kiválóan sikerült jó tankönyvről, 
melynek II. részét tárgyi szempontból kívánom áttekinteni. Mesterien 
sikerült a kiválasztás, mely mint Balogh más nyelvészeti dolgozataiban 
is, már a puszta áttekintésre is elárulja a szigorú logikával dolgozó főt, 
melyczélját soha sem téveszti szem elől, mindig és mindenben: külalak
ban és tartalomban, okadatoltan következetes ; röviden, velősen adja 
elő, a mit mondani akar, a nélkül, hogy sententiosus s ezzel együtt szá
raz legyen. Ismeri a szerző a gyermeki kedélyt, ismeri az azt megköze
líteni tudó nevelő fogást ; ismeri csinját-binját annak, mikép emelje 
magához az egyszer maga részére megnyert gyermeki elmét a tudás 
fokozatos fejlesztésével.

A könyv egyik kötete a Balogh Pétertől szerkesztett egységes 
nyelvkönyvek ez. vállalatnak. Máthé G yörgy.

4 3 4

D er  d e u tsc h e  A u fsatz auf der Oberstufe der höheren Lehranstalten. 
Von Dr. Gustav Legerlotz, Direktor des Kön. Gymn. zu Salzwedel. — 
Berlin, Weidmann, 19Ü0. — V I4-168 1. — 3 M.

Negyven évi tanítás közben megalakult nézeteivel terjesztette 
Legerlotz salzwedeli igazgató 1899-ben a szászországi igazgatói értekez
let elé tizenhárom középiskola véleményét arról a kérdésről : mily szem
pontokból kell a felső osztályok német feladatait megválasztani, a mun
kákat előkészíteni és megítélni. Beánk nézve a könyvalakban is megjelent 
munkálat az anyanyelvi, tehát nálunk a magyar dolgozatok miatt érde
kes, mert a különböző németországi intézetek gyakorlatáról való tájéko
zódás mellett a kérdésre vonatkozó történeti ismereteket is szerezhetünk 
belőle s az egész tárgyalás közben megállapodó tételek rendszeres össze-
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foglalása a dolgozat iratás kérdéseit teljes világításban tárja elénk. Nem 
egyszer meglepő némely iskola véleménye, élvezetes Legerlotznak ahhoz 
fűződő fejtegetése, hivatkozása hosszú pályáján szerzett tapasztalataira, 
érdekes egy rakás feladat elsorolása és csábító az alkalom, hogy itt 
mindezeket részletesen, itt-ott megjegyzésekkel s általában a mi magyar 
dolgozatainkra alkalmazva ismertessük. Nézőpontunk csaknem ugyanaz, 
mert ha az 1892-ki porosz tanterv szerint a három felső osztályban hatá
rozottan a német Írásbeli dolgozat is a középpont, szerzőnk ezt ilyen 
egyenesen nem állítja s így az anyanyelvi dolgozatnak az összefüggés 
létesítésében való nagy, de mégis csak eszközi szerepéről egy vélemény
ben vagyunk. Az anyanyelvi dolgozatoknak mi is azt a feladatát 
látjuk, hogy képessé tegyék a tanulót gondolatvilágából vett feladatok 
helyes felfogására, megfelelő rendben saját Ítélete alapján és hibátlan 
írással való kidolgozására. E czél határoz meg minden szempontot és 
irányelvet.

A munka a kitűzött kérdés szerint három részre oszlik s min- 
deniken belől ismét elkülönülnek a részlet-kérdések. Az áttekintés könnyű, 
az összefüggés nyilvánvaló.

I. A tárgy megválasztásánál 1. kérdés : honnan lehet venni ? Első 
sorban a német tanításból s ezen belől főként az iskolai és a kötelező 
háziolvasmányokból, melyekre támaszkodik az irodalomtörténeti feladat 
is. Változatosság kedvéért s a tanulók különböző hajlamaira való tekin
tettel jó a többi tárgyak köréből is választani feladatot ; a mennyiségtant 
kivéve mindenik szolgál több-kevesebb alkalmas részlettel. Különösen az 
idegen nyelvi tanítás kínál ilyeneket. A történelmi feladatoknál első hely 
a hazai történelemé, minden ilyennél meg kell gátolni az egyszerű kiírást. 
A földrajzban ajánlatos az olyan feladat, mely arra indítja a tanulót, 
hogy a földet az emberi élet és cselekvés terének tartsa s történeti jelen
tőségében méltányolja. Ezeken kívül értékes minden u. n. központosító 
feladat, mert épen e dolgozat-iratás a legkedvezőbb alkalom a különböző 
tárgyak képző elemeinek az összefoglalására.

Ez egyes pontokon érdekes megjegyzéseket olvashatunk. Némely 
nehezítő véleménynyel szemben Legerlotz megállapítja, hogy a külön
böző tantárgyak ilyetén felhasználására nem szükséges (nem is lehet
séges) a német szaktanárnak mindazokkal részletesen foglalkoznia, — 
sem a saját tárgyában csak a maga osztályára szorítkozni#, még ha az 
előző osztályban nem ő tanította is. Minden ilyen átlépése az illető osz
tály és tantárgy keretének a tanár részéről nagy körültekintést kíván. 
A véleménykülönbségek elkerülése ugyan jó az egyes tanárok között, de 
ha nem sikerül sem baj, mert a középiskola e felső fokán a jól megokolt 
nézetek különbözésének nincsen romboló hatása. A különböző körökből 
vett feladatok számát nem lehet meghatározni. Jó, ha a német oktatás
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ból nyert feladatoknál a többi összesen nem több, de egyébként a tanár
nak minél szabadabban kell hagyni a tért.

Nem engedhető meg, hogy a tanuló maga válaszszon feladatot, sőt 
a tanár kitűzte több feladat közűi való válogatás sem ajánlatos. Ellenben 
ha valamely kérdésről egyik másik fiú két dolgozatra valót kíván írni 
s ezt előre jelenti, a tanár ám engedje meg neki, sőt engedje el a követ
kező dolgozatot. — Úgy tetszik, ez épen azt a czélt szolgálja, a melyre 
nézve a szabad választásnak is nagy értéke volna, t. i. az egyéni hajlan
dóság nyilvánulására nyújt tért. Épen ezért ajánlatosnak látnok, hogy 
legalább egy ízben a feladatot magok válaszszák meg a tanulók, de iga
zat kell adnunk Legerlotznak, hogy sem a dolgozatot irató tanártól nem 
kívánhatjuk bármely szakból irt dolgozat megbirálását, sem az illető 
szaktanárra nem bízhatjuk — még ha különben vállalná is — a dolgo
zatoknak a nyelv és írás helyessége dolgában való megítélését.

Fontosnak tartjuk az u. n. szabad vagy általános feladatok kérdé
sét, melyek ugyanis nem egy bizonyos olvasmányról vagy történelmi rész
letről vagy valamely más tárgy köréből vett határozott kérdésről szólanak, 
hanem általánosító, elmélkedő természetűek. Szerzőnk is bőven foglalkozik 
velők s bár elveti az olyanokat, melyek felnőtt embernek is nehéz kér
dést állítanak nagy általánosságban a hozzáj ok szólni is alig tudó tanuló 
elé, állítja, hogy a felső osztályok növendékeinek igenis tűzhetünk ki 
olyan feladatot, melyben saját tapasztalatukra isszükségök van (50—59.1.). 
Fődolog, hogy ezek a feladatok valósággal a tanuló képzetkörén belől 
legyenek ; a tantárgyakra, olvasmányra támaszkodás mellékes, mert a 
czél végeredményében az, hogy a fiúk a magok életének a kérdéseiről 
beszélni tudjanak. Ily általános feladatok nem jelenhetnek meg gyakran, 
de szükség van reájok s magokban kivált iskolai feladatoknak és érett
ségi írásbelire tartja Legerlotz alkalmasnak, a miben különösen az érett 
gondolkozás megismerése ezéljából van igaza. Idézi Schirmer magde- 
burgi igazgató szavait a tárgy választásról : «Minden a tietek; az egész 
világ, a mennyire a tanuló azt ismeri, nemcsak a melybe az oktatás 
avagy talán csak a német tanítás bevezet, hanem az egyéni tapasztalás 
egész világa az a terület, melyen a német dolgozatnak tárgyat talál
hatunk. »

2. Általános didaktikai és nevelői szempontból szükséges, hogy a 
feladat köre ne legyen tág, miáltal a túlterhelést gátoljuk meg s legyen 
megszabva a kidolgozás terjedelmének legnagyobb mértéke, a mi -- - nem 
kicsinyes elbánással ! — a tanulókat önmérséklésre szoktathatja. Az osz
tály átlagos szellemi fejlettségéhez kell mérni a feladatot, mely a fejlődés 
természetes rendje szerint haladjon könnyebbről a nehezebbre. Figye
lembe kell venni a dolgozók ifjúságát, hogy sem öreges kora-érettségre,, 
sem érzések és érzelmek színlelésére ne vezessük a tanulót. Önként ér
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tetik, hogy a feladatnak az osztály közepes tanulóinak az érdeklődését 
fel kell ébresztenie, mert különben nem lehet az illetőknek a munkában 
semmi élvezetök. Ide tartozik az is, hogy a dolgozatok tárgyának kijelö
lésekor az összes lelki erőkre gondolnia kell a tanárnak, hogy azok fej
lesztésében az Írásbeli dolgozás is részes legyen. Ezt már a feladatok 
említett változatossága is magában foglalja s kifejti a halberstadti reál- 
gymnasium szaktanára (66. 1.) : a német dolgozatoknak egy csoporton 
belől az egész embert, érzelmét, értelmét, képzeletét és akaratát kell 
lassanként foglalkoztatniok. A képzeletnek természetesen nem lehet kor
látlan csapongást engedni.*

3. A tárgy megválasztásánál egyes szakszerű szempontokat is meg
állapít. Nyelvi tekintetben a helyességen kívül a világos, megfelelő és 
kerekded kifejezéseket is elő kell mozdítani s alkalmat kell adni a dolgo
zatnak a taglalás bizonyos logikus formáinak alkalmazására és gyakor
lására, valamint arra is, hogy az előadás különböző módjait, az elbeszé
lést, leírást, jellemzést és értekező tárgyalást gyakorolhassák. Elbeszélés
nek és leírásnak mindenütt van helye, az értekezésé osztályról-osztályra 
nő, de még a legfelső fokon sem szerepelhet egyedül, már csak azért sem, 
mert a különböző tárgyak másféle tárgyalást is kívánnak. A jellemzésnek 
czélszerübben szolgálhat alapul költői, mint történelmi alak, mert a költő 
megalkotta jellem feltűnő vonásait bizonyos rendben csak össze kell 
szedni, a történelmi alakoknál pedig az csak történetírói tehetséggel le
hetséges. A leírás gyakorlását nagyon hamar hagyják abba, pedig az sem 
olyan könnyű, a milyennek tartják. Szerző a legfelső osztálylyal leíratta 
p. о. a város főutczáját s örömmel üdvözli a pfortai gymnasiumot, mely 
műtárgyak leírását ajánlja, olyanokét t. i., melyeket a tanuló nagyobb 
nehézség nélkül megérthet. — Az összehasonlítás különösen értelem
fejlesztőnek látszik, — a levél, párbeszéd, szónoki beszéd alakját azonban 
a felső fokon már nincs miért gyakorolni. Itt ezeknek nincsen megfelelő 
helyók. Nem való a középiskolába a költeményiratás még az ilyen tehet
ségű tanulók részéről sem, — ellenben nyelvképző ereje miatt ajánlatos 
idegen nyelvű költeményeknek versben fordíttatása.

Tartalom dolgában az a Legerlotz véleménye, hogy az ifjúi, még a 
gyengébb értelmű lélek sem tisztán reproductiv és viszont az emberiség 
vezetői szellemei sem pusztán productiv erejűek, nem lehet tehát a dol
gozatoknak csak az egyiket munkálniok. A czél mégis az, hogy a tanuló 
önálló, teremtő munkája fokozatosan fejlődjék. E czél irányítja a tanárt

* Ismer a szerző leányiskolát, hol ez volt egyszer a feladat: «Miké- 
pen lehet erkölcsi álláspontról Zeus többnejűségét védelmezni?» — Ez és 
a  könyvben található más ilyen képtelenségük miatt nevetséges példák 
szinte megdöbbentők.
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a feladatok meghatározásánál s ezt mozdítja elő az előzetes utasítások 
mérséklésével is.

II. Az előkészítés szükséges, de mindig csekélyebb mértékben, az 
osztály közepes tanulóihoz mérten. Első feltétel a feladat szavainak és 
értelmének pontos megértése. Azután terjedjen ki az utasítás az anyag 
szerzésére, elrendezésére és előadása módjára, mindig a tanulók gondol
kozása alapján, hogy így a dolgozat-írás elmélete teljesen a gyakorlatból 
álljon a fiúk elé. Ajánlatos előre megismertetni a feladatokat, hogy előre 
meggondolhassák s a megbeszélés alkalmával minél inkább magoktól 
határozhassák meg a követendő utat-módot. Nincsen szükség előkészí
tésre olyan feladatoknál, melyek egészen az oktatással függnek össze. 
Másféléknél az osztály foka és tagjainak fejlettsége szerint — rendesen 
kérdések útján —- a szükséghez képest adjon a tanár utasítást. — Három 
osztályt véve felső foknak (a 9 közül az OH, UI, és 01) e fok alsó osztá
lyában kívánatos a vázlat teljes megállapítása az iskolában, a középső 
osztályban a főpontok megjelölése, a legfelsőben minden tanuló nyújtsa 
be az önállóan elkészített vázlatot, hogy a tanár a teljes elhibázást meg
gátolhassa. Addig nem gyakorolt előadási módot meg kell magyarázni. 
Különösen jó akár az olvasmányból, akár előbbi dolgozatokból példát 
mutatni be. Az előkészítésnek egyik fontos eszköze minden következő 
dolgozatra nézve a tanár gondos javító munkája.

III. A dolgozatok megítéléséről — a javításról, osztályozásról és 
a füzetek visszaadásáról szintén becses megjegyzések vannak a könyvben. 
A tanár javító munkája mindenre kiterjeszkedjék, hogy a tanuló a meleg 
érdeklődést felismerje. Külsőleg a tisztaságot, gondos, olvasható írást 
meg kell kívánni. A tartalom alakítása logikai és nyelvi tekintetben 
egyaránt fontos, valamint a felfogás, a felhozott tények és nyilvánított 
Ítéletek helyessége, az anyag lehetőleg teljes, bár nem feltétlenül kime
rítő volta s az egyes részek arányossága. -— A terv (vázlat) legyen ott a 
kidolgozás előtt s az egyes pontokat jelölő számok mutassák a szöveg 
mellett is a megfelelő részt.

A nyelvezetet grammatikai, logikai és æsthetikai tekintetben kell 
megbírálni. A nyelv helyessége (helyesírás, alaktan, jelentéstan, szófűzés, 
mondatjelzés), tisztasága, (tájszólás, idegen szavak, idegenes kifejezések 
és mondatfűzés), — az egyes kifejezések és a mondatszerkezet világos
sága, — egyszerűség, csín, szabatosság a fő, e körben vonatkozzék az 
igazán hibásra a javítás, mely a tanulókat a hiba felismerésére, kerülé
sére akarja vezetni mindig tárgyilagosan és jóakarattal, megállapított je
lekkel a hiba faját is meghatározva. Nyilvánvaló szorgalom mindig elis
merést érdemel, de sem ez, sem a szintén figyelembe veendő egyéni körül
mények nem befolyásolhatják az igazságos osztályozást, még ha az ered
ményt talán okozták is. Javítás és osztályozás alkalmával a hibák mellett
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a jó tulajdonságokat is ki kell emelni, a restséget, csalást, színlelést 
pedig szigorúan meg kell róni. — Egyes helyesírási és mondatjelzési 
hibák miatt a különben jó dolgozatot nem lehet visszautasítani, az ismét
lődő vastag hibák azonban a tanuló érettsége iránt is kételyt keltenek. 
A túlzott purismus nem helyes, de az idegen szavak oktalan használata 
hiba. Az irályt dicséljük meg, ha szép, lendületes, de enyhén bíráljuk, ha 
lapos, száraz vagy dagályos is. Fontosabb a logika hiánya akár az elren
dezésben, akár az előadásban, ez a megítélésnél az első ! Kimerítő tár
gyalást nem lehet kívánni, de annál inkább a helyes felfogást és a lénye
gesek kiemelését. Az önállóan ítélést pedig el kell ismernie a tanárnak.

Javítás végén minden oldalra kiterjedő véleményt írjon a munka 
alá a tanár és az egész értékét jelölő egy jegyet s nem külön-külön osz
tályzatot a különböző tekintetek szerint. A munkákat egyszerre adja 
vissza módszeres megjegyzések kíséretében, érintve minden lényeges 
mozzanatot, főként az egész osztály munkájának átlagos értékét, az 
elismerésre méltó pontokat, a sok helyen jelentkező hibákat s a minden
kire nézve értékesen megvilágítható egyes vétségeket is. Ebben részt kell 
vennie az egész osztálynak, de párbeszéddé válnia nem szabad. I tt van 
helye az igazi humornak, mely helyesen alkalmazva hasznos lehet. 
A megjegyzések összefoglalása és befejezése végett a legjobban sikerűit 
dolgozatot egészen vagy egyes részeit olvastassa fel a tanár vagy mutassa 
meg tanítványainak a feladatról maga készítette kidolgozást. A füzetek 
kiosztása után a dolgozat gyökeres kijavítása a tanuló részéről nem is 
lehető, nem is ajánlatos ; gépies munka lenne belőle.

Az egyes tételek egyszerű ismertetése is ily hosszúra nyúlt, a hozzá
szólásról most le kell tennünk. Minden egyes részletet sok példával vilá
gít meg, sok gyakorlati tanácscsal és útmutatással szolgál a különböző in
tézetek jelentéseiből s a maga tapasztalatából. Nagyon érdemes az egész 
munkálat arra, hogy itt nem részletezett történeti vonatkozásai és gyakor
lati oldala miatt is olvasásra ajánljuk. Valóban igazok volt a Legerlotzot 
munkálata kiadására biztató szakembereknek : a könyvből különösen a 
kezdő ember sokat tanulhat s úgy gondoljuk, a tapasztaltabb is, mert 
annak fokozottabb mértékben szerzi meg a saját gondolatai olvasásán 
érzett örömet s egész eljárásának határozott irányelveit megerősíti.

Tudjuk, hogy a németországi igazgatói értekezletek munkálatai nem 
maradnak titokban, mégis örülünk e könnyebben megszerezhető alak
nak. Az ilyen intézmények feladatát az ilyen közlésekben is szeretnők 
látni, nemcsak utasítások készítésében. Az utasítás, nagyon félő, mindig 
mankó marad, az ilyen összefoglaló jelentések sokoldalúságok által sok 
tekintetben indítással is szolgálnak, egyénies eljárással ismertetve meg 
egyénies eljárásra indítanak még akkor is, ha a kiinduló pontot nem 
egészen előzmények nélkül találtuk is meg. Senki sem merít kizárólag
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önmagából. E sorok írása közben mindig kifejezést követelt az a gondo
latunk, hogy tanári köreink munkáját nagyon megelevenítené az efféle 
dolgok tárgyalása, érdekesebbé és hasznosabbá, pályáját kezdő komo
lyabb tanárnak is kívánatossá tenné a munkálkodást. Épen a dolgozatok 
s kivált az anyanyelvi dolgozatok kérdése nagyon fontos, tárgyalása sokszo
rosan szükséges. Mennyi kisebb-nagyobb kérdés merült fel csak ilyen át
futás alkalmával is, hát még ha terünk volna részletes fejtegetésre, hogy 
ne ismertetésnél kellene maradnunk, hanem a magyar dolgozatokkal 
hasonló módon foglalkozhatnánk! A németországi viszonyokról és gon
dolatokról szóló eme munkálat tanulságain kívül némi megnyugvást is 
szerez a magyar olvasónak. i. s.

O ctave F e u ille t  : F e  village. Magyarázta Ballenegger Henrik. Ára 
70 fii. Budapest. Lampel В. 1900. Franczia könyvtár 12. sz.

Tavaly végig futottam a reáliskolák évvégi értesítőit s az elvégzett 
tananyag czimű rovatban tuczatjéval akadtam oly könyvekre, melyek 
idegenből jutottak hozzánk.

Azért helyesen járnak el az új könyvtár szerkesztői, hogy először 
a tanterv követelte műveket bocsátják közre ; s reméljük, hogy a reál
iskolák Y. osztályára előírt művekről sem feledkeznek meg. .Nézzük már 
most a czímben jelzett füzetet. Feuillet egyfelvonású vígjátéka jó olvas
mány, kivált leányiskolák számára. Már tárgya is odautalja: a családi 
élet örömei és előnyei a kalandos élvezetet hajhászó élet fölött ; a nő 
hivatása stb. mind oly dolgok, melyek bemutatásával jelen darabunk 
foglalkozik.

Megjegyzésem a szövegre nézve az, hogy vagy 20 sor elmaradt, 
melyek tartalma sem pædagogiailag, sem erkölcsileg nem kifogásolható ; 
sőt a darab korára nézve épen jellemző.

A bevezetésben a szerző Feuillet életét vázolja : azután felsorolja 
az író drámáit és regényeit, melyek a bevezetésnek felét teszik. Ezt 
bátran el lehetett volna hagyni, mert szükség esetén bármilyen kézi
könyvben fellelhető. E helyett Feuillet koráról s magáról a vígjátékról 
szerettünk volna hallani néhány útbaigazító szót. Azt hiszem, nem 
érünk sokat ha a leányiskolák pkrasis világát ilyen kitétellel szaporítjuk : 
«Feuillet az utolsó romantikusnak tekinthető, de a mellett az idealista 
iránynak főképviselője századunk második felében».

A jegyzetek csekély kivétellel felölelik a szöveg nehezebben érthető 
kifejezéseit. Itt-ott csúszott közbe egy-egy ismertebb szó ; de inkább 
adjunk többet, mint kevesebbet. A l’avènement du céleste empereur-nél 
megjegyzendő, hogy a chinai császár trónralépéséről van szó, le pâle 
satellite a hold, zecchino, olasz pénz. Mit jelentenek ezek az olasz mon-



IRODALOM. 441

datok : Obell’alma innamorata! (13. 1.). Evviva la liberta. (22. 1.). Nem 
ártott volna röviden megírni, hogy mi az a sphinx, Alhambra, Colisée, 
Parthenon.

A rendestől eltérő szók kiejtését meg kellett volna jelölni ; így pl. 
Atlas, punch, toast, scintillement, pampas, le sphinx, sourcil, Peschiera, 
Ostrogoth, ciceroni. . . . Nincs megmondva, mit jelent az 59. 1. fám., 
68. 1. fig., és a 68. 1. pop. A jegyzetek után vetett fordítási gyakorlatok 
nehezek. Nem tartom helyesnek, ha a magyar szöveget a franczia észjárás
nak megfelelően szövegezzük, ilyen formán belesegítjük ugyan a tanulót 
a neki idegen gondolkodásmódba, de koczkára teszszük helyes magyar
ságát. Legyen a szöveg minden ízében magyar, ha már segíteni akarunk, 
tegyük az eltérő részeket zárójelbe. Végül a felötlőbb sajtóhibákat jegy
zem ide :

Les amours de Philipe (1877.) e. h. 1888. _  _ VII. 1.
Monsieur de Bouvière e. h. Monsieur Ronvière .... .... 2. 1.
posee e. h. posée _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  10. 1.
est ce que l’ai vécu e. h. est ce que j’ai vécu _  _  .... 23. 1.
je te le disait hien e. h. bien _  _  ........ _  46. 1.
ondais sa maison e. h. on a _  _  _  „  _  _  _  47. 1.
est ce done e. h. donc _ _ _ _ _  ...... _ _ _ _ _ _  51. 1.
l’appàt e. h. appât .._ __ 56. 1.
l’avénement e. h. avènement _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  62. 1.
recousse e. h. rescousse _  _  _  _  _ _ _ _ _ _  .... 64. 1.
A füzetet t. kartársaim figyelmébe ajánlom. bn.

Pæ rlagog'iai p r o g r a m m é r te k e z é se k  1899—1900. iskolai évről.
Babiák Nándor: A modern pædagogia alapelvei. — Aradi áll. 

főreálisk. I ll—X. 1.
Baksay József: A művészeti oktatás és szemléltetés kérdésének 

vázlatos történeti feltüntetése. — Szegedi kegyesr. főgymn. 20—76. 1.
Balog Mór : Ábrázoló geometriai szemléltető készülék. — Buda

pesti VI. áll. főreálisk. 10—17. 1.
Benka Gyula : Nobile officium a gymnasium életében. — Szarvasi 

ág. főgymn. 5—19. 1.
Bothár Dániel : Egynéhány szó a philologiai tanításról. — Soproni 

ág. lyceum 3—15. 1.
Bozóky Endre : Középiskolai oktatásügyünk történetének rövid 

áttekintése. — Budapesti I. áll. főgymn. 5—25. 1.
Csighy Antal dr. : Az erkölcsi nevelés postulátumáról. — Bereg

szászi áll. főgymn. 3—13. 1.
Döbrössy Alajos : Kell-e külön tanterv az osztatlan népiskolának? 

— Pécsi püspöki tanítóképző.
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Dombi Márk dr. : Pár szó az önképzőkörökről. — Bajai cist. fő- 
gymn. 3—20. 1.

D. S. Intézetünk félszázados múltja.—Pozsonyi áll. főreálisk. 1—8. 1,
Farkas János: A görögpótló rajz és tanításterve az V. osztályban. 

— Makói áll. főgymn. 17—-23. 1.
Fest Aladár: Adalékok Fiume iskolaügyének történetéhez. (Olaszul 

is.) A fiumei jezsuita collegium alapítólevelének másolatával. —■ Fiumei 
áll. főgymn. 3—40. 1.

Gaskó Gyula: Család és iskola. — Pancsovai áll. főgymn. 3—12.1.
Gerecze Péter dr. : A művészettörténelmi oktatás kérdéséhez. — 

Budapesti VI. áll. főreálisk. 3—9. 1.
Greksa Kázmér dr. : Az önképzőkörökről. — Pécsi cist. főgymn. 

3—23. 1.
Hager József: Néhány szó tanulóink otthonáról. — Marosvásár

helyi kath. főgymn. 3—11. 1.
Hegedűs Pál : A tanulók szállása. — Szegedi főreálisk. 3—10.1.
Hónap F. dr. : A szülőkhöz. — Szegedi kegyesr. főgymn. 3—17.1.
Jurkovich Emil: Pótfüzet a beszterczebányai kir. kath. főgymna- 

sium történetéhez. (Név- és tárgymutatóval.) — Beszterczebányai kir. 
kath. főgymn. 1—57. 1.

Kalmár Jenő: A művészi érzék fejlesztése a gymnasiumban. — 
Munkácsi áll. főgymn. 3—13.1.

Kapossy Endre dr. : A műélvezet. — Székesfehérvári cist. főgymn.. 
3—17. 1.

Karádi Győző : Néhány szó a szülőkhöz. — Jászberényi áll. fő
gymn. 3—16. 1.

Koródi Berard: Az egyház neveléstani áldásai az emberiségre, 
különös tekintettel Magyarországra. — Csik-Somlyó, r. kath. tanítóképző..

Kovács Gyula dr. : A család és az iskola. -— Temesvári áll. fő
gymn. 1—12. 1.

Lippay György dr. : A szállásadók és az iskola. — Szegedi áll. fő
gymn. 3—14. 1.

Maczki Valér dr. : Pædagogiai casuistica. — Egri cist. főgymm 
10—37. 1.

Molecz Béla: Zolnay Károly. — Szentesi áll. főgymn. 3—25.1.
Nemes Imre dr. : Figyelem. — Fogarasi áll. gymn. 3—11.1.
Névtelen: Kereskedelmi szakoktatás Temesvárott. — Temesvári 

polg. és felső kereskedelmi iskola. 3—75. 1.
Parcsetich Vincze : Szülők és jóakarók, mint az iskola igazi táma

szai. — Újvidéki kir. kath. főgymn. 7—20. 1.
P. Gy. : Mit tanultak 100 évvel ezelőtt. — Kisújszállási ev. ref. 

főgymn. 3—26. 1.
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Rehák Pál: Minő az iskola és család együt'működése a nevelés
ben s minőnek kellene lennie ? — N.-Szalontai közs. gymn. 5—24. 1.

Streitmann Antal: Művészeti oktatás a középiskolában. — N.- 
Becskereki kegyesr. közs. főgymn. 3—55. 1.

Székely Ödön : Neveljünk erkölcsös jellemet és gentlemant ! — 
N.-Enyedi ev. ref. collegium. 5—15. 1.

V. Család, iskola és élet. — N.-Váradi áll. főreálisk. 3—19. 1.
Váradi Károly : Középiskola és szülői ház. — Debreczeni kegyesr. 

gymn. 3—13.1.
Waldapfel János : Szülői értekezletek. — Budapesti tanárképző

ink főgymn. 3—8. 1.
Weszely Ödön dr. : A kath. egyház szerepe a nőnevelés történe

tében. — Budapesti Bánóidéi- intézet.
Zindl Béla dr. : Egy kis határigazitás család és iskola között. — 

Budapesti VI. áll. főgymn. 3—13. 1.

V E G Y E S E K .

— Az állami népiskolák új rendje. Váskos füzetben adta ki a 
közoktatásügyi miniszter az állami népiskolák külső és belső életét sza
bályozó rendeletét (1901, 32055. sz.). A rendelet három részből áll: 
I. Utasítás az áll. elemi népiskolák gondnoksága számára ; II. Állami 
elemi iskolai rendtartás ; III. Mellékletek (építkezési, költségvetési, 
számadási, leltári utasítások, különböző ügyirat minták, stb.). Az egész 
egy teljes, összefoglaló kodificatiója minden idevágó tudnivalónak.

Wlassics miniszter kormányzása alatt az állami iskolák extensive 
és intensive igen jelentékeny mértékben fejlődtek. Ma már több mint 
4000 állami tanító van, számot tevő része az ország tanítóságának ; 
ezen nagy testületnek módja lehet tehát hatékonyan megvalósítani azt 
a czélt, a mit az új rendtartás az áll. iskolák elé tűz, hogy «a más jel
legű iskoláknak követendő példaképül szolgáljanak». A midőn a kor
mány ezt fölveszi az állami iskolák czéljai közé, ezzel egyúttal kötele
zettséget is vállalt arra nézve, hogy az állam, mint iskolafenntartó 
megtegyen a maga részéről mindent, hogy iskolái minden tekintetben 
mintaszerűek legyenek, s az államnak ez — minden iskolafenntartók 
közül — leginkább áll módjában. A mintaszerűség megvalósítása más
részről a tanítókon fog állani. A miben pedig az áll. iskoláknak példát 
kell mutatniok, az a Rendtartás első pontjában így van megállapítva :
«hazafias, vallásos, erkölcsös és értelmes honpolgárokat nevelni.« Bizo
nyára csak ez lehet czéljuk a más jellegű iskoláknak is, azért ha az 
állami iskolák ebben előttük járnak, készséggel követhetik, de bizo
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nyosan nem fogja tőlük rossz néven venni sem a kormány, sem senki, 
lia ők előzik meg ebben az irányban az állami iskolákat.

E szabályzatban is megvan Wlassics miniszter többi hasonló in
tézkedéseinek szelleme, a mely míg egyfelől nemes értelemben szabad
elvű, nem köti békókba a fejlődés szabadságát, másfelől a felelősségi és 
hatáskörök pontos megállapításával biztosítja a rendet.

Elvi szempontból legnagyobb jelentőségű intézkedése, hogy az 
iskola belső életének vezetését egészen a tanítóra, illetőleg: a tanítótes
tület közreműködésével az igazgató-tanítóra bizza, a ki ez ügyek
ben közvetlenül a kir. tanfelügyelővel érintkezik, holott eddig — leg
alább formailag — a gondnokság igazgatói hatáskörrel is birt, bár a 
valóságban, a mint ez természetes is, rendszerint a tanító igazgatott. 
Az ilyen állapot pedig arra jó, hogy kibúvót engedjen mindkét félnek a 
felelősség alól s a mellett hatásköri összeütközésekre vezessen. Az új 
utasítás a gondnokság hatáskörébe az anyagi ügyeket s az iskolakötele
zettség törvényszerű végrehajtását utalja. A gondnokságot a tanfelügyelő 
javaslatára a főispán (eddig a miniszter) nevezi ki hat évre, magyarul 
írni, olvasni és beszélni tudó emberek közül ; a községi orvos és az 
igazgató-tanító hivatalból tagjai. Benne van a rendeletben az ismétlő 
iskolázás s ezek közt az- utóbbi években nagy lendületet vett gazdasági 
ismétlő iskolák részletes ügyrendje. Ilyen gazdasági ismétlő iskola min
den állami népiskolánál állítandó, a hol az ismétlő tankötelesek száma 
a 20-at meghaladja. Az ismétlő iskolából is kikerült tanulókra nézve 
ajánlja a rendelet a tanítóknak, hogy azokat ifjúsági egyesületekbe 
gyűjtve, igyekezzenek az iskola nevelő hatását továbbra is biztosítani.

— Országos ifjúsági tornaverseny. A kiben magyar lélek lakik, 
az eltelt gyönyörűséggel a pünkösdi két ünnep alatt a 4000 szép, intel
ligens magyar ifjú láttára. Ennyien vettek részt ezen a 3-dik országos 
versenyen. A ki mind a hármat látta, annak föltűnhetett a fokozatos 
fejlődés a versenyek rendezésében ; s föltűnhetett- még egy nevezetes 
dolog : a közönség érdeklődésének erős megnövekedése. A milleniumi 
szép versenyt a királyon, a miniszteren s az érdekelt iskolai embereken 
kívül alig nézte valaki, most tömve voltak érdeklődőkkel a tribünök, a 
versenypálya környéke s a szomszédos villák ablakai és erkélyei, sőt 
némely fedél is. A társadalom érdeklődése a legerősebb biztosítéka az 
intézmények fejlődésének, azért testgyakorlatunk jövőjére kedvező jel
ként jegyezzük föl a most nyilvánult érdeklődést. Egy-egy ilyen szép, 
nagyszabású, lélekemelő ünnep, mint ez az országos verseny volt, nagy 
mértékben képes az érdeklődés fokozására, s ez a körülmény maga egy 
erős érv az ilyen versenyek mellett. Hadd duzzogjon némely vaskalapos 
paedagogus a versenyek immoralitása ellen, mi csak az immorális dol
gokért folyó versenyt tartjuk immorálisnak s a test gyakorlásának be
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csületes kultuszát morális dolognak tartjuk. Örömmel gondolunk arra a 
már megvalósulni kezdő jövőre, a midőn a testgyakorlat kultuszában 
felnőtt ifjúság majd főiskolai tanuló korában nem a kávéházak füstjé
ben éli le diák korának szabad, sőt nem szabad idejét is, hanem a 
gyakorlóterek szabad levegőjén, a melyeket az érdeklődő társadalom 
sietni fog rendelkezésére bocsátani.

A versenynek legnevezetesebb pontja volt a most szervezett 
összetett csapatcerseny, melyet egy-egv intézet 10 tanulójának összes 
eredménye dönt el. Összeállítása : magas ugrás és súlydobás távolba 
jobb és balkézzel. Mindenik versenyzőnek legmagasabb hibátlan ugrása 
és jobb- és bal kézzel tett dobásainak középértéke számíttatik s a 10 ver
senyző ezen eredményeinek összege adja meg a csapateredményt. 
A győztes szabadkai közs. főgymn. csapateredménye az ugrásban 1450 
cm., a dobásban jobb kézzel 9345 cm., bal kézzel 8-235 cm., a két dobás 
középértéke 8190 cm. volt, s így az összes eredmény 10240 cm. A má
sodik csapat (debreczeni ev. ref. főgymn.) eredménye 9146. A győztes 
csapat erre a czélra készített díszzászlót kapott, mely ezután az orszá
gos versenyek vándordíja marad — a terv szerint — 100 évig. Érdekes 
lesz majd egy század múlva a győztes csapatok recordjának fejlődési 
statisztikája. Egyéni versenyül a futás, rúdon és kötélén mászás szere
peltek ; mind alkalmasak a tiszta versenyre. Játékversenyekül a csalo
gató, a füles labda és a kótya voltak a programmon. A füles labda, vala
mint a többi újabban importált angol játékok mind versenyjátékok, 
alkalmasak arra, hogy az eredmény objective, mintegy numerikus ala
pon döntessék el. Ellenben a kótya s a legtöbb magyar labdajáték nem 
szorosabb értelemben vett versenyjátékok, nem az objective tiszta ver
senyeredmény szempontjai szerint alakultak ki, azokban már maga a 
játék jutalmazza az ügyesebb csapatot, a mennyiben hosszabb ideig él
vezheti a játék kellemesebb oldalát, mint ellenfele. Nem azért mondjuk 
ezt, mintha a kótyát nem szívesen látnok a programmon, ellenkezőleg : 
a ki valaha erdélyi diák volt, abban megingathatatlan az a meggyőző
dés, hogy a kótya a labdajátékok királya, a mely megérdemelné, hogy 
minden magyar iskolában a főjáték legyen, hanem azért hoztuk föl a 
dolgot, mért úgy vettük észre, hogy e játék megítéléséhez, annak ter
mészetével és sokoldalúságával nem egyező, egyoldalú numerikus kri
tériumot állapítottak meg. Szükséges, hogy a hozzáértők a játék termé
szetéhez illő ítéleti szempontokról gondolkozzanak. Még egy kritikai 
megjegyzésünk van arra, hogy a játékversenyek mostani alakjukban 
nagyon összefolynak a szemlélő előtt, s a sok egyszerre játszó csoport 
legtöbbször egymást is zavarja. Nem lelxetne-e az országos versenyeket 
a játékokra nézve döntő versenyekké tenni, a hol az évenkénti kerületi 
versenyek győztesei egymás között mennének mérkőzésre ? Hasonló
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kérdések és tanulságok fölmerülnek egy-egy ilyen verseny szemlélete 
közben s azért kívánatos volna azokat megbeszéléssel tisztázni, mielőtt 
még a benyomások feledésbe mennek.

■— Katonai gyakorlatok az iskolában. Az idei delegatiókban 
szó esett a katonai szolgálati időnek két évre való leszállításáról s ebből 
az alkalomból egyik tekintélyes napilapunk vezérczikkben ajánlja, hogy 
az iskolák karolják föl a katonai gyakorlatokat, hogy az így előkészített 
ifjúság azután két óv alatt is elsajátíthassa a katonai képzettséget. Lai
kusok kapni szoktak az ilyen gondolatokon, azért nem árt már jó előre 
tiltakozni ellene. Moltkét idézzük, a ki bizonyosan értett annyit a kato
nasághoz, mint a vezórczikkíró, s a ki az iskolai katonásdi felől úgy 
nyilatkozott : ti csak neveljetek derék embereket, katonákat majd mi 
fogunk nevelni belőlük. Ez a tétel közvetlen átfordítható a psedagogia 
nyelvére s azt mondja, hogy az iskolának nem feladata iparost, kereske
dőt vagy katonát nevelni, hanem embert. Ha sikerült neki értelmes, 
kötelessógérző, testét-lelkét jól használni tudó embert nevelni, akkor jól 
előkészítette azt minden emberi foglalkozásra. Ezen czélja elérésében 
pedig minden egyoldalúság gátolja. A katonai szolgálat szempontjából 
elég csattanós példa erre, hogy a középiskolai nevelésen átment ifjúból 
egy év alatt nemcsak használható katonát, hanem használható tisztet is 
lehet nevelni. A most három évig szolgálók nagy tömegét, tehát a kato
naság zömét a népiskola neveli. A népiskolai katonásdi magában még 
nagyobb absurdum, mint a felsőbb iskolák katonásdija volna. De azért 
a népiskola is megteszi a magáét a katonává, a mindenné, a derék 
emberré nevelésben s megteheti még nagyobb mértékben, ha mint is
kola minél teljesebben meg tudja közelíteni az eléje tűzött czélt. Ha 
országszerte megvalósul az, a mit a most kiadott áll. népiskolai utasí
tások a 33 éves Népoktatási Törvény megvalósítása érdekében elrendel
nek, hogy minden tanuló végig járja pontosan a hat évfolyamú minden
napi, s a három évfolyamú ismétlő iskolát, ha a jól szervezett iskolák
ban biztosíttatik a tanterv végrehajtása, mely figyelemmel van a tanuló 
lelki és testi készségeinek arányos kifejlesztésére, akkor az iskola a 
katonai előkészítés érdekében is sokkal többet tett, mint hogyha a 
kurta legénykéknek egynéhány fejlődési alakzatot betanított volna. 
Hangsúlyozni kívánjuk pedig épen a népiskolákkal szemben a testi ne
velést ebből az alkalomból. Arra a hitre támaszkodva, hogy a falusi 
gyerek testileg amúgy is edzett és egészséges, könnyen szokták venni 
a falusi iskolákban a testgyakorlatot. Ennek az eredménye aztán, hogy 
a látszólag robustus test a legtöbbször ügyetlen, nem engedelmeske
dik az akaratnak, hogy a falusi ember legfőbb boldogságnak a henyé
lést tartja s előtte ismeretlen fogalom az, hogy az is fárassza magát, a 
ki nem kénytelen vele. Ez pedig nemcsak testileg hátrányos, hanem oka
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■egyúttal a nép energiátlanságának is. Azért kívánatos volna, hogy a 
falusi iskolák a testgyakorlatokra épen olyan gondot fordítsanak, mint 
a városiak, a népiskola minden fokozatában foglalja el helyét a test
gyakorlat, a mindennapiban, az ismétlőben sőt az Utasítások által aján
lott ifjúsági egyesületekben is. A falusi játszó és gyakorlóterek óriási 
mértékben elősegíthetnék a magyar faj regeneratióját. A tanítók meg
adhatják ehhez az impulsust, s a községi hatóságoknak s intelligentiá- 
nak kellene az ügyet fölkarolniok. Csekély eszközökkel őzéit lehetne 
érni. A falu urainak érdeklődése, egy pár ötkoronás, egynéhány selyem
kendő mint verseny díj, elég volna a falusi legények ambitiójának 
ébrentartására, ha az iskola megadta már a gyermekeknek a szükséges 
készséget. Ezt, a mi amúgy is kötelességük, tegyék meg a tanítók az 
emberré nevelés érdekében s akkor kielégítették a katonai nevelés érde
két is. Különben mindezt nem tekintve, a harmadik évi katonai szol
gálatról a katonaviselt embereknek most is az a tapasztalatuk, hogy az 
inkább arra való, hogy az öreg baka megtanulja a szabályzatok meg
kerülésének a furfangjait s így a fegyelemnek többet árt, mint használ. 
Más volna a dolog, ha a harmadik évet egy valóságos háború gyakor
latában tölthetné el a katona, de ennek a kedvéért bizonyosan nem 
fogja senki a háborús állapotot állandósítani. A mit békeidőben be lehet 
gyakorolni, arra bőven elég két esztendő.

— Magyar Filozófiai Társaság alakult a pünkösdi ünnepek alatt 
Budapesten. Czélja: a filozófiai tudományok művelése, a filozófiai fölfogás 
terjesztése és más tudományok köreiben is meghonosítása, az etikai 
érzék ébrentartása és fokozása, a közéletben fölmerülő elvi kérdések
nek filozófiai szempontból való tárgyalása. A társaságnak tagja lehet 
mindenki, a ki a filozófiai tudományok iránt érdeklődik. Tagsági díj 
egy évre 6 kor. A pünkösdi alakuló-ülés letárgyalta az alapszabályokat, 
megválasztotta a társaság tisztikarát és választmányát. Elnök lett 
Emmer Kornél, alelnökök Bokor József és Böhm Károly, titkár Lázár 
Béla, a kinél (Magyar Nemzet szerkesztősége) tagul lehet jelentkezni. 
Kívánjuk, hogy az új társaság minél nagyobb sikerrel közelíthesse meg 
kitűzött czélját, mert a filozófiai gondolkodás terjedése a legjobb meleg
ágya a pædagogiai érdeklődésnek is.

— Nagy alapítvány a siketnémáknak. Andrássy Dénes gróf, a 
jótékonyságáról ismert főúr, monoki kastélyát a hozzátartozó parkkal 
és szántóföldekkel együtt odaajándékozta egy siketnéma intézet czéljára. 
Wlassics miniszter köszönő iratában kijelentette, hogy az intézet fön- 
tartásáról gondoskodni fog s az iskolát már legközelebb megnyitja.
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Felolvasó ülés 1901 május 18-án.

Jelen vannak, Körösi Sándor elnöklése mellett, Bakos János, 
Balassa József, Böngérfi János, Juba Adolf, Kovács János, Molnár István, 
Popovics Iván, Tomcsányi János, Waldapfel János, Weszely Ödön, 
Trájtler Károly, utóbbi mint jegyzó'.

I. Elnök az ülést megnyitja.
П. Molnár István : «Actio és syn taxis » (az actio-elmélet szerepe a 

latin mondattani oktatás körében) czímű értekezését olvassa föl. (Lásd 
folyóiratunk jelen számában.) A Társaság az igen érdekes előadást nagy 
figyelemmel hallgatta s eló'adónak köszönetét szavazott.

III. Juha Adolf : «A svéd paedagogiai testgyakorlatról» czímű 
értekezése folyóiratunk jelen számában jelenik meg.

Az ülés véget ér.

B E K Ü L D Ö T T  K Ö N Y V E K .

Sebestyén József, Az olvasmány-tárgyalás módja a népiskolában. Besz- 
tercze, szerző tulajdona. 26 1. Ára 60 fillér.

Újházi László, A magyar nemzet történelme, II. rész, a középisko
lák IV. oszt. számára. Budapest, 1901, Szt. István-Társulat, 4 térképpel, 
számos képpel. 214. 1. Ára fűzve 2‘40 K. kötve 2'80 K.

Tudom ányos Zseb-könyvtár, kiadja Stampfel, Pozsony-Budapest. 
Egyes füzet ára 60 fill.

68-—69. sz. B oros R udo lf, A rajzolás vezérfonala, 88 rajzzal, 176 1.
74. sz. B e ré n y i Pál dr., ÁOamszámviteltan. 69 1.
75. sz. Som ló B ódog  dr., Jogbülcselet. 62 1.
76. sz. Cserey A d o lf  dr., Bovargyüjtő. Több rajzzal, 57 1.
77. sz. Schw icker A lfréd , Chemia, I. Szervetlen rész. Rajzokkal, 72 1.
78.. sz. Lévay E de  dr., Physikai repetitorium. I. Mechanika. 45 rajz

zal, 81 lap.
79. sz. Som ló B ódog  dr., Szociológia. 64 1.
80. sz. S ch m id t M árton  dr., Logika. 62 1.
81. sz. Lévay Ede  dr., Phys. repetitorium, II. Akustika, Optika, Hőtan.

45 rajz, 85 1.
Acsay Ferencz, A győri kath. főgymnasium története (1626—1900). 

Győr, Győregyházmegye könyvsajtója, 1901. 7 melléklettel, 525 lap. Ára 
7 korona.

Gaal Mózes, Aranyos köd. Budapest, 1901, Franklin-Társulat, 167 1., 
ára 2-40 K.
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T U I )()M Á N Y ()S S Á G U N K  T Ö P T É N E T É B E N .

(t u d o m á n y o s  é l e t  a  m ú l t b a n  é s  a  j e l e n b e n . )

B erzev iczy  A lbert elnöki megnyitó beszéde a magyar orvosok és ter
mészetvizsgálók 1901. évi XXXI-ik bártfai vándorgyűlésén.

Midőn ezen, a természetnek nem annyira kincseivel, mint 
inkább bájaival gazdagon megáldott s a természettudós érdeklő
dését sokszorosan magára vonó vidéken, mint e megye szülöttje 
megtisztelő választásuk következtében az elnöki székből üdvözlöm 
önöket, mindenekelőtt egy kötelességet akarok teljesíteni s egyút
tal ebből a kötelességből szives engedelmökkel —-  magamra 
nézve egy jogot formálni.

Kötelességem köszönetét mondani e helyről is azért, hogy 
választásuk az orvosok és természetvizsgálók XXXI-ik vándorgyű
lésének elnöki tisztét csekély személyemre ruházta. Tudom, hogy 
vándorgyűlésünknek nemcsak alapszabályai megengedik, de libe
rális traditiói szinte előírják, hogy az elnöki tiszt betöltésénél az 
orvosok és természettudósok körén a helyi körülményekre való 
tekintettel túl is terjeszkedjék, s ezenfölül ma már a vándorgyűlés 
tevékenységének köre az orvos- és természettudományokon kívül 
a rokonszakokra is kiterjed s egy társadalmi és gazdasági csopor
tot is ölel fel ; azonban e gyakorlat mellett is, tekintettel a kiváló 
férfiak ama fényes sorára, kik a vándorgyűlésnek immár 61 éves 
pályafutása alatt előttem e tisztet betöltötték, hálára kötelező ki
tüntetésnek kell tekintenem magamra nézve e megbízatást.

Nem kevésbbé érzem magamat indítva arra, hogy mint e 
megye szülöttje, — habár minden hivatalos minőség és megbízás 
nélkül, - köszönetét mondjak a vándorgyűlésnek azért, hogy ez 
évi összejövetelét ezen a helyen, megyénknek egyik fényes múltú, 
ősi városában s annak régi és nagy hírnévnek örvendő fürdőhe-

29Mar/yar Paedarjoçjia. X. 8.
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lyén kívánta megtartani. Az előtt, a ki a vándorgyűlés évkönyveit 
lapozza, e kivánság és e határozat sem meglepőnek, sem váratlan
nak nem tűnhetik föl. Hiszen már ötvenöt évvel ezelőtt, 1846-ban 
mikor a magyar orvosok és természetvizsgálók hetedik gyüleke
zete ugyancsak e környéken ülésezett: «a bájvidékü Abaujban, a 
regényes Sárosban, a kellemtájú, díszes Kassán és a szép virányú 
Eperjesen» — mint a hogy akkoriban Kubinyi Ágoston búcsú
beszédében mondta, — s a  nagy nevű Bene Eerencz vezetése alatt 
ide Bártfára is kirándulván, itt közgyűlést is tartott, s e fürdőhely 
szépségéről már akkor nagy elismeréssel nyilatkozott, erről a köz
gyűlésről Halász Géza, a hetedik nagygyűlés munkálatainak szer
kesztője következőkép emlékezett meg: «Bártfától azon közmeg
győződéssel vettünk búcsút, mikép ezen szabad kir. város mind 
természet- s történettani nevezetességei, mind polgárainak a tudo
mány s vendégek iránt mutatott szeretete miatt teljes mértékben 
megérdemli, hogy egykoron gyűlés helyéül tűzessék ki. Quod faxit 
Deus! » *

íme a jóslat és a kivánság teljesült s midőn én e kettős, 
személyem és szükebb hazám szempontjából nyilvánított köszönet 
szavával nyitom meg a vándorgyűlést, ebből a hálából — mint 
jeleztem — egy jogot is óhajtanék meríteni : azt a jogot, hogy 
megnyitó beszédemben első sorban hazánk e vidékével s annak 
főleg a hazai tudományos élet terén vitt szerepével foglalkozzam, 
indokolva ezzel is azt az érdeklődést, mely hazánk tudományos 
férfiúinak oly jeles gyülekezetét vezérelte immár ismételt ízben 
erre a vidékre.

A természet- és néprajzi viszonyok hasonlatossága s a törté
nelmi hagyományok és visszaemlékezések közössége szempontjá
ból hazánk területét az administrativ beosztástól eltérő módokon 
is tagolhatjuk és foglalhatjuk össze. így azt találom, hogy az éj
szaki felvidéknek az a középső része, a mely a galicziai határtól 
karéj alakjában terjed le a Tisza mente felé s Szepes, Árva, Liptó, 
Gömör, Abauj és Sáros területét egészen, Zólyomét és Zemplénét 
legnagyobb részében foglalja magába, a környező vidékektől sok
ban eltérő, a maga határozottan kidomborodó sajátságaival jól 
megkülönböztethető darabja hazánk földének úgy, mint népének.

Földrajzi jellegét ez a középső felvidék a magas Tátrától, a

A V ll-ik  nagygyűlés munkálatai, 58., 132., 278.. lapok.
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szepes-gömöri érczhegységtől és az eperjes-tokaji begyláncztól köl
csönzi, valamint attól is, hogy egész hazánkban ez az egyetlen 
terület, a mely a Keleti- és a Feketetenger közötti európai vízvá
lasztó vonalába beleesik, a mely körülmények összevéve megmagya- 
rázhatóvá teszik flórájának s részben faunájának is nagy változa
tosságát. Néprajzi jellege a nyelvek és nemzetiségek oly erős ve- 
gyülésében nyilvánúl, a minőt ezen a vidéken kívül csak a bánság 
némely részeiben találhatunk: a szepesi németség, az abauj- 
gömör-zempléni magyarság, a valamennyi megyére kiterjedő, de 
nyelvsajátságai tekintetében megoszló tótság és az éjszakkeleti 
részeket ellepő ruthénség e területet úgy nyelvi és népfaji, mint 
vallásfelekezeti tekintetben is sokkal tarkábban színezik, mint akár 
a nyugati, akár a keleti szomszédságot. S végül e terület kultúrá
jának egész fejlődésén mély nyomokat hagytak hátra bizonyos 
jellegzetes történeti események és korszakok, így különösen a 
nagyszámú városokba való letelepülése az ipart és kereskedelmet 
űző idegen elemeknek, a Lengyelországgal való sokszoros vonat
kozások, az itt már Bocskay idejében is különös hevességgel dúlt 
vallási harczok, valamint az a tény, hogy ez a vidék volt két nagy 
nemzeti fölkelés vezérének tulajdonképeni szükebb hazája : a 
Thököly Imréé és a II. Rákóczy Ferenczé.

A középső felvidéknek már ezekben a fő jellemvonásokban 
is kifejezett érdekességét fokozzák a természeti rendkívüliségek, 
melyek benne bőven találhatók. Itt vannak Magyarország legma
gasabb hegycsúcsai, csak itt található hazánkban tulajdonképeni 
alpesi Flóra, itt tündökölnek a rejtélyesen szép havasi tengersze
mek; ezt a területet áztatja az a két folyó, a Poprád és a Dunajecz, 
a mely Magyarország egész folyamrendszerétől különváló irányt 
követ ; csak itt, és egész világrészünkben sehol másutt nem terem 
a nemes opál, még pedig ugyanabban az eperjes-tokaji hegyláncz- 
ban, a melynek legalsóbb lejtőin a világ egyik leghíresebb borát 
termesztik. Sehol másutt hazánkban annyi és oly nagy csepkő- 
és jégbarlang nincs, mint e tájon : elég Aggtelek, Dobsina, Szepes- 
Béla nevét említeni ; az ó-ruzsini mészkőbarlang pedig történet
előtti korok emlékéül szolgáló leletei által vált nevezetessé. Ván
dorgyűlésünk szakférfiait különösen érdekelhetik a gyógyerős ás
ványforrások, melyek ily nagy mennyiségben az országnak talán 
egy részében sincsenek összehalmozva s melyeknek némelyike leg
régibb és leghíresebb fürdőtelepeinktől veszi nevét, míg a ránki

29*



4 5 2 A KÖZÉPSŐ FELVJDÉK SZEREPE STB.

időszaki szökőforrás mint természeti jelenség mondható Közép- 
Európában egészen rendkívülinek. Végül a természet és a letűnt 
századok nyomai ritka tájképi szépséget is kölcsönöztek a középső 
felvidéknek ; a Tátra égbemeredő csúcsai, a Kárpátok határhegy- 
lánczának bennünket itt is környező sóhajtó, zugó fenyveserdeje, 
a hegyi rétek mindig üde, smaragdzöld színe, a festői sziklák közt 
elterülő tavak és zuhogó patakok, a Dunajecz és a Hernád folyá
sának, a sztraczenai, hermaneczi és szádelői völgynek híres szép
ségei, a legbájosabb hegyvidékekre a romantika varázsát ömlesztő 
megszámlálhatatlan várromok s mindezeken túl Abauj és Zemplén 
mosolygó, termékeny rónaságai : mind itt vannak egyesítve, mintha 
egymás közt vetélykedve akarnák a festő ecsetjét s a költő tollát is 
versenyre indítani.

A magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlése méltó 
figyelemben részesítette a középső felvidéket eddig is ; ez ötödik 
összejövetele, melyet e vidéken tart; megelőzték ezt az 1842-iki 
beszterczebányai, az 1846-iki kassa-eperjesi, az 1867-iki rimaszom
bati s az 1888-iki tátrafüredi vándorgyűlések, melyek alkalmával 
tudósaink e területnek majdnem minden, a tudomány szempont
jából csak némileg nevezetes helyét meglátogatták s természet- 
tudományi megismeréséhez és leírásához számos nagybecsű ada
lékkal járultak.

Ha vándorgyűlésünket hazai tudományos életünk mérföld- 
elzőinek tekintjük — s joggal tekinthetjük is azoknak, — egy ily 

mérföldjelzőnél megállva talán illő vissza is tekintenünk a pályá
nak már régebben befutott részére ; illő a felett is elmélkednünk, 
hogy az a vidék, a melyet fölkerestünk, a mely munkálkodásunk
hoz hajlékot, segédkezet, vizsgálódásainkhoz anyagot nyújt, milyen 
szolgálatokat tett régebben nem csupán a mi szaktudományaink
nak, de általán a magyar tudományosságnak? s mennyivel járult 
ahhoz, hogy tudományos életünknek sikerült elérnie azt a magas
latot, melyről ma az elmúlt idők kezdeményeire és küzdelmeire 
visszapillantunk ?

E kérdés vizsgálatának eredménye, — melyet bátor leszek 
lehető rövidséggel önök elé tárni, — azt hiszem a localpatriotis- 
mus minden látszatának elhárításával fogja igazolni azt az előbbi 
állításomat, mely szerint vidékünk, tudományos életének múltja 
szempontjából is méltó a magyar tudósok figyelmére és rokon- 
szenvére.
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Nemzeti történelmünk első korszakaiban a tudománynak 
•egyedüli művelője, az ismereteknek egyedüli terjesztője az egyház 
volt. Mert a kultúra is szívesen keres járt utakat és mert az első 
művelő befolyás a hittérítés első munkájával együtt hozzánk dél
nyugat és nyugat felől, Olasz- és Németországból hatolt be, ezért 
látjuk a művelődésnek első intézményeit is hazánkban a régi 
Pannónia területén vagyis a Dunántúl s feljebb is a nyugati széle
ken keletkezni. Egyes apátságok és káptalanok már a XII. század
ban jönnek létre az ország többi részeiben is, mint például a fel
vidéken Jászó, de igazi jelentőségét a felvidék ép úgy, mint Erdély 
is, hazánk kultúrájának fejlődésében akkor nyerte, a mikor a kö
zépkor végén a mindinkább hanyatló kolostori iskolák hatáskörét 
elfoglalni igyekeztek a külföldi telepesektől alapított s mindinkább 
felviruló városokban létrejövő s világi tanerőktől vezetett iskolák ; 
így a felvidéken mint korban legelsők Kassa, Lőcse és Eperjes 
iskolái.

A felvidék kulturhivatását mindazonáltal már a XII. század 
elején mintegy példázni látszik az a történeti tény, hogy Kálmán 
király a zemplénmegyei Tarczalon tartott országgyűlésen törölte 
el a boszorkánypereket s gyújtotta meg ekkép a felvilágosodás 
fáklyáját a vakhit, babona és szellemi korlátoltság sötétjében.

A felvidéki iskolák föllendülése s ezzel összefüggőleg szere- 
pök a hazai tudományosság szolgálatában itt ép úgy, mint Erdély
ben a reformátióval függ össze. A legelső elterjedését Német
országban nyert hitújítási mozgalom természetszerűen legelőször 
a német polgárságtól lakott magyarországi városközségekben ta 
lált követőkre, tehát az erdélyi szászság és a felvidék városaiban. 
Ezek népe különben is sűrű érintkezésben lévén németországi 
fajrokonaival, az új vallásos tanok átvétele is gyorsan ment s mint 
Németországban, Schweizban, Hollandban, úgy nálunk is a hitújí
tás a maga terjeszkedésének legbiztosabb eszközét az iskolában, 
később az iskola mellett az irodalomban látta. A humanismus 
összeegyeztetését a reformátióval s ennek alapján, az újkor iskola- 
rendszerének felépítését úgyis a német hitújítók segítői és követői : 
Agricola, Melanchton, Sturm és Trotzendorf^végezték ; a reforma
tio tanaival tehát annak magyarországi hívei ennek a tökéletesebb 
iskolarendszernek előnyeit is mintegy ráadásul kapták. Az új hit 
terjesztésében és védelmében való buzgalom az éjszaki felvidéken 
•ép úgy, mint Erdélyben az új hitnek hódoló városközségeket, fő



nemeseket és nemeseket mentöl több s mentői jobb iskola létesí
tésére indította. így jött létre az a más vidékekhez viszonyítva 
szinte aránytalanul sok iskola, * melynek számát idővel még sza
porította az a körülmény, hogy a fenyegetett katholikus egyház 
részéről megindított úgynevezett ellenreformátió, átvéve ellenfelé
nek fegyvereit, a nevezetesebb és látogatottabb protestáns iskolák 
ellensúlyozására sietett ugyanazon a helyen a maga iskoláját is felál
lítani s idővel sok esetben mindkét iskola állva maradt és a harczok 
lezajlása után békés versenyre kelt egymással. Azok, a kik ma isko
láink — különösen középiskoláink — territoriális elhelyezése fölött 
pálezát törnek s a felvidéket, valamint általán az országszéleket 
és a nemzetiségi vidékeket iskolák tekintetében túlságos kedvezés
ben részesülőknek tüntetik föl, feledik, hogy ezek a felvidéki isko
lák majdnem minden esetben nem fejedelmi- vagy kormánykegy, 
nem a ma minden lépten-nyomon segítségül hívott állam alkotá
sai, hanem a polgárok áldozatkészségéből jöttek létre. Elbámu
lunk az áldozatok, a bőkezűség fölött, a melylyel némely felvidéki 
város polgársága, sőt a megyei nemesség is a XVI. és XVII. század 
folyamában iskoláit létrehozta, fentartotta s gyakran a vallási 
harczok viharától elsöpört alkotását új áldozattal másodszor, har
madszor is virágzásnak indította. Főnemesek és nemesek falusi 
curiájukban úgynevezett nemesi iskolákat állítottak, melyekbe a 
szomszédságból összesereglettek a tudományszomjas ifjak s főkép 
a városoknál rendszerré vált, hogy jelesebb fiaik kiképzésének 
befejezése érdekében őket községi költségen küldték külföldi egye
temekre.

A külföldi iskolázás, mely a kereszténység befogadása óta 
szokásos volt hazánkban, s a mely a középkor századaiban legna
gyobb előszeretettel az olasz egyetemeket kereste föl, a reformátió 
hatása alatt fokozódó mértékben a németországi és hollandi, ké
sőbb az angol egyetemek felé is kezdett irányulni. Ezek mellett 
Krakkó egyeteme is sok magyart fogadott magába épen a felvidé
kiek közül, kik különben is — a már említett áldozatkész párt- 
fogóságok segítségével — nagy contingensét szolgáltatták mindig 
a külföldön iskolázó magyarságnak. Míg a XV. század végén és a 
XVI. század elején a felvidéki városi iskolák majdnem kizárólag
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* M olnár A lad á r: A közoktatás története M agyarországon a X V III. 
században, 6. 1.



A KÖZÉPSŐ FELVIDÉK SZEKEPE STB. 455

külföldről kapták a jelesebb tanerőket, később ezek helyét nagy 
sikerrel oly bennszülöttek váltják fel, a kik magasabb kiképezteté- 
söket a külföldön nyerték ; 1 így értékesítették a felvidéki iskola
tartók magukra nézve kétszeresen a külföldi szellemi központok
kal való összeköttetéseiket.

A felvidéki iskoláknak jelességükön alapuló hírnevükön kívül 
még némely más körülmény is kölcsönzött később vonzerőt ; az 
egyik a convictusok létesülése volt, melyek — főleg katholikus 
részről felállítva — előbb arra szolgáltak, hogy a vallási harczok 
és fölkelések által megingatott személybiztosság idejében ne csak 
ellátást, de a szükséghez képest biztos menhelyet is nyújtsanak, 
s később épen az e küzdelmek miatt hanyatlásnak indult gazda
sági viszonyokkal küzdő nemesi osztály fiainak — alapítványaik 
segélyével — olcsó neveltetését tették lehetővé.1 2 * * Egy másik kö
rülmény, mely ez iskolák vonzóerejét növelte, az a meghonosodott 
szokás volt, hogy a magyar vidékek fiait, mint mondani szokták, 
«német szóra» az akkor még jobbára németajkú felvidéki városok 
iskoláiba szokták volt küldeni, gyakran «cserébe» is, kivált ha 
egymáshoz közelebb eső helyek forogtak szóban.8

«Servire Deo regnare est», e mondást íratták a párisi hotel 
de Cluny egyházi alapítói az épület homlokzatára. E mondás tel
jesen kifejezi a nagy vallási mozgalmak ama nem mindig bevallott 
irányzatát, a mely a vallás terjesztésében, védelmében és megerő
sítésében mindig egyúttal a politikai befolyás és uralom biztosítá
sára is törekedett. Ez a törekvés véres harczokhoz s a tulajdonjogi 
fogalmak veszedelmes megzavarásához juttatta el nálunk is azt a 
mozgalmat, a melynek tulajdonképen a lelkiismereti szabadság 
közös talaján tisztán a szellem fegyvereivel kellett volna megvivat- 
nia. De bármennyire fájlaljuk is ezeket a harczokat s azok áldoza
tait, mégis bámulattal vegyes megnyugvással kell constatálnunk, 
hogy azok végkifejlődésökben hazánk szellemi életének főkép az 
iskola és az irodalom útján oly föllendülését eredményezték, a 
minő a vallási versengések nélkül aligha lett volna elérhető és 
ebben — mint még közelebbről is meg fogom világítani — nagy,

1 M olnár A. : id. ш. 325. 1.
2 Fináczy E rnő  : A m agyarország i közoktatás története M ária T eré

zia korában . I . köt. 171. 1.
8 M olnár A .: id. m. 318. 1.
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igen nagy részük volt a felvidéki iskolák fentartóinak és vezetői
nek. «Inter arma non tacuerunt Müsse!« Az egymást üldöző, ván
dorlásra, elrejtőzésre kényszerítő iskolákban kiirthatatlanúl élt a 
szellemi művelésnek és művelődésnek, a hit- és ismeretterjesztés
nek az elnyomatástól és küzdelemtől csak megaczélozott ösztöne, 
mely a pusztulás és fegyverzaj, gyakran éhínség közepette, minden 
nélkülözés és sanyarúság mellett is mindig fentartotta, ápolta és 
tovább adta a tudomány Vesta-lángját.

Mert a vallási mozgalmakkal és az iskolai tanítással karöltve 
járt az irodalom művelése és terjedése is. A XVL, XVII. század
ban alig van írónk, ki lelkész vagy tanár ne lett volna. A biblia- 
fordítások, egyházi beszédek, hittani vitairatok és iskolai czélokra 
szolgáló útmutató vagy tankönyvek, iskolai ünnepélyekre készült 
vitatkozások és beszédek s végül iskolai színjátékok összevéve 
majdnem kimerítik e korszakunk irodalmát. És ezen a téren is 
a mi középső felvidékünk a vezető szerepek egyikét viszi. A Mátyás 
korabeli Hess András-féle nyomdának rövid élete után az ország
ban sokáig nem volt nyomda, s hogy ebben az időben a magyar 
írók munkái legnagyobbrészt Krakkóban kerültek sajtó alá, az 
főkép abban leli magyarázatát, hogy ezeknek az íróknak tekintélyes 
része a Lengyelországgal határos éjszaki felvidéken működött. Ma
gukat a felvidéken keletkezett nyomdákat hazánkban csak nehány 
erdélyi, úgyszintén a debreczeni, nagy-szombati, nagy-váradi s egy 
pár vándor nyomda előzi meg. A XVI. század vége felé már 
működik a könyvsajtó Bártfán, a XVII. században Beszterczebá- 
nyán, Lőcsén, Kassán, Eperjesen is.* A nagy bibliafordító Károli 
Gáspár Gönczön lelkészkedett, bibliája az abaújmegyei kis Vizsoly 
helységben volt főúri áldozatkészségből először a közhasználatnak 
átadva; Kassa és Sárospatak egy időben a protestáns hitvédők 
irodalmi főhadiszállásai voltak; a kassai Alvinczyvel való polé
miája szolgált bevezetéséül Pázmány Péter hatalmas hitirodalmi 
munkásságának.

Ez vázlatos képe annak a szellemi életnek, mely a középső 
felvidéket a XVI-—XVIII. századok alatt betöltötte. Megkísértem 
ezt a képet nehány locális színnel élénkíteni.

Itt van előttünk Bártfa. Kitűnő történetírónk Fraknói, a

* H elleb ran t Á rpád  czikke a Beőthy-féle m agyar írod. tö rt. I. kö t. 
153—157. 1.
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XVI. századbeli hazai és külföldi iskolázást tárgyazó munkájában 
így ír e város kultúrái állapotáról a XVI. században : «Lakosainak 
száma jóval meghaladta a mostanit. A nagy piaczot környező 
emeletes házakban lakó polgároknak a Lengyelországból átvezető 
kereskedelmi út sokféle alkalmat adott vagyonra szert tenni és a 
müveit külfölddel érintkezni. A piacz közepén emelkedő város
házából, mely a XVI. század első éveiben építve, a góth és renais
sance styl átmeneti formáit tünteti föl, tekintélyes bírák és tanács
nokok igazgatták a várost. Iskolája is híres volt. Már a XVI. szá
zad első éveiben szerepelnek számadásaiban a közpénztárból isko
lai szükségletekre tett kiadások.*

Hogy Bártfán a könyveket már régen megbecsülték, tanú
sítják a dómnak a XIV—XVI. századból való könyvrégiségei, míg 
a szekrény, melyben őriztetnek, maga is nevezetes emléke a magyar- 
országi gothika iparművészetének s talán szintén egyik hirdetője 
annak a köztudomású ténynek, hogy itt legkorábban keletkeztek 
hazánkban müfaragással, valamint egyházi festészettel foglalkozó 
műhelyek.

Mint Fralmói is kiemeli, Bártfa hazánk ama helyeinek 
egyike, melyeken az iskolákra vonatkozó legkorábbi hiteles föl
jegyzéseket őrizték meg. Ezek szerint 15Ü6-ban György baccalau
reus volt itt tanító; 1517-ben már Eck Bálint működik mint 
ilyen, a ki a bajorországi Lindauból származott s egy ideig a krak
kói egyetemen a költészettan tanszékét foglalta el ; tanítóból jegy
zővé, jegyzőből polgármesterré lett Bártfán ** Ez körülbelül az 
első concrét esete annak a XVI. és XVII. században nálunk meg
honosodott gyakorlatnak, hogy kiválóbb iskolamestereiket a váro
sok legmagasabb közigazgatási és bírói hivatalaikra emelték, a 
mi mindenesetre szintén szép példája a tudományos műveltség és 
a tanítói érdemek megbecsülésének. 151d-től 1545-ig Eck Bálint 
egész sorát a költői, költészettani, történeti s egyéb munkák
nak adta ki, melyek mind Krakkóban nyomattak s mind latin 
nyelvűek, mint a hogy akkor a tanítás nyelve is kizárólag a 
latin volt.

1534-ben Bártfa iskolái úgy látszik még alatta állottak az

* «Hazai és külföldi iskolázás a XVI. században# czímü m űvében
Æ9. 1.

** ü .  o. 185. 1.
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eperjesieknek, melyekre mint mintákra hivatkoznak.1 A viszony 
azonban csakhamar megváltozik Stöckel Lénárd föllépésével s a 
reformátió elterjedésével, mely egyik legelső magyarországi zsina
tát Bártfán tartotta.

Stöckel Lénárd Bártfán 1510 körül született, mint tekinté
lyes polgár fia ; atyját korán elvesztvén nélkülözésekkel küzdve 
folytatta tanulmányait előbb Kassán, majd Wittenbergben, hová a 
lelkére mély benyomást tett protestáns tanok vonzották. Magok 
Luther, Melanchthon, Agricola lettek tanárai s nemcsak tanárai, 
de — fölismervén tehetségét — pártfogói s jóakaró barátai is. 
Eislebenben, Luther szülőhelyén tanitóskodott, majd meg Melanch
thon valamely fejedelmi család fiai mellett szerzett neki nevelői 
állást. Ily helyzetben találta szülővárosának meghívása a városi 
iskolaigazgatói állásra; Stöckel mint látszik soká küzdött magával, 
ottani feladataival sem szakítván szívesen, haza vágyódásának is 
nehezen állván ellen. Melanchthon maga írt a bártfaiaknak, kérve, 
hogy védenczét hagyják Németországban. Becsületére vált a bárt
faiaknak ép úgy, mint Stöckelnek, hogy 1539 nyarán a jeles fiatal 
pædagogus tényleg visszatért szülővárosába s itt átvette az iskola 
vezetését.1 2 3 *

Tanítói jelessége és hírneve csakhamar nagy tekintélyhez és 
népszerűséghez juttatták a bártfai iskolát. Iskolai törvényeket dol
gozott ki, melyeket siettek más iskolák is — első sorban az eper
jesi — magukévá tenni.8 E törvényeket mély vallásosság, szi
gorú erkölcs és rend követelése jellemzik ; a tanítás úgy látszik 
főkép a lelkészi hivatást tartotta szem előtt ; az iskola eleinte csak 
két osztályúnak volt tervezve, később azonban philosophiai czímén 
harmadik osztály is járult hozzá s kétségtelen, hogy a Stöckel in 
tézete már ez időben gymnasiumnak volt tekinthető.

Bártfát a «magyar Wittenberga » elnevezésre bizonyára nem 
csak iskolájának kiválósága, de az a szerep is érdemesítette, a me
lyet Stöckel Lénárd a magyarországi protestantismus fejlődésében 
vitt, mint az úgynevezett «confessio pentapolitana» az öt felvidéki 
város (Bártfa, Eperjes, Kassa, Lőcse, Kis-Szeben) közös hitvallá

1 V and rák  A ndrás : Az eperjesi ev. collegium  m últjának és je len  
állapo tának  vázlatos rajza, 4. 1.

2 F rak n ó i : i. m . 70. s köv. 1.
3 H örk  József Az eperjesi ev. kér. collegium  története I I I .  kötet,

385. lap.
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sának szerkesztője. Hogy azonban az ő és iskolájának pædagogiai 
tekintélye és hírneve mily nagy volt, azt legjobban bizonyítja az, 
hogy kiváló katholikus férfiak is ide küldték fiaikat vagy rokonai
kat iskolába, — mint Veráncsics Antal egri püspök unokaöcscsét 
Domitius Jeromost,1 — s hogy Stöckel fiai vagy névrokonai és 
tanítványai hosszú időn át a legkeresettebb tanítók voltak a fel
vidéki városok iskoláiban.

Kétségkívül a Stöckel működése adta meg Bártfának a XVI. 
században iskolai tekintetben azt a jelentőséget, a mely megma- 
gyarázhatóvá teszi, hogy midőn Miksa király 1571-ben egy katho
likus főiskolának az éjszaki felvidéken való fölállítását tervezte, a 
pozsonyi kamara javaslatával szemben, mely Lőcsét ajánlotta, a 
kassai kamara Bártfát jelölte ki helyéül a felállítandó tudományos 
intézetnek, mely azonban akkor létre nem jött.1 2 3

Bártfa iskolaügyi jelentősége s tanítóinak irodalmi műkö
dése és összeköttetései szolgálnak magyarázatáúl annak is, hogy 
itt keletkezett a középső felvidék első állandó nyomdája 1580 tá 
ján, mert az első bártfai nyomtatványok, melyekről tudomásunk 
van, ebből az évből valók. Itt láttak napvilágot Wagner Márton 
Apológiája, Sculteti Severin és Stöckel Lénárt munkái, Soóvári 
Soós Kristóf Postillája még a XVI. században, a következő szá
zadban pedig több hírneves eperjesi rector, ú. m. Pomarius, Ladi- 
ver Illés, Bezik János alkalmi értekezései és egyéb művei; itt 
nyomtatták 1641-ben Laska János ref. lelkésznek Justus Lipsius 
után írt hat könyvét a polgári társaság tudományáról, s e helyen 
említhetem föl, hogy a XVIII. század elején egy bártfai ügyvéd, 
Czvittinger Dávid készítette az első betűrendes összeállítását a 
magyar írók és tudománykedvelők életrajzainak «Specimen Hun- 
garice literatæ» czim alatt, mely azonban már Frankfurtban 
jelent meg.8

Bártfa példája után indulva nehezebb küzdelmek daczára 
tartósabb virágzásra tudta juttatni iskoláját Eperjes. Itt városi 
iskolának nyomai — mint Hörk József kimutatta 4 — már 1440-ben 
vannak, de csak egy évszázaddal később, mikor már a Luther hi-
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1 H örk  : id. m . I .  köt. 34. 1.
2 F raknó i : id . m . 33. 1.
3 B ihari P éter : Á ltalános és hazai m űvelődéstörténet II. 560. 1.
4 Id . m . I. köt. 19. 1.
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tét valló virágzó egyházközség létezett a városban, indul meg 
Eperjes változatos iskolatörténete, melynek főbb mozzanatai a 
felvidék szellemi életének a XVI—XVIII. században legtypikusabb 
jelenségeiül tekinthetők.

1534-ben az evangélikusoknak már gymnasiumuk volt, mely
ben az elemi tanítókon kívül két, sőt három tanár működött, kiket 
a város fizetett.1 Valószínűleg a bártfaiak példáján felbuzdúlva 
1550 táján az eperjesiek a tordai származású, Wittenbergben kép
zett s Melanchtontól ajánlott Tordai Géléi (vagy Gyalu) Zsigmon- 
dot hívták meg iskolaigazgatóul, ki sajátképen az orvostudomá
nyok doktora volt, már Páduában feltűnt egy beszédjével, az 
eperjesi iskolát szép hírnévre emelte, később azonban Miksa király 
szolgálatába lépett s neki ajánlotta Galeotti Martiusnak általa ki
adott s Mátyás király bölcs mondásaira vonatkozó commentárját.1 2 
Utóbb a Stöckel tanítványa Fabinyi Lukács s azután a jeles theo- 
logiai iró Scultéti Severin szerepelnek mint eperjesi rectorok, mely 
állását az utóbbi Bártfa lelkészi hivatalával cserélte föl. Utódja a 
németországi Bocacius (Bock) János lett, ki mint humanista költő 
saját változatos sorsát ebben az epigrammában énekelte meg :

«Praga milii laurum , titu lo s  V itteberga  Magistri,
H u n g á ria  officium, conjugem que dedit.»3

Költeményeiért ugyanis lludolf császár poéta laureatussá ne
vezte ki ; az eperjesi rector nehéz kenyerét egyébiránt nem soká 
ette, mert Kassán, hová szintén mint iskolaigazgató ment, város- 
bíróvá választották meg s később Bocskay mellett diplomata és 
Bethlen Gábor mellett udvari történetíró lett.4

A XVII. századba az eperjesi iskola már mint «celeberrimum 
gymnasium» lépett át, de ez a század mégis végzetessé vált rá 
nézve, épen rohamos felvirágozása következtében.

Miután Comenius tervezett meghívása hitfelekezeti aggályok 
miatt elmaradt, az eperjesiek a morva Mathæidesz Jánost, majd a 
theologiai vitázó iratairól nevezetes Horváth Andrást s ez után a 
merész és becsvágyó Bayer Jánost tették meg iskola-igazgatójukká.

1 M olnár A .: id. m. 329. 1.
2 F ra k n ó i : id. m. 90. 1.
3 H ö rk  : id. m. I. kötet, 49. 1.
4 H egedűs István czikke a B eőthy-íéle irod . történetb. I. köt. 177. 1.



Ez időben az iskola látogatottsága már annyira emelkedett, 
hogy alig tudták a tanulókat elhelyezni ; tekintélye országszerte 
nagy volt, pártfogói voltak úgy a vármegyei nemesség, mint külö
nösen a város, melynek hatóságában a protestánsok oly erőseknek 
érezték magukat, hogy a katholikus iskola czéljaira átengedendő 
épület ügyében legfelsőbb helyről hozzájok intézett felszólításra 
nem is feleltek,1 s a melynek feje, főbírája épen akkoriban egy nagy 
képzettségű ember volt, ugyanaz a Weber János, a ki nemcsak mint 
több latin munka írója, de mint a felsőmagyarországi gyógyszeré
szeti jog gyakorlója s a murányi Venus, Széchy Mária házi orvosa 
is ismeretes volt, s különösen az orvosok körében országszerte nagy 
tekintélynek örvendett.1 2 3 Bayer igazgatótól indúlt ki az a törekvés, 
hogy az eperjesi iskola, mely úgyis felölelte már az összes huma- 
niórákat, külsőleg és névleg is lyceum jellegével ruháztassék fel s 
megfelelő épületet kapjon. Valószínűleg ő maga dolgozta ki azt az 
emlékiratot, mely az eperjesi iskolának mint ((Lyceum Fragarium» - 
nak kifejlesztéséről szól, illetőleg abban az irányban érvel, hogy 
a felvidék számára létesítendő főiskolának nem lehet alkalmasabb 
helyet találni Eperjesnél, a mely város — mint mondja — az or
szág műveltebb részének épen közepén fekszik, (in meditullio cul- 
tioris Hungáriáé) a melynek lakosai négy nyelvet beszélnek, t. i. 
németül, magyarul, tótúl s a legtöbben latinúl is, a tudományok
nak s tanulóknak barátai, s a hol «az élénk kereskedelmi forgalom 
legkönnyebben nyújt a tanulóknak arra is alkalmat, hogy szüleik
nek, barátaiknak leveleket küldjenek s maguknak a szükségeseket 
beszerezzék.»8

Ezt az emlékiratot a felvidéki protestáns rendek 1665-ben 
megtartott gyűlése elé terjesztették, a mely lelkesedéssel határozta 
el az eperjesi evangélikus főiskola felépítését s e czélra a gyűjtést 
mindjárt nagy eredménynyel meg is indította, úgy hogy a követ 
kező évben már az új collegium alapja le volt téve. Ekkor azonban
I. Lipót király tiltakozó rendeletet küldött le a városhoz, felvilágo
sítást kívánván szándékai felől s kijelentvén, hogy felsőbb fokú 
iskola, azaz akadémia állítása, az ő uralkodói jogkörébe tartozik.

1 H örk  : id. m. I. k. 64. 1.
- L atkóezy M ihály: A hum anizm us egy elfeledett nő alakja (Elisa- 

betha Joanna W estonia.) 4—5. 1.
3 H örk  : id . m. Ш . köt. IV . s köv. 1.
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illetőleg az ő engedélyétől függ. Az eperjesiek siettek megnyugtató 
felvilágosítást adni, bizonygatták, hogy nem szándékuk akadémiai 
jellegű intézetet létesíteni, egyúttal azonban hangsúlyozták, hogy 
gymnasiumukat «egész a vérig» védelmezni fogják.* A vihar ezút
tal elmaradt s az új épület felavatása nagy, egészen egyetemszerü 
ünnepélyességgel ment végbe 1667 októberében, mely alkalommal az 
intézet új főigazgatója,, a Magdeburgból behívott Pomarius Sámuel 
fényes latin beszédet mondott, apostrophálván a megjelent elő
kelő egyéneket s az intézetbe belépendő új növendéket is : gróf 
Tököli Imrét. A collegiumnak ekkoriban már sok erdélyi és kül
földi tanulója is volt, alumneuma is fennállott, s hogy a szokásos 
«jus naturae et gentium »-on kívül valamelyes mértékben a magyar 
közjogot is tanították, arra Pancrazius Mihály akkori tanár Kassán 
megjelent művéből: «Tractatus . . . juris publiai regni Hungariæ.» 
következtethetünk, mely az addig megjelentek között a legjobb 
magyar közjogi munka.**

Az öröm azonban nem sokáig tartott, mert az ellenhatás 
már fel volt ébresztve s a legfelsőbb körök annak megnyerve. 
1671-ben Spankau tábornok egy küldöttség kíséretében a collegium 
új épületét állítólag királyi magtárúl foglalta le, az azonban csak
hamar a jezsuitáknak adatott át residentiáúl, s miután a protes
tánsok a régi épületben folytatták a tanítást, két évvel később 
Volkra tábornok egy éjjeli támadással foglalta el a protestáns tem
plomot és iskolát, a papokat és tanárokat száműzte, az evangéli
kusok vallásgyakorlatát és tanítását erőszakosan megszüntette s a 
protestánsokból álló városi tanácsot is feloszlatta.

Zivataros idők következtek be most Eperjes iskolaügyében, 
melyek egész a XVIII. század közepén túl eltartottak; a Tököli-féle 
fölkelés rövid időre visszaállította a protestáns egyházat és iskolát s 
viszont elűzte a jezsuitákat, de a város kegyetlenül lakolt ezért a 
Caraffa-féle rémuralom alatt, melynek a collegium legnagyobb 
pártfogói áldozatúl estek. Később II. Eákóczy Ferencz, ki buzgó 
katholikus létére a protestánsok szerzett jogait mindenütt nemcsak 
tiszteletben tartotta, de érvényre is emelte, ismét visszaadta a 
collegiumot építőinek, de a szathmári béke után megint az előbbi 
állapot állott be s a protestáns és jezsuita iskolák így depossedál-

*  M olnár A.: id. m. 336. 1.
** M olnár A.: id. m. 343. 1.
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ták egymást váltakozva, kölcsönösen, miközben a vesztes fél búj - 
dosni volt kénytelen, a minek keserveit élénk színekkel festette le 
1714-ben Mathæidesz Sámuel igazgató e vallomásában: « A sza
bad ég alatt, hol fejemet sem volt hol lehajtanom, csikorgó télen 
és forró nyáron, egyik szállásról a másikra űzetve, kertekben, utóbb 
sátrak alatt, nyomozásoknak, vádaknak kitéve, ezer egyéb kellemet
lenség közt viseltem hivatalomat.»1 Még az üldözések megszűnté
vel is a protestánsok iskolája mindenféle ideiglenes helyiségekben 
működött egész 1784-ig, a mikor végre —- József császár idejé
ben, — sikerült az általok épített collegiumot árverésen megven
niük s így oda újra behelyezkedniök.

A megpróbáltatások e nehéz idejében is a rectori tisztet több 
kiváló s úgy pædagogiailag, mint irodalmilag érdemesült férfiú vitte, 
így Ladiver Illés, a jeles pædagogus és bölcsész, ki az aristotelesi 
metaphysika kézi könyvén kívül számos egyéb munkát is írt, me
lyek részint Bártfán, részint az akkor már szintén virágzó nyom
dával bíró Lőcsén és Kassán jelentek meg; így a nagynevű Bezik 
János, a ki a llákóczytól visszaállított collegium első igazgatója 
volt s előzőleg hosszú időt töltvén a poroszországi Tbornban, a 
Sturm János hívei között, az ő tanrendszerét ültette át Eperjesre ; 
munkái közűi legáltalánosabb érdeküek csak kéziratban levő Gym- 
nasiologiája, mely a magyarországi ág. evangélikus iskolák azon kori 
s megelőző állapotaira nézve a legkimerítőbb, sőt majdnem egyetlen 
forrásmunka, s a «Laniena Eperjesiensis» (az eperjesi mészárlás) 
czím alatt összefoglalt leírása a Caraffa-féle vértörvényszék műkö
désének. 1 2 3 Irodalmi neve volt Fábry Gergely rectornak is, ki 
szintén császárilag megkoronázott poéta laureatus, sok költemény 
és dal s néhány iskolaügyi és nyelvészeti dolgozat szerzője volt.8

Az eperjesi collegium viszontagságos korszaka végén az evan
gélikusok egyik legtekintélysebb iskolája volt, teljes humanistikai 
tanfolyammal, philosophiával, theologiával és természetjoggal s a 
200-at meghaladó tanulói létszámmal, a melyet akkor ez iskolák 
közűi csak a késmárki lyceum haladott túl a felvidéken, de ezt is 
túl volt szárnyalandó Eperjes később, a XIX. század folyamában.

1 V andrák A.: id. m. 16. 1.
2 M agasin für Geschichte, S tatistik  u. S taa tsrech t d. österreichischen 

M onarchie, 1808.
3 H ö rk  : id . m . I I I .  köt. 341. 1.
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Ezt az intézetet — úgy mint az evangélikusokét általán — az jel
lemezte a jezsuitákéval szemben, hogy benne nagyobb tért enged
tek a modern tanulmányoknak, különösen a földrajznak, törté
nelemnek és számtannak,1 2 3 sőt Bayer János már XVII. század má
sodik felében tanításában annyira elmélyedett a természetrajz rész
leteibe, hogy — Bezik szerint — a szülők zúgolódni kezdtek miatta.

Az előadottakból kiviláglott már az is, hogy a Jézus-társaság 
Eperjesen egész a szathmári béke idejéig csak a protestáns gym- 
nasiummal váltakozva tudta iskoláját működésnek indítani ; a vége 
az lett, hogy megmaradt mindkettő; a jezsuitáknak 1716-ban már 
nemcsak kifejlett teljes gymnasiumuk, de convictusuk is volt, 
mely utóbbi azonban később megszűnt, s mikor a rendet XIV. Kele
men pápa 1773-ban feloszlatta, gymnasiumát a minoriták vették 
át, de csak rövid időre, mert a kormány 1789-ben megszüntette e 
tanintézetet s a városnak sok utánjárásába került a katholikus 
gymnasium újbóli megnyitásának kieszközlése.1

Míg az ágostai evangélikusoknak felvidéki anyaiskolájává, 
mely hitközségeiket lelkészekkel, népiskoláikat tanítókkal látta el s 
középiskoláiknak is irányt adott, — hova-tovább az eperjesi intézet 
fejlődött ki s e mellett még késmárki és lőcsei lyceumaik vittek 
nagyobb szerepet: az evang. reformátusok főiskolája a felvidéken a 
sárospataki lett, nevezetes úgy az ifjúság művelése, mint a tudo
mányos irodalom gyarapítása terén s még különösen az által is, 
hogy történetéhez a XVII. század legnagyobb pædagogusânak neve 
s működése fűződik.

Ezt az intézetet 1531-ben Perényi Péter alapította, egyik 
elsője azoknak a magyar főuraknak, a kik a reformatiót nemcsak 
elfogadták, de buzgón terjesztettek is. Patakon egyébiránt már a 
reformatiót megelőzőleg az Augustinus-barátoknak is volt virágzó 
iskolájuk.2 Perényi után Patak iskolájával együtt a Dobókra, majd 
meg a Borán tfiakra szállt és Lorántfi Mihály egyik leánya, Zsu
zsanna, Bákóczv György neje révén a Bákóczyakra. Már a XVI. 
században tanították itt a hittudományt, a szentírás magyarázatát, 
a latin, görög és zsidó nyelvtant, a latin és görög remekírókat, a 
dialektikát, rlietorikát és a többi «szabad művészeteket».8 Az iu-

1 F in áczy : id. m. 196. 206. 1. H ö rk : id . m. I. köt. 69.
2 R uby József: Az eperjesi k ir. k a th . főgym nasium  története 1673— 

1890; 69—82. 1.
3 F rak n ó i: id. ш. 33. 1.
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tézet convictussal is össze volt kötve, melyben a diákság érdekes, 
autonom szervezettel bírt s melyben - úgy mint a legtöbb akkori 
iskolában a latin nyelv akkori gyakorlata érdekében a magyar 
nyelv használata tiltva volt, a mivel szemben azonban viszont ki
emelendő, bogy tanárai már a XVI. században írtak magyar köny
veket, mint Balsarati Vitus János, kitől theologiai és orvostani 
munkák maradtak fenn.1

Már I. Kákóczy György fejedelem a XVII. század elején arra 
törekedett, hogy a második neje kezével birtokába jutott intézetet 
ugyanolyan fényre és tekintélyre emelje, mint a minőnek a gyula- 
fehérvári örvendett, s a Bethlen-collegiummal szemben állítson egy 
Rákóczy-collegiumot.1 2 3 Még többet tett azonban, özvegye Lorántfi 
Zsuzsanna, ki férje halála után egészen elhagyta Erdélyt s Patakra 
jött lakni, hol fiai benn az intézetben nevelkedtek, s a collegiumot 
úgy gondozta, «mint édes anya magzatát és dajka az ő kicsinydedit 
és igyekezett nevelni az ifjúságot Istennek és a szegény hazánknak 
a szolgálatára. »8

A hollandi és angol egyetemről puritán vallási nézetekkel 
haza tért Tolnai Báli János rector, és saját fia Bákóczy Zsigmond 
tanácsára hívta be 1650-ben Bákóczy özvegye Lengyelországból a 
morva származású Komenski Amos Jánost, ki humanista nevén 
mint Comenius ismeretes a tudományok s különösen a neveléstan 
történetében.

Négy évi magyarországi időzése alatt Comenius meg nem 
valósíthatta azokat az eszméit és terveit, melyeket maga elé tűzött; 
a «pansophikai iskola» szervezése töredékes kísérlet maradt, öt 
magát elkedvetlenítették a nehézségek, melyekbe ütközött, hitelvi 
félreértések és gyűlölködések, melyekkel találkozott,4 * de azért 
mégis nemcsak itteni működésének ténye s az a körülmény, hogy 
egyik legelterjedtebb és legnagyobb hatású művét, az «Orbis Pic.- 
tus»-t itt írta, teszik Comenius sárospataki tartózkodását emléke
zetessé az «ars artium», a pædagogia magyarországi fejlődésének 
történetében, hanem emlékezetes és fontos volt az a hatás által is. 
melyet szelleme és iránya a sárospataki anyaiskolára s közvetve 
sok egyéb tanintézetre és tudományos életünkre általán gyakorolt.

1 U gyanott 375. s küv. 1.
2 M olnár A.: id . m. 405. 1.
3 F elm éri L ajos czikke a Beőthy-féle Írod. tö rt. I .  kötet 291. 1.
4 Berecz G yula : Comenius Amos Ján o s élete és m űködése 34, 39. 1.
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Comenius idejövetele után van legelőször nyoma a történet 
és földrajz tanításának; valószínűleg e czélra hozatta meg Eákóczy 
Zsigmond az iskola számára nagy költséggel Amsterdamból Merca
tor atlaszát, s bizonynyal a nagy tudós buzdítására gyarapította 
Eákóczy az intézet könyvtárát annyira, hogy az a XVII. században 
Magyarország és Erdély legbecsesebb könyvgyűjteményének volt 
elismerve.* A Comenius idejére esik Sárospatakon a nyomda föl
állítása ; az iskolai erkölcsre vonatkozó szabályai (Præcepta morum) 
soká maradtak hazánkban érvényben s az ő tankönyveit, a «Janua 
linguarum»-ot s az «Orbis Pictus»-t az egész XVIII. századon ke
resztül mindkét protestáns felekezet több tanintézetében használták.

Tudományos rendszerének, pædagogiai hitvallásának igen sok 
becses része azonban az ő távoztával bizony veszendőbe ment 
ránk nézve s évszázadokra volt szükség, míg azok nálúnk úgy, mint 
a külföldön is a nevelés-oktatás elméletében és gyakorlatában 
érvényesülhettek. Az anyanyelv méltatása a latin mellett, a nyelv- 
tanításnak reál ismeretek közlésére való felhasználása, a gyermekek 
oktatása a nép szélesebb rétegeiben, vagyis a tulajdonképeni népis
kola létesítése, a léányok iskoláztatása, az ismeretközlésnek a szem
léltetésből való kiindulása, a természet megismertetésére való 
törekvés, a kézügyességi oktatás fölkarolása, az iskolának hygiæni- 
kus berendezése s a testi nevelés gondozása : mindezek az irány
elvei a modern pædagogiânak, melyeket — bár még a scholasti- 
kusokra emlékeztető dogmatismussal — már Comenius hirdetett s 
a melyek kevés változtatással áthatották később a Eousseau és 
még később a Pestalozzi neveléstani rendszerét is,** mindezek két
ség kívül elhangzottak, sőt kísérletszerüen talán a gyakorlatba is át
mentek itt, a mi felvidékünkön már a XVII. század közepén, a 
nélkül, hogy tényleges megvalósításukkal az ország többi részeit 
vagy a külföldöt megelőzni képesek lettünk volna.

És még ha csak mint egy átvonuló tüneményt tekintjük is 
Comeniust nemzeti műveltségünk fejlődésének terén, kétségtelenül 
a legérdekesebb tünemények egyike, melyekkel történetünkben 
találkozunk. Korát túlszárnyaló szelleme, nagy tudománya, hosszú 
életének viszontagságai között mindvégig megőrzött fiatalos lelke
sedése az előtte lebegő ideálokért őt valóban alkalmassá tették a

* M olnár A. : id . m . 410. 1.
** Pecliány A dolf: Comenius, Rousseau és Pestalozzi, 9. 1.
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tudomány apostolának szerepére. Lényének sajátságos ellen - 
mondásait pedig bízvást írhatjuk vajúdó kora és élete hányattatá
sainak rovására. így némileg megmagyarázhatjuk azt, hogy ő, a 
Kopernicus és Bacon követője, a Galilei és Kepler kortársa, a ki 
mint pædagogus azt hirdette; «miért nem ütjük fel a holt 
könyvek helyett a természet élő könyvét?» mégis mélyen el volt 
merülve a középkor mystikus hagyományaiba, s ép úgy hitt Drabik 
barátja jövendöléseiben, mint a chiliasmusban, vagyis Krisztus ezer 
éves földi országlásának apocalipsisi jóslatában; hogy ő, ki az 
anyanyelvi oktatás fontosságának fölismerésével mondhatni megin
dítója volt a nemzeti iskola eszméjének, nemcsak vándorélete mun
kájával, de mindenben egyetemességre törekvő tanrendszerével s 
általános testvériesülésre irányuló vallási felfogásával is tulajdon- 
kópen kosmopolitikus világnézlet szolgálatában állott.1

Comenius távozása után csakhamar szomorú napok virradtak 
a pataki iskolára. Feloszlatása, bujdosása, visszatelepedése Patakra, 
megostromoltatása s létért való nehéz, de végre is győztes küzdel
mének minden mozzanata legérdekesebb fejezeteit tölti meg annak 
a szép könyvnek, melyet hazánk közoktatásának történetéről a korán 
elhúnyt Molnár Aladár írt.1 2 3

Ez idő alatt is fényt vet az intézetre nem csak szívós ellen
állása, de némely tanárának kimagasló működése is, mint példáúl 
a Pósaházy Jánosé, kit theologiai vitairatai tettek nevezetessé, úgy
szintén a különben nyugtalan és békétlen természetű ifj. Tsétsi 
Jánosé, ki bámulatos sokoldalúsággal elhanyagolt vagy sohasem 
tanított ismeretágakat élesztett föl, s tanított és müveit irodalmilag 
is új szellemben, így mathesist és természettant, Magyarország föld
rajzát, államisméjét, egyetemes és magyar történetet, Cartesius-féle 
bölcsészetet, természeti theologiát, a héber szent könyvek magya
rázatát, sőt római régiségeket is.8 Patak tényleg a XVIII. század
ban oly académiai jellegű intézetnek volt tekinthető, mely egy kis 
egyetemet pótolt.4 1765/6-ban ebben az iskolában 400 studiosus 
tanult, közülök 320 togátus, vagyis papi vagy tanítói pályára ké-
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1 Dezső Lajos : Comenius Á. ,T. emlékezete (Magy. Pæd. 1892. ápr.) 
139. s köv. 1.

2 Id. m. 431—448. 1.
3 M olnár A. : id . m. 450. 1.
4 Felm éri id. ezikke (Beöthy Írod. tö rt.) 292. 1.
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szülő s csak 80 publikus.* Ha e szerint Patak főjelentőségét a pro
testáns ecclesiák és iskolák vezetőinek nevelésében találjuk is, két
ségtelen, hogy ennek az intézetnek szintén nagy része volt a XVIII. 
század végén bekövetkezett nemzeti ujraébredés előkészítésében ; 
eléggé igazolja ezt az a tény, hogy a magyar irodalom új korszakát 
megindított testőrök : Bessenyei, Czirjék, Barcsai, Báróczi, Naláczi 
és Baranyi Patakon, Debreczenben és Nagy-Enyeden tanultak s 
épen Bessenyei György kegyeletes melegséggel emlékezett meg; 
mindig a pataki collegiumról.

(Vége köv.)

A LATIN NYELVBELI ACTIÓK KÉRDÉSE.

Veritas laborat nimis saepe, exstinguitur nunquam.

A Magyar Pædagogia jun.- júliusi kettős füzetében egy 25 lapos 
értekezés jelent meg «Actio éssyntaxis» czímen, melynek czélja az actiók 
tanát a gyakorlat terére átjátszani (mellesleg szóivá : én már Temesvárt 
megtettem) s másokat is rákényszeríteni, hogy az írók használata alapján 
higgyenek az actiókban, a melyeket sikerült az értekezés Írójának fölfe
deznie, érvényűket pedig Sókratés módjára, elmebábászattal napvilágra 
hoznia. Szükségesnek érezte) Molnár István a példák terére való átlé
pést főleg azért, mivel szerinte se Gyomlay, se Körösi nem méltányolták 
az írók nyújtotta, világos adatokat, hanem pusztán az elmélet, a tudo
mányos disputa mezején kalandoztak; ép azért az ő rengeteg tudományos 
készültségek — úgymond — nem is győzhetett meg senkit e hazában 
állításaik és felfogásuk igaz voltáról. Ennek a szomorú tapasztalatnak 
természetes folyománya az ő elszánt föllépése az actiók mellett ; mint
hogy teljesen meg van győződve arról, hogy Cornelius Nepos könyvéből 
a Miltiades czímű életrajznak nem egészen nyolcz fejezete, valamint a 
Milo-féle cicerói beszédnek nem egészen három fejezetéből innen-onnan 
kikapkodott néhány példa elégséges lesz a latin nyelvbeli actiók igazolá
sára, a melyeknek tanítása nélkül szerinte a latin igealakok sem meg nem 
érthetők, sem meg nem értethetők ; úgyannyira, hogy a latin nyelv taní
tóinak és egy kétezer éves szaktárgynak becsületét félti, ha nem az actiók 
mellett dönt a közvélemény, s ha valahára már le nem csillapodik az 
egyre tüzesebb alakot öltő vita, a melynek csak philologiai tanításunk 
adja meg az árát, mert előbb-utóbb leszorúl arról a tisztes polczról, a 
mely a realisták szerint már úgy sem illeti meg.

* F in á c z y  : id . m . 215. 1.



íme a szerző vallomása czikkének epilógusában a maga czólja és 
tárgya felől. Az én eddig felhozott adataimról és bizonyításaimról, vagy 
pl. Kicska Emil fényes dialektikájáról egy árva szót nem találtam nála ; 
mert előkelő hidegséggel s nagyúrias mellőzéssel tudomást sem vett 
rólok, és mint olyan ember, a kinek úgyis hiába beszéltem, élűiről kezdi 
előttem pedzeni a fogalmakat, beavat az actiók mivoltába, a latin ige- 
alakok agyafúrt ősjelentéseibe ; majd egészen új, magyar földön még nem 
hirdetett consecutio temporumról beszél az indicativus-os mondatokban ; 
ellenben a coniunctivus részére nem kíván egyebet, mint ezt a kettős 
tagosítást : coniunctivus és optativus, és ez alapon két ösztövér táblába 
szorítja a latin consecutio temporum és modorum-nak száz meg száz 
példán kimutatható szabályát ; végűi Nepos egyetlen életrajzának néhány 
fejezetén s Cicero egyetlen beszédének első fejezetein érvényesülve látja 
és láttatja előzetes elmélkedéseit.

Czikkének hangja nagyon hasonlít az orosz kabinet-iroda ukázai- 
nak s némely főigazgatói komátoknak hallgatást parancsoló, sic volo- 
sic iubeo-féle stilusához ; az írók magyarázatában tanúsított, fennhangú 
nyilatkozatai pedig vetekednek a delphibeli papok «tekercsre vont» exe- 
gésisével s az egyszeri magyar birák örökérvényű logikájával, a melyre a 
többi szegény halandó csupán álmélkodva tekinthet föl, hogy ime olyant 
olvashatnak a szerzőnél, vagy hallhatnak a szájából, a mit más halandó 
alig tudott volna ama nehéz töretű dióhéj alól kihámozni. Épen azért 
meg nem állhatom, hogy Horatius szavaival ne jellemezzem czikkének 
reám tett hatását (Ars. poet. 216—9.): «Et túlit eloquium insolitum 
facundia prœceps, Utiliumque sagax rerum et divina futuri Sortilegis 
non discrepuit sententia Delphis». Ámde rögtön megfelel az ilyen be
szédekre maga Horatius (Ars. p. 350.): «Non semper feriet, quodcunque 
minabitur arcus».

Már most mi az én kötelességem az ilyen «os magna sonans»-nak 
állításaival szemben ? Bizonyára nem az, a mit az ellenfél cselekedett, 
hogy töviről-hegyire elmondjam a tempus híveinek álláspontját és fel
soroljam védelmi szereiket ; hanem az, hogy szemébe nézzek az ellenfél 
minden egyes állításának és bemutassam adatainak elégtelenségét vagy 
rosszul értelmezett voltát, sőt azt is, a mire legkevésbbé hittem, hogy 
kényszerítve leszek valaha, hogy leleplezzem egy nálamnál idősebb, ta
pasztaltabb kartársamnak járatlanságát a legegyszerűbb latin példák ér
mezésében.

Akkor, midőn a Budapesti Hirlapból olvastam, hogy a Pæd. Társ. 
ülésén Nepos és Cicero nyomán igazolta a felolvasó az actiók teljes virág
zását a latin nyelv terén, elszomorodtam azon, hogy nálunk a közvéle
ményt mily könnyen lehet irányítani és ámítani még eléje nem tartozó 
kérdésekben is ; ép úgy, miként az akadémiában egyidejűleg felolvasott,
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ama bizonyos czikknek világgá hirdetésével is történt, mely szerint a 
régi grammatikusok, Grocinustól kezdve talán valamennyien, világos 
tudatában voltak az aetiós theoriának s tanították is kathedrájokon vagy 
fennmaradt irataikban. Mondanom sem kell, hogy mind a két hiradást, 
a magam személyét illetőleg, egész nyugodtan fogadtam, s kötelességem
nek ismerem kartársaimat nem a napilapok hasábjain, hanem a tudomá
nyos folyóiratokban felvilágosítani és meggyőzni az ellenkező tények 
valóságáról, a mennyire erőm engedi. Most is egyik ellenfelem dolgo
zatát szándékom elemezni s megczáfolni a rendelkezésemre álló adatok
kal ; s előre is hálás köszönetét mondok e folyóirat mélyen t. szerkesz
tőjének, hogy teret ád az igazság érdekében való felszólalásomnak, noha 
már kelleténél jobban felhasználtam eddig is lapjának hasábjait, midőn 
Körösi és Gyomlay ellenében kifejtettem a magam igazát s azon vádak 
alaptalanságát, melyekkel engem illettek, — egyúttal pedig megbizonyí
tottam azt is, hogy a történelmi fejlődésnek és a lélektani magyarázatnak 
lévén a híve, nem én vagyok a régiesen tanító, hanem ellenkezőleg ők az 
elavultak ; mert ősnyelvi föltevéseiknek s mozdulatlanságra kárhoztatott 
alapgondolataiknak, mint afféle istenes és kritikátlanul megszentelt, 
hagyományos nézeteiknek birtokában nem figyelik a mai nyelvhasználat 
kézzelfogható adatait, másrészt az írók történelmi nyelvhasználatát 
Prokrustes-ágyra fektetik és addig-addig nyújtóztatják vagy nyesegetik, 
míg csak a magok felfogásának és kimagyarázásának nem hódolnak amaz, 
innen-onnan szedett-vedett tagok. Ámde én nem vagyok barátja az ilyen 
erőltetésnek, hanem világosan akarok látni a nyelv tényei közepett ; 
azért midőn mások és a magam legjobb tudása szerint természetes úton 
meg nem magyarázhatok valamit, inkább nem mesterkedem, hanem bele
nyugszom a megmásíthatatlan jelenségekbe.

I.

Szándékom először azon magyarázathoz szólani, a melyet ellen
felem az actio és tempus viszonyáról mond. Azt mondja t. i., hogy az 
időviszonyok (a jelen, múlt és jövő) merőben subiectiv megkülönbözte
tések, míg az actiók igazándi realitások, valóságok ; más szóval : a cselek
vésnek kezdete, folyamata és vége a tárgyilagos világnak felelnek meg, 
míg a most, az azelőtt (régen, hajdan stb.) és a majd a magunk tetszése, 
önkénye szerint fölvett különbségek. A subiectiv időt (tempus) egy vég
telen hosszúságú vízszintes vonalnak képzelvén, a geometriai pont lesz 
rá nézve a valóság, vagyis az actio.* így ellenfelem.

* Bone K ároly szintén alkalm azza a szem léltetést legeslegújabb la tin  
nyelvtanához ír t  tudom ányos adalékaiban (Ergänzungsheft, Köln, 1901.) és kü-
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Én azonban ekkép felelek az ilyen okoskodásra : nincs nagyobb 
valóság vagy kézzelfoghatóbb bizonyosság a magam és a deák eszére 
nézve, mint a mi előttünk van vagy történik ; semmi sem bizonyosabb és 
világosabb, mint az, hogy elmúlt valami; nincs tisztább dolog előttünk, 
mint az, hogy valami következik még, mert úgy még sohasem volt, hogy 
valamikép ne lett volna. Kérdem már most : az utóbbi felfogás és taní
tásmód érthetőbb-e, vagy ellenfelemé ? Azt hiszem, minden teremtett 
lélek azt válaszolja : az utóbbi.

Rátérve az actiók közelebbi magyarázatára, azt kérdem : van-e ter
mészetesebb valami, mint ha az egyes időformáknak jelentésbeli árnyék- 
latait, mint afféle cselekvés-módozatokat, egyes idők használatával teszem 
érthetőbbé ; mondjuk pl. a múltak összehasonlításakor a plusquamper- 
fectum előbb-történtségének kiemelésével, vagy a fut. exactumnak egy 
másik jövőhöz való viszonyításával. Ha aztán esetleg valaki azt is meg
említi a deáknak, hogy az ekkép megjelölt cselekvésmódozatokat a nyel
vészek műszavával actióknak is hívják, azt nem bánom, mivelhogy a 
helyes használaton nem üt csorbát vele. Ha azonban valaki képzelődéssel 
kezdi magyarázatát és a deák eszejárásával ellenkezőleg azt mondja, hogy 
a Zeitwort nem igazi időt jelölő szó, hanem valaha, a legősibb állapot 
szerint az ige csak a cselekvés kezdetét, végét és a kettő közt levő vesz- 
tegállapotokat (Magyar Psed. 322.) jelölte meg, s csak később keletkez
tek az idők az emberi elmének úri kényelme s a puszta egyéni felfogás 
számára : akkor azt mondom, hogy a deák ámul vagy nevet az ily böl
csességen.

Szorosabban véve az actiókat, nyelvészkedésemben én is ki tudom 
őket fejteni imigyen. A vár, várt és várand, miként a participiumok- 
ban láthatók, nem egyebek, mint a cselekvésnek általában való tekintése 
(nb. a cselekvés lehet durativ, momentan, incohativ stb.), bizonyos 
pontra jutása (némelykor beállás, máskor bevégzettség) és a rákészülés 
stádiumában (beállás ?) való létele ; csakhogy az utóbbi szerintem nem a 
cselekvés kezdete. Ellenfeleim ugyanis mindenkép állapotnak fogják fel 
az actiókat, én ellenben módozatnak. Ha állapotnak fogom fel őket, még 
csak meg tudom fejteni a folyamatos és végzett cselekvés alakját, de ifem 
a beállót, vagyis szerintök a kezdődő cselekvést. Mert vájjon igaz-e, hogy 
a vámndó-féle participium, a hol a legtisztábban jelentkezik az ő szerin
tök való actió, a cselekvés kezdetét s nem készülődését fejezi ki ? Bizony

lön a «Gymnasium» czim ű kétheti folyóirat szám ára í r t  (Die Veranschaulichung 
zeitlicher V erhältnisse im  Sprachunterrichte, 1901. 13., 14., 15. szám) czikk- 
sorozatában, a m elynek felfogása és indítványai nagyon homályosak ; m ert 
bár a szemléltetés sokszor jó  az időviszonyok m egértetésére, de túlságba vive 
többet á lt, m in t használ.
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nem fejez ki egyebet, mint a latin rus 3. (esetleg persze dus 3.), a mely
nek a «morituri te salutant»-ból kiérezhető jelentése világosan mutatja, 
hogy nem azt teszi : belekapok a meghalásba, hanem igenis az eltökélt
séget, a valami végre jutást, az elszántságot az akaratot, a rágondolást, 
valaminek eszemben hordását vagy tervbe vételét (v. ö. Sallustiusnál : 
bellum scripturus sum) s mint ilyen néha a sorstól valamire való jelölt
séget, sőt kellést, szükségképeniséget (v. ö. Horatiusnál: moriture Delli) ; 
épen azért ez a rus 3. sokszor volo, gestio, aggredior, in eo est ut faciam 
stb. körülírásokkal ér föl, míg az a jelentés, hogy valamit kezdek tenni, 
vagy valami kezd tevődni, divatba jőni stb., a jelenben incipio-val, a 
múltban pedig coepi-vel és semmi mással ki nem fejezhető helyesen (lásd 
Scheindler-—Steiner, Lat. Schulgram. 3. kiad. 1898, Bécs, 163. §. 3. jegyz.) 
Yagy igen ! kifejezhető mégis, ha t. ,i. az ineohativ (sco végű) igéket 
(őszülök, alkonyodik stb.) az actio instans rovatába soroljuk ; és ha ide 
soroljuk, akkor láthatjuk csak igazán, hogy sem a rus 3. sum, fui, его 
stb., sem a sco végű igék nem felelnek meg a honnan-ságot vagy ere
detet jelentő határozóknak, hanem igenis a vég vagy czélhatározóknak, 
mivel valamely irányba való indulást, neki-indulást, vagy épen oda-jutást 
jelentenek, nem pedig eredetet, vagyis valahonnan való elindulást. Maga 
a rus 3. tehát, a sum ige alakjaival társítva, megfelel az ú. n. módsegéd- 
igékkel való körülírásoknak (azért coniugatio periphrastica), a melyeket 
minden nyelv szaporíthat tetszése szerint ; így akár a partie, præsentis-t 
is föl lehet használni körülírásra, de különösen a partie, perfectit, miként 
a német és latin nyelv használata eléggé mutatja, pl. Cic. fin. I., 50. 
Iustitia restât, ut de omni virtute sit dictum ; Rose, Am. 5. Huic eausæ 
patronus exstiti, neque uti satis firmo præsidio defensus Sex. Roscius, 
verum uti ne omnino desertus esset. Azt pedig úgyis tudhatja mindenki, 
hogy az um végű supinum helyett a rus 3. ritka használatú (Schultz— 
Dávid, Kisebb latin nytan, 9. kiad. 290. §.).

Mindebből következik, hogy a várandó igenévvel nem boldogulunk 
az aetiók magyarázatában. Mindamellett a mondó vagyok, hogy az ős- 
nyÿvben ama három alak (vár, várt, várand) nem volt igazi tempus, 
hanem első sorban a cselekvés módozatát fejezte ki, s az időbeli különb
séget a két elsőnél a vala hozzátétele jelölte; míg a várand csupán a 
készülődést, a tervbe vagy czélba vett várakozást jelentette. E szerint a 
magyar várand-ban nem kell eredetileg futur, exactumot keresni. Azon
ban nemcsak a valá-s formák fejezhették ki a multságot, hanem az alap
értelemnél fogva a puszta actiós alakok is kifejezhették a ráértésnél vagy 
rokonságnál fogva a jelent, múltat és jövőt is ; hisz a mi előttem történik, 
az — jelen, a mi valamely végre jutott =  elmúlt, a mi készülőben van, 
az még csak lesz. És hogy amaz igealakok miként mentek át a cselekvés 
módozatából az idő fogalmába, annak máig érzékelhető példája a fogok-
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kai körülírt jövő. Senki se mondhatja ugyanis, hogy a tanulni fogok 
manap =  belekapok a tanulásba ; pedig mind régi nyelvünkből, mind az 
összetétel elemzéséből kiviláglik, hogy eredetileg ezt tette : tanulni kez
dek, neki fogok a tanulásnak stb., más szóval instans értelmű volt. Csak
ugyan pl. Baksay Sándor, Homerosnak magyaros verselésű tolmácsa, 
manap is használja ez alakot régiesen, nékem és másoknak (v. ö. Lehr 
Albert Hermán és Dorottya-fordításának előszavát, valamint Sebestyén 
Károly czikkét a Nyelvőrben, 1897., 337—350. 11.) egyátalán nem tetsző 
fordításában. Lám, ez a körülírt alak épen szemünk előtt vált jövő jelen
tésűvé ; mert pl. én máig is csak elvétve veszem ajkamra a jelen formá
val kifejezett jövő helyett, míg a népnek legalsóbb rétegei, az úri beszéd 
utánzása kedvéért, már sűrűn élnek a fogok-os jövővel. így lett külön
ben a bo (ered. fuo, az 1—2. coniug., de régente a 3—4. coniugatióban 
is, pl. audibo, vesd ö. ibo, míg aztán az optativus kiszorította) végű latin 
jövő idő is az eredeti instans jelentésből (1. Stowassertől Osztrák gymn. 
folyóirat 1901. 389.) futurummá, mert a neki fogok, ráadom magamat 
valamire stb. ott is hamar kicserélődött a majd jelentményével ; de sőt 
így lett a görögben is az instans actio jelene futurummá. És lám, a görög 
nyelvtanosok elég következetesek abban, hogy а ato végű futurumot nem 
teszik meg actio imperfectának (én legalább sohasem olvastam még 
nálok, hogy 7za;dsij(7(n =  educaturus sum, hanem így : educabo), hanem 
az actio instans jelenének, s magát az aoristost, vagyis az actio instans 
prreteritumát sem azonosítják a rus 3. fui-val, hanem igazi instansnak 
f/b/neveltem, 1. Maywaldnál) tekintik, a melynek eredetileg a latin sí, 
végű perf. felelt meg, már a régi római grammatikusok helyes észrevé
tele szerint is, jelentve a valami végre jutást, a valamely állapotba kerü
lést, tehát véghatározást.

Nagyon nehéz megérteni, mi lehetett eredetileg a bam-os (1. 
Zeitschr. f. d. oest. Gymn. 1877., 751—759. Schweizer-Sidlertől) imper - 
fectum ; annyi bizonyos, hogy képzése toto caelo más eredetre vall, mint 
a görög impfé. Hgy Curtius Gy. (Das Verbum) módjára nem beszélhetünk 
lekopott augmentumról, még bizonyosabb. Legújabban az actio instans 
bizonyos múlt alakjának (belekaptam, megkíséreltem) magyarázták, úgy 
hogy e szerint az impf, de conatu-féle (ritkább) használat volna eredeti 
értelme. — Még nehezebb a perf. mivoltának megfejtése, mert itt négy
féle képzésmód folyt össze egy mederbe, s valamennyi lehet akár perf. 
hist., akár præsens perf. ; bár az utóbbi ritka, úgy hogy a consec. tem- 
porumnál teljesen mellőzhető, s csak az egyetlen odi tekinthető kizáró
lagos perf. præsensnek. Annyi bizonyos, hogy a kettőzés (reduplicatio) 
eredetileg nem jelentett egyebet, mint pusztán a cselekvés intensiv vol
tát (1. Curtius, Das Verbum der gr. Sprache II, 2. 172. s. köv) ; de még 
ebben is, miként a többiben, a tempus teljesen elnyomta az actiót. A plus-
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quamperfectumot ma már combinált képzésnek (1. Blase műve után való
idézésemben, Magyar Paed. 1901. 220—1.11. ; Ziemer-Gillhausen, Lat, 
Schulgram. II., Berlin, Gärtner, 1893., 11. kiad. 113.1.: das Plusqu. 
eine ziemlich späte lat. Bildung) tekintjük, szintúgy a fut. exacfcumot is, 
azaz másodlagos képzésnek. Végül a præsensben desiderativ, momentan 
incohativ stb. képzésmódokat fedezhetni föl. Hogy azonban mindezen 
képzésmódok, akár a régiek, akár az utóbbiak, lényegesen különböznének 
egymástól, azt csak fontoskodó és a nyelvészetben járatlan egyén állít
hatja (1. Tanári Közi. 1900—1. 735. 1. Kiss Albert tanulmányát). Bimonyi 
és Szinnyei csak tudták, mit tesznek, midó'n a folyamatos, végzett és be
álló cselekvés képzőit a rendes képzők közé iktatták ? ! . . .

Mindezen megjegyzések csak a dolgok eredetét pedzik. de nem 
érintik az egyes időalakoknak lassan kifejlődött használatát, holott az 
iskolában egyedül ez a szempont dönt. Már pedig ezt sehonnan meg nem 
tanulhatjuk úgy, mint a nyelv Írott emlékeiből, vagyis az Írók műveiből. 
Itt aztán a nyelvek kifejlett használata sokszor meghazudtolja a nyel
vészek szerint való ősi használatmódot, s hogyha a két elv között kell 
választani : a nyelvészek erőlködése és a történelmi nyelvhasználat kö
zött, azt hiszem mindenki az utóbbi elv híveinek táborához szegődik, 
így tett nem rég az amerikai Gildersleeve, a ki «Syntax of classical 
Greek» czimű művében statistics állapítja meg a különböző korok és 
Írók használata módját ; nem is említve bővebben azt, hogy olyan kiváló 
nyelvész, mint Pederson, még ősnyelvi reconstructiók alakjában is hely
teleníti az actiókat (Kulin—Schmidt, Zeitschrift für vergleich. Sprach
forschung, 1901. márcz. f. 37. köt. 219—250. 11.) s puszta glottogoniai 
sejtelemnek mondja az egész tanítást, sőt még az ősnyelvben is tagadja 
az actiók rendszerét, midőn így szól (220. 1.): «Für die indg. Ursprache 
haben wir nicht ein System von Aktionsarten, sondern ein System von 
Tempora anzusetzen ». En pedig a mondó vagyok, hogy nem kell nekünk 
sem a latin, sem a görög időhasználat megértése végett akár a Ganges 
partjára zarándokolni, akár az iráni fensíkra elkalandoznunk, hanem csu
pán az Uissos és a Tiberis partján élt népek irodalmát vizsgálgatnunk. 
Épen azért senkisem tarthatja a positivismus mai korában czélravezető- 
nek és biztos kalauznak az egyes igeidőknek azt a nyakatekert, körül- 
írásos tolmácsolását, a melyet ellenfelem két lapon át mutogat ; hanem 
bármely gyakorlatias tanító egyszerűen összeméri a magyar igealakokat 
a latinokkal a három időkörnek rovatában s aztán a múltakat és jövőket 
használatuk szerint kipéczézi, az olvasmányok alapján. Gondolja csak el 
akárki, hogy nékem az első osztály végén, vagy a második osztályban, 
vagy akár a felsőbb osztályokban is úgy kellene magyaráznom a latin ige
időket, mint ellenfelem diktálja : nem csóválná-e minden deákom a fejét, 
midőn a latin nyelv ideit a képzelődés segélyével kellene megértetnem
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s nz eleusisi rejtelmekhez hasonlatos éjjeli világosságba burkolnom, végül 
pedig azt mondanom nekik : nem minden halandónak adatott felfognia 
emez igazságokat, hanem ha azoknak, a kik behatoltak az actiók mys- 
teriumába, sőt magyarból latinra-fordítás alkalmával még nékiök sem, 
mert a latin nyelvnek őstermészetét halandók előtt föl nem lebbenő 
fátyol takarja, akárcsak az egyiptomi Isist. Mindezekre a deák bízvást azt 
mondhatja, a mit Terentius szolgája (Andria 195.) mondott egy sphinx- 
hez hasonló rejtvényre : «Non herele intellego ; nam Davus sum, non 
Oedipus». Ellenben, ha a gyakorlatiasan tanítók elmondják a deáknak, 
hogy az ódon magyarsággal egyezőleg a latin is többféle múltat és jövőt 
használt, sokszor csupán a változatosság kedvéért, de főkép értelmi ár
nyéklat és finomság alkalmazása végett : akkor a deák nem bámul, ha
nem készántag ráadja magát a latin irók használatának megfigyelésére, 
tőle telő elsajátítására s egyúttal ügyes utánzására ; — ez lesz aztán az 
igazi inductio magának a deáknak részéről, nem a tanár agyonmagyará- 
zása alapján ! Horatius is helyesen int bennünket : «Quidquid prascipies, 
esto brevis, ut cito dicta Percipiant animi dociles teneantque fideles r 
Omne supervacaneum pleno de pectore manat» (Ars. p. 335—7.).

De vessünk egy futó pillantást a coniunctivusi alakjaira is.
Nagy dolog a coniunctivus mivoltáról, eredetéről stb. beszélni, 

mert a neve is egészen mást mond, mint a mit a megfelelő magyar ige
alakok elnevezése diktál. Ismeretes ugyanis, hogy a régi római gramma
tikusok «coniunctivus» terminusa nem akar egyebet jelenteni, mint am it 
a «vonzatos» nyelvtanok ilyféle kitétele mond : ez és ez a kötőszó ilyen 
vagy olyan módot kiván ; más szóval : a régi grammatikusok coniuncti- 
vusa =  kötőszók után vagy mellett álló vagy kötőszóktól vonzott mód. 
Nem helyes ugyan ez a felfogás ; de a régiek coniunctivus műszavát, azt 
hiszem, többé senki kedvéért nem lehet megváltoztatni, hanem bele kell 
nyugodni s egyszerűen ezt mondani : a latin nyelvben együttesen con • 
iunctivusnak nevezzük azon módokat, a melyeket a magyarban felszó
lító vagy parancsoló, másrészt föltételes vagy óhajtó módnak nevezünk ; 
később pedig azt is megtanulja tőlünk a deák, hogy a magyar ember 
sokszor jelentő móddal fejezi ki azt, a mit a latin akár főmondatokbac. *

* Legújabb művek e téren : D ittm ar, Studien zur lat. Moduslehre, 
Lipcse, Teubner, 1897.; Elmer, Studies in Latin Moods and Tenses, Cornell- 
University, Ithaca, New-York, 1897; Lattm ann, De coniunctivo Latino, 
189C. Halle. — Dittmar müvének megjelente óta évenkint az iskola szá
mára iparkodik népszerűsíteni theoriáját «Grammatische Zukunftsgedanke > 
czímen a Neue Jahrbücherben. En Lattmann híve vagyok a coniuncti 
vus négyféle irányának felfogásában (potentiale, iussivum, fictivum, condi- 
cionale).



476 BÓDISS JUSZTIN.

akár mellékmondatokban coniunctivussal fejezett ki.* Már most nincs 
egyszerűbb dolog, s tudtommal még senkinek nehézséget nem okozott, 
mint a coniunctivus ideinek használatát megtanítani a főmondatokban 
a kijelentő, felszólító és kérdő mondatok rovata szerint. Ha azonban 
nyelvészetileg vesszük a dolgot, bár erről az iskolában csak nagyképüs- 
ködő tanítók szólanak, tudjuk, hogy a coniunctivus præsense optativus 
alak, valamint a coniunct. perfectuma is =  optativus, bár az utóbbi 
(coniunct. perf.) sokszor rokon az indicat. fut. exactumával ; az impf, és 
plusquamperf. coniunctivi pedig a megfelelő infinitivusok ragozott alakjai 
s eredeti értelmöket az iníinitivusnak helyhatározói értelméből lehet kikö
vetkeztetni ; végül a futurum körülirt alakja koránsem a cselekvés kez
detét jelentő instans, hanem valóságos jövő idővé vált összetett alak ; 
csakhogy ez gyér használatú, mivel tudvalevőleg sokszor a præs. vagy 
impf, coniunct., a fut. exact, jelentésében pedig a perf. és plusqupf. 
coniunct. helyettesíti a mellékmondatokban.

Következik azután a mellékmondatok módjainak és ideinek meg
tanítása, a szerint, a mint a latin és magyar ember gondolkodása egye
zik vagy különbözik. Fő dolog ugyanis a magyarral való egyezés vagy 
a tőle való eltérés kérdése s az időviszonyok megjelölése, a szerint, a mint 
belsőleg vagy külsőleg (szorosan és lazán) függő mellékmondatokkal van 
dolgunk ; mert míg az előbbiekben elég tisztán érvényesül a consecutio, 
addig egyéb mondatokban csak arra kell vigyázni, vájjon indieativus 
vagy coniunctivus lesz-e a mondatban érvényesülő állításnak a módja. 
Tudni való ugyanis, hogy az illető mód nem a kötőszó vonzása miatt 
támad, hanem a mondatbeli értelemből folyik, vagyis az illető gondolat
kifejezéshez igazodik bármely nyelvben (v. ö. pl. a felest jelentő igék 
után álló magyar tárgyi vagy okhatározó mellékmondat jelentő módját, 
viszont a latin felszólító vagy óhajtó módját). Ámbár szerintem, az emlé
kezet erősítése végett, nem kell épen félnünk a régiek «vonzatos» beszéd
módjától sem ; mert ha csupán azt az állandó kapcsolatot akarom jelezni, 
a mely egy-egy kötőszó s a vele vagy utána álló mód és idő között érvé
nyesül, akkor nem látom át, miért kellene merőben kerülni az olyan kife
jezéseket, a melyek a használat biztosságát elősegítik és szinte megrög
zítik a deák elméjében.

íme az egész latin idő- és módtannak átnézete ; s mondhatom, 
mióta Bartalék kiadták mondattanukat, sőt sikerűit vázlatban is közre
bocsátották, nem képzelek tanítót, a ki az idők és módok használatát, a 
negyedik osztály eme mondattani anyagát, ily alapon könnyű szerrel el *

* Ajánlatos e végre azon utasítások olvasása, melyek Vagács—Scliiebin- 
gerék latin irályképzőjében (70—1. 11.) vannak; valamint Szarvas Gábor 
híres ezikke (Latinosságok) a Nyelvtudományi közlemények 10. kötetében.
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ne tudná végezni bármily gyönge osztályban. Persze, mióta az actiók tanát 
s a szerinte való képzelgést tették ama mondattan sarkpontjává, azóta 
nines annak a könyvnek kelete, mivel homályos könyvnek nincs és nem 
lehet becsülete a gyakorlatias tanítók előtt. Maga ez a bekövetkezett 
mellőzés és kiküszöbölés csattanós bizonysága annak, hogy a szóban levő 
könyvön az új változtatás nem javított, hanem rontott.

П .

A mondottak után-bárki kérdezheti tőlem : vájjon csak az-e a kü
lönbség köztem és az actiósak közt, hogy a magam tanításának tulajdo
nítom és követelem az iskolai nagyobb és sikeresebb használhatóságot; 
vagy talán mélyrehatóbb a különbség köztünk, s épen nem egyeztethető 
össze az ellentét a két tábor között ? Az első kérdést, vagyis a módszert 
illetőleg már eléggé megmondottam, hogy nem kivánok magamnak csa- 
latkozhatatlanságot, csak türelmet és elnézést kérek, a mint én sem vonom 
kétségbe ellenfeleim sikereit a tanítás mezején ; de azt már merem állí
tani, hogy a történeti nyelvhasználat és felfogás áthidalhatatlan űrt váj 
közöttünk, a mely csak az ő teljes megadásuk árán temetődik be és lesz 
közöttünk egyenes talajjá. Mert csak képzelje el bárki azt a különös elvet, 
miszerint a latin nyelv két ösztövér táblázatnak hódolt volna egész fej
lődése folyamán ! Hisz akkor nem beszélhetnénk a latin nyelv őskoráról, 
arany-, ezüst-, vas- és cserépkoráról ; hanem azt kellene gondolnunk, 
hogy ha voltak is az egyes korokban némi egyenetlenségek vagy logi
kátlanságok, egy Cicero, Cæsar és Neposnak nyelvezete mindörökre lecsi
szolta a római népnek nyelvbeli érdességeit ; úgyhogy az említett irói 
példaképek éjjeli és nappali forgatása kijózaníthat mindenkit arról a szi
gorú logikáról, mely a latin nyelvben mindvégig uralkodott. Pedig a kér
dés egész másként alakul akkor, ha a nyelvet nem geometriai ábrázolá
sokkal azonosítjuk s az élő beszédet nem a logika rámájába szorítottalak 
képzeljük, hanem az emberi lélek teremtményének, szabados, sőt szeszé
lyes alkotásának. Ha pedig megbarátkozunk még avval az útszéli tapasz
talattal is, hogy a beszédes ember ugyanazt a fogalmat a rokonértelmű 
szavak, alakok és kifejezések segélyével egész önkényesen megjelölheti 
(1. Stegmann bírálatát Menge latin synonymikájáról a Wochenschrift 
für kiáss. Philol. 1901. jul. 10. számában): akkor nincs egyéb hátra, 
mint beadni derekunkat az igeidők használatára nézve azon a tapaszta
lati, vagyis kétségtelen alapon, hogy a latin írók csakugyan minden kor
ban éltek ezen szabadsággal, ép úgy, mint manap is élnek (v. ö. Lehr 
Albert időhasználatát Hermán és Dorottyájában) a magyar vagy bár
mely nyelvű irók, föltéve, hogy nem kell akadémiáikig megállapított
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vagy közhasználattól szentesített, vagyis eonventio parancsolta zsinór- 
mértékhez igazodniok ; az utóbbi ugyanis megkötheti az író kezét, de az 
elvet és valóságot meg nem másíthatja (1. Brehme : Linguarum novi- 
ciarum laxam temporum significationem iám priscis linguæ Lat. tem- 
poribus perspici posse. Gottingse, 1879.).

Ugyan tehát mit is hirdetnek a latin írók úton-útfélen a magok 
világosan szóló példáival az idők használatára nézve? Vegyük csak azon 
nyaka tekert formulákat, a melyekkel ellenfelem az egyes igeidőket ér
telmezi : vájjon ráillenek-e a következő impf, és perfectumokra ?

Nép. Cat. 2., 4. Cato, quoad vixit, virtutum laude cremt. — Cic. 
Att. III., 19., 1. Quoad eiusmodi mihi litteræ a vobis affcrebantur, ut 
aliquid ex iis esset exspectandum, spe et cupiditate Thessalonicae retentus 
sum.— Cic. rep. III., 42. Quemtu, quoad vixit omnibus anteponebas. — 
Cic. Att. VI., 1., 3. Quoad mecum rex fuit, perbono loco res erat. — Cic. 
Att. VI., 5., 1. Unde quidem quamdiu afuisti, magis a me abesse videhare, 
quam si domi esses. — Nep. Ep. 9., 4. Epaminondas ferrum usque eo 
retinuit, quoad renuntiatum est viçisse Boeotios. — Cie. Verr. II., 4., 87. 
Neque tarnen finis huic iniuriæ fiebat, donee populus senatum clamore 
coëgit. — Cic. Verr. II., 2., 62. Bomæ biennium prope fuerunt, quoad 
L. Metellus in provinciám profectus est. — Nep. Ages. 3., 6. Pepidit, 
quotienscunque congressus est, multo maiores adversariorum copias. — 
Nep. Hann. 1., 2. Quotienscunque cum eo congressus est in Italia, sem
per discessit superior. — Cic. Q. fr. 1., 2., 4. quoscunque de te queri 
audivi, quacunque potui ration в placavi. Phil. III. 31. quas' effecit stra- 
ges, ubicunque posuit vestigium ! Rose. 18. nonne, quotienscunque in 
causa in nomen buius incidisti, totiens hune et virum bonum esse dixisti 
et honoris causa appellasti? Verr. II., 4., 57. Nunquam dubitavit, 
quotienscunque alicuius aut gemma aut anulo delectatus est. Catil, I., 11. 
Quotienscunque me petisti, tibi obstiti. Dom. 50. quocunque venit, repu
diates convictusque discessit. Dom. 71. Senates, quotienscunque de me 
consultus est, totiens earn nullám esse iudicavit. Verr. II., 5.. 66. qua
cunque iter fecit, hoc iucundissimum spectaculum praebebat. Verr.
II., 1., 44. quacunque iter fecit, eiusmodi fuit. Verr. II„ 4., 46. termit hoc 
institutum m turibulis omnibus, quæcunque in Sicilia fuerunt. Fam.
V., 2., 9., quotienscunque aliquid est actum, sedens iis adsensi. Fam. 
XI. 13., 1. quacunque iit, ergastula solvit Tűse. V., 37. quicquid genuit, 
perfectum esse voluit. Nep. Hann. 3., 3. quacunque iter, fecit, cum incolis 
conflixit.

így még ezer meg ezer példában. A Caesarnál olvasható szeszélyes 
időhasználatot is érintettem már a Philol. Közlönynek múlt évi folyamá
ban (839. 1.), Liviusnál pedig ösmeretes, hogy az évszámmal kapcsolt 
«uralkodott» kitétel rendesen perf. historicummal van jelezve s nem 
impfmal. Azt a magyarázatot persze, hogy perf. esetében az író logikai 
Ítéletet mondott, impf, esetében pedig a huzamosságot éreztette, el nem 
fogadhatom ; sem azt, hogy regnavi =  a subiective felfogott jelenben, 
most (!) tényleg befejeztem az uralkodást, vagy hogy regnabat =; a su
biective megállapított jelen előtti időben tényleg huzamosan uralkodást
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folytattam vagy arra hiába törekedtem, — miként ellenfelem diktálja ; 
nem is szólva arról, hogy a regnaveram és regnavero helyes értelmezése 
oly messze esik az ő felfogásától (regnavero =  mult esemény !), mint 
Makó Jeruzsálemtől. Az ő értelmezésére, az Írók időhasználatával szem
ben, csakugyan elmondható, hogy vagy az írók nem tudtak latinul, vagy 
a magyar megfejtő tréfál és játszik a hallgatósággal, akárcsak a gonosz 
Melétos Sókratés elítélésekor, miként Platón Apológiájából ösmeretes.

De azt vethetné valaki szememre, hogy kerülgetem a kérdést, mint 
macska a forró kását ; mivel nem azokat az adatokat czáfolom, a melye
ket ellenfelem szólaltatott meg. Holott szándékom azt is megtenni, még 
pedig nem csupán ama néhány caputon keresztül, melyeket ő vizsgál- 
gatott, hanem egyebütt is Cornelius Nepos életrajzaiban. Lássuk tehát.

Mindjárt a 2. fejezetben (339. 1.) ott vannak a locupletavit és 
adiutus est perfectumok : vájjon igazán megfelelnek-e a perf. fogalmá
nak, s nem volna-e helyettük természetesebb az impf. ? Alább pedig a 
• quibus rebus fiebat» helyett nem volna-e helyén valóbb a perf., annyi
val inkább, mert lám a 341. 1. 5. fejezetében és a 342. 1. a 7. caputban 
csakugyan az is van. Ellenben a 8. fejezet vége felé épen a huzamossági 
jelentés van a plusquamperfectumokban (omnes illos, quos liabitaverat, 
annos perpetuam obtinuerat dominationem tyrannusque fuerat appella- 
tus), s egyedül a retinebat felel meg az actiós felfogásnak. Egyelőre azon
ban nem szólok a szerző többi elemezéséről, mert kijelölései legnagyobb 
részt a mellékmondatokra vonatkoznak, a melyekről alább leszen szó ; 
hanem áttérek magának Naposnak többi életrajzára, úgy, a mint azok
ban érvényesülnek az állítólagos actiók. Könnyen kapható manap Nepos- 
szöveg, mert a mult évben elég kiadás került ki sajtó alól ; tehát bárki 
fia ellenőrizheti állításaimat. Ott van továbbá Székely István legújabb 
fordítása is a Magyar Könyvtárban (201. szám), s így attól sem kell tar
tanom, hogy subiectiv felfogást viszek bele az író tolmácsolásába.

Vegyük mindjárt Aristides életrajzát. Székely fordítása így kez
dődik : «Aristides, Lysimachos fia, Themistoklesnek kortársa volt. Kettő
jük között állandó vetélkedés folyt a legfelsőbb hivatalért, mert mindig 
ellenkező véleményen voltak» ; s lám, Nepos fuit, contendit, obtrec- 
lamnt — perfectumokban beszél, alább pedig a szokásos, évről-évre 
ismétlődő cselekvést fejezi ki perfectummal (talenta quotannis sunt 
collata).

Hát Pausaniásról miként ir Nepos ? Míg Aristídesről azt, hogy ön
zetlensége egyetlen volt a maga nemében, excellebat-tal fejezi ki, addig 
itt mindjárt az elején ekként jellemez : varius fuit, virtutibus eluxit, vitiis 
est obrutus. Alább a 3. fejezetben folytatódik a jellemzés, ép azért az 
impfumok érvényesülnek, sőt a putabant is helyesen áll a huzamosság 
jelzésére ; de már a 4. fejezet 4. pontjában putaverunt van, az 5. fejezet
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ben pedig egymás mellett putarunt és putabat. — Legérdekesebb azon
ban a Cimon-féle életrajz, a mely majdnem puszta jellemzés, mert Cimon- 
nak népszerűségét megalapító tetteire vet világot. Elül usus est (Székely
nél : folyt a dolga), mindjárt utána 3. impf., a 2. fejezetben egymás után 
habebat, majd tenuit és valuit a legnagyobb huzamosság jelzésére ; vé
gül a 4. fejezet, melyben Cimonnak magán élete van leírva, eleinte per- 
fectumokkal (din desideraverunt, fuit tanta liberalitate, semper sunt 
secuti, saepe amiculum dedit) később impfumokkal, végül megint két 
perftummal szolgál, az aetiós magyarázók kedvének lelohasztására. — 
Ugyanígy van a kegyetlen Lysander életrajzában is : induisit, molitus 
est, admittebatvr stb. egymás mellett; de egyúttal ebben az életrajzban 
mutatható ki az is, hogy nincs ember, a ki eligazodnék azon a szeszé
lyen, melylyel a latin írók a fő- és mellékesemények időviszonyait föltün
tetik. Tanulság tehát : ne kivánjuk a szegény deáktól, hogy a perfumot 
és impfumot a szerint alkalmazza, a mint fő- vagy mollékeseményeknek 
ösmeri föl az egyes mondatok tartalmát.

Tér-szűke miatt nem kivánom a többi életrajzot elemezni, bár 
gyermekkorom óta majdnem könyv nélkül tudom őket ; tehát Székely 
fordítása nélkül is értem annyira, hogy hiteles magyarázatot nyújthatnék 
belőlük. Ellenben az új kiadások közöl Rupp Neposában (Athenæum) 
csupán az első életrajzhoz is oly magyarázatokat olvashatni, a melyek 
megdöbbentő tanúságai latin tanításunk hanyatlásának s egyes latin 
nyelvi tanítók zavaros fogalmainak.

De talán Cicero időhasználata igazolja az actiókat ? Dehogy iga
zolja! Stegmann, a cicerói nyelvezetre építő latin nyelvtanos, mondja és 
példákkal igazolja, hogy ismételt, gyakori stb. cselekvések jelzésére 
egyaránt áll perf. és impf. Cicerónál is. (1. Wochenschrift f. kiáss. Phil. 
1900. 10. szám, 268. 1.). — Pedig ellenfelem előhozakodik Ciceróval ; de 
itt is, Neposban is több olyen helyre bukkan, hogy csak annyit tud rólok 
mondani, hogy önálló a használat bennök s nem érvényesülhetett a con- 
secutio ; ámde ugyanitt van egy nagy tévedése, a mely végigkíséri érteke
zésén s egyúttal igazolja, hogy egyátalán nem bízhatunk az ő latin értel
mezéseiben. Mert hát föltehetjük-e, hogy megértette felhozott példáit, a 
ki egy etlen-egy szer fordítja le a latin kitételt s akkor is olyat mond, a 
mit egy második osztályos tanulónak sem néznének el, hogy ne tudja, 
hogyan kell érteni ezt a szinte magyaros, latin kitételt : sine sciam 
(273. 1.) ? ! Mert a ki ezt «maradhass»-al fordítja, annak kár volt 33 év 
óta latinnal foglalkoznia. Vagy szólhat-e ex tripode az igeidők kér
désében az, a ki még a prass, historicum fogalmával sincs tisztában ; 
mert olyan példákat idéz rája, a melyek egyátalán nem történelmi jele
nek, azaz élénken megjelenített, szemünk elé varázsolt múlt idők ! ? 
Hát az, a ki a eum narra ti vum vagy historicum után álló coniunctivi
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impf.-ot és plusquampf.-ot olyan kedélyesen magyarázza, mint ő 
(336 ].), hiteles tanú lehet-e a latin nyelv természetének magyarázatá
ban : mikor tudni való, hogy Európa és Amerika legnagyobb latinistái 
törték a fejőket ennek a kérdésnek megoldásán s az egyaránt megállható 
indicat. és coniunctivus között nem találtak éles különbséget, hanem 
csupán az idők folyamán, tehát a történelmileg kifejlődött használat
módot lelték föl benne, melyben t. i. a coniunctivus mintegy fölülkere
kedett az egyszerű mellérendelést kifejező indicativuson s általánosabbá 
lett emennél (v. ö. Wetzel, Das Recht in dem Streite zwischen Haie und 
Hoffmann über die Tempora und Modi in lateinischen Temporalsätzen, 
Paderborn, 1892.). Vagy beszélhet-e szónoki kérdésről az, a ki még a 
fogalmát is csonkán értelmezi ; használatáról pedig csak annyit tud. hogy 
acc. cum infinitivóba kerül az oratio obliquában ? Hiszen még iskolai 
grammatikák (pl. Bartaléké) is elmondják, hogy nem csak acc.-cum inf.- 
val fordíthatjuk a szónoki kérdést; hátha még valaki utánok néz az írók 
nyújtotta adatoknak : mily kevéssé vallhatja csalatkozhatatlan vélemény- 
képen, hogy csak acc. cum inf. lehet, más semmi! (v. ö. Methner Rezső 
czikkét a Neue Jahrb. 1897. évf. 8. fűz. 54-7—556. 11.: Die Fragesätze in 
der lat. Orat. obi.) Arra meg épen nincs szavam, hogy ellenfelem a deák 
előtt quod-dal akarja helyettesíteni az acc. c. inf. szerkezetet (343. 1.) ; 
mert nincs latin nyelvmester, a ki ebben pártul fogná velem szemben ; 
szintúgy abban sem menthetné senki, hogy a 337. lapon az orat. obi.-ban 
így akarja áttétetni latinra a nálam -ot : az én házamban. Holott egyik 
esetben (nálain) is én beszélek, a másikban (házamban) is, s az or. 
obliqua harmadik személyben nyilatkozik meg ! Nem tudja-e továbbá ellen
felem, hogy minden második osztályos deák megbukik, ha nem tudja 
magyar és latin nyelvtani tanulásából, hogy az inquit (úgymond) nem 
præteritum és nem kezdhet orat. obliquât, mint ő hirdeti a 335. lapon ? ! 
A ki pedig Caesarból* idéz (338. 1. az eleje: Caesar Gallis se nolle, ait, 
cum eis — nagyon gyanús előttem, hogy Caesarnál is úgy van-e ?), az ne 
idézzen olyan példát, mely meghazudtolja a maga dogmatikus szabályát ; 
mert ha az or. obi. (337. l.)-ba kerülő felszólító mondatok czélhatározó 
mellékmondatokká lesznek, akkor meg nem fejthető, miért mondotta 
Caesar a szerző idézte helyen (238. 1.) : meminerint, holott ezt kellett 
volna mondania : merninissent l ? Végül mit mondjunk ahhoz, mikor 
mutogatni akarja orat. obl.-ba tevegető tudományát, s hamarosan elfe

* Manap nem szokás auctorból vett példával bizonyítani, ha nem 
jelezzük magát a helyet is pontosan. Ellenfelem többször csak az író nevét 
közli, máskor még azt sem. Pedig bármely példa csak azon összefüggésből 
érthető meg, a melyet az előző és következő gondolatokkal együttesen juttat 
kifejezésre.

Magyar Paedagogia. X. 8. 31
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lejti, hogy a föltételes mondatok főmondatai acc. c. inf.-ba kerülnek 
(persze némi kis tudomány az is, hogyan kezelendők az ily főmondatok ; 
de megvan a módja minden nyelvtanban), nem pedig coniunctivusba, 
miként a szerző csinálta (338.1. végén : oppugnaretur, mortua esset).

Mélyen érzem abbeli kötelességemet, hogy az imént felhozott sú
lyos vádakat meg is kell okolnom ; mert csak annyiban számíthatok 
hitelre olvasóim előtt, a mennyiben igazolni tudom őket. Ez az öniga
zolás lesz tárgya további fejtegetésemnek, a melyben — hiszem olyan 
dolgokat is tudok mondani, a minőket nálunk tudtommal még nem mon
dottak, s épen azért kettőztetett igyekezettel fogok tárgyamhoz, hogy a 
pusztán grammatikából táplálkozók és kérődzők szemét az írók kétség
telen adataira tereljem, s ekkép végre valabára rámutassak arra a nagy 
kötelességre, a mely minden, latinul tanítani, beszélni és írni akaró em
berre bárul : hogy mentői többet és behatóbban olvassuk az auctorokat, 
s csak mintán át- és átolvastuk őket, akkor merjünk beszélni arról, hogy 
az íróknál így vagy úgy olvasható valamely nyelvi tény vagy kérdés meg
valósítva. Ezt a tanácsot, a mit másoknak adok, követem magam is, mert 
épen 20 év óta buvárlom az auctorokat a végből, vájjon föllelem-e bennök 
a hirkedett actiók megdönthetetlen érvényességét. Most is majdnem egész 
vakáczió alatt ez irányban olvastam át sok-sok meghozatott könyvet és 
értekezést, azért, hogy biztosítsam magamat a tévedések ellen ; úgy hogy 
csak augusztus közepe felé mertem hozzáfogni jelen válaszom megírásá
hoz, hogy ily módon'lássák és elhiggyék e folyóirat olvasói, hogy, ha 
Gyomlay és Körösi urak rengeteg készültséggel fogtak Molnár J. szerint 
az actióknak — sajnos csak elméleti megvitatásához, azonképen engem 
se marasztalhasson el senki is, hogy nem igyekeztem kellőkép fölvértezni 
magamat a Góliátok ellen való döntő csatára. Hiszem és vallom azon
ban, hogy jobb czélra időt és pénzt alig fordíthattam volna,mint arra, 
hogy latin tanításunknak ezt a «kényes» pontját mentői tisztábban 
lássam magam és láttassam az érdeklődő közönséggel.

(Vége köv.)
Bódiss Jusztin.
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A D A T O K  L E Á N Y N E V E L É S Ü N K  T Ö R T É N E T É H E Z .

A leánynevelés kezdetleges fokon állott hazánkban a XVII. és 
XVIII. században. Az adatok ma sincsenek összegyűjtve. Érdemes volna 
egy kis időt szentelni a gyűjtésre, hogy hiteles adatokból állíthassa össze 
valaki leánynevelésűnk képét ez elmúlt századokról.

Én leirom azon adatokat, melyeket a kolozsvári ev. ref. egyház- 
község elemi leányiskolájáról találtam az egyházközség jegyzőkönyvében

1695. apr. 24. Az tanító asszonyoknak fizetések leszen három öreg 
köböl búza, hat magyari forintok ; bort rendes fizetésében az ecclesia nem 
Ígér, hanem ha Isten bőven ad, bort is szakasztanak.

1696. apr. 30. Váralyai Márton becsületes atyánkfia a külső eccle- 
siában való kántorságra hivattatott és azon hivatalba állíttatik a jelen év 
május 1-én, akkor is kezdődvén esztendeje. Fizetése leszen harminczhat 
magyar forint ; nyolcz öreg köböl búza, 40 veder bor, oly conditioval, 
hogy a külső ecclesia telkén levő háznak fogyatkozásait megorvosolván, 
ő kegyelme lakni kimenjen és az ott felállított magyar scholában a leány 
gyermekeket szorgalmatosán tanítsa.

Ez a Váralyai Márton 1693. máj. 21-dike óta ideiglenes kántor volt 
a külső templomban. Szent Mihály napig 20 frt fizetéssel.

1697. A tanító asszony is elbúcsúzván az ecclesia szolgálatjátul, 
Debreczeni Mihály atyánkfia állíttatott a leányok tanítására.

1698. oct. 10. Debreczeni Mihály külső kántor atyánkfiának az 
elébbi kántor fizetése rendeltetett, u. m. készpénz 40 frt., 9 öreg köböl 
búza, 40 veder bor.

1699. jun. 9. Hidelvi Szűcs János harangozó uramnak a leányok 
tanításáért rendelt a t. consistorium 6 frotot, 24 véka búzát, oly condi
tioval, hogy ő kegyelme a tehetetlen emberek gyermekeitől ne követeljen, 
és az ecclesia szükségében, a hová lehet s tisztitől érkezhetik, szolgáljon.

1700 márcz. 7. Lévén a szász reformata ecclesiának egyéb szükségi 
közt kántorra is szüksége, tetszett a t. consistoriumnak arra a hivatalra 
megfogadni Szűcs Benedek atyánkfiát, hogy híven és tisztességesen szol
gáljon. Fizetése leszen készpénz negyvennyolcz magyar frt, búza 8 öreg 
köböl, bor 48 veder. E mellett a zsidói félhold szőlőt is kezébe bocsátja 
a t. ecclesia s ház felől is gondoskodik.

1700. márcz. 28. A mely hetvenkét frtot s 12 köböl búzát a t. con
sistorium rendelt a belső kántorok fizetésében, tetszett azt oly conditio
val ő kglmeknek megadni, ha a leányokat tanítják. De minthogy mostani 
becsületes kántor Vámfalusi Márton atyánkfia arra nem érkezik, ő kglmé- 
nek azt a 12 fortokat s két köböl búzát megadja, ha szintén a leányokat

31*
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nem taníthatja is ; úgy mindazáltal, hogy vasárnapokon a leányok taní
tására benn maradjon t. praedicator uraiméikkal együtt és a scholai ifjú
ságot avagy csak egy hétben egyszer az éneklésre tanítsa, egyetértvén 
ebben a professor uraimékkal ő kglmekkel együtt. De ez a fizetés ő kglme 
után levő kántoroknak soha másképpen, hanemha a leányokat tanítják, 
ki nem adatik; hanem fizetése lészen pénz 60 magyar forint, 10 öreg 
köböl búza.

1726 január 6. Miután b. Thordai Sámuel atyánkfia a halál által 
külső kántori hivatalának véget vetett vala ; a tiszt, gondnokság és egész 
consistorium maga hivatalának, tisztinek Ítélte lenni, hogy azon sebét a 
külső sz. ecolesiának megorvosolja s megorvosolhassa ; jóllehet sokrend
beli kántori személyek magukat kívánták volna insinualni, mindazáltal 
Hadadi Márton, collegiumunkban tanuló atyánkfiának hivatalt adván 
azon külső kántori officiumnak véghez vitelére, megértvén mind az ő 
kimé jó istenes erkölcsét, mindazon kántori hivatalra való elégséges vol
tát az egyház megelégedésére, oly feltétellel, hogy említett atyánkfia 
Hadadi Márton addig, mig a külső templomnál kántori ház építtetik, 
mely is meg lészen, mihelyt az ecclesiának lehet annyira való módja, 
szállittatik T. Sz. Királyi Gereon kántor Atyánkfiától üresen hagyattak) tt 
házban; annakutánna a külső templomnál megépíttetvén a ház, abban 
legyen lakozása., úgy hogy abban lakván, a hostáti leány-gyermekeket 
illendőképpen tanítsa, a szokott díjért. Ennekfelette, ha mi correctiora 
való dolgot lát ő kimében az ecclesia, mint engedelmes fiú, az intést 
javulással felvegye és a t. ecclesiátúl illendő függéssel légyen, úgy tiszt, 
praedikator urainktól is. Ezen jó szándékát a tiszt, ecclesiának megértvén 
ő kimé, maga egész elhatározásából azon hivatalt elfogadta, kézbeadá
sával is megerősítette. Isten ő kimét azon hivatalbeli erővel s a mellett 
való jó egészséggel szeresse. Salariuma leszen 40 frt. 40 véka búza, 40 
veder bor.

1751 január 8. Kántor Sz. Királyi Gerson uramat kiszólítván Isten 
e világbul, meghívta és be is hozatta őkglmének helyébelaz ecclesia a belső 
templombeli kántori hivatalra, Tiszt. Веке György uramat a Szathmár- 
Németi reform, ecclesiaból, kit a tiszt egyháztanács kántori hivatalába 
be is állita, rendelvén ő kglmének esztendőnként azon fizetést, mely az 
ecclesiában rendszerint szokott járni a belső templombeli kántornak.

Megrendelteték akkor az is ő kglmének, hogy a leányiskolát fel
állítsa, és a leánygyermekeket szorgalmatossággal tanítsa olvasásra, a 
hitnek ágazatira, a jó erkölcsökre és a rendesen való éneklésre, mely szent 
munkára magát ő kglme nagy fogadással kötelezé is.

1768. január 24. Méltgos gr. bethleni Bethlen Lajos inspector fő- 
curatornr ő uga eléterjeszté, hogy mely nagy abusust tapasztalt volna, 
ilyen virgázó ecclesiába a leánygyermek nem taníttatások és a vallásba
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való vastag tudatlanságok iránt ; azért ezen rósz szokásnak megjobbitta- 
tását kívánván, tetszett ő ngnak, hogy a tiszt, egyháztanács találná mód
ját annak, miképpen lehetne ezt rendben venni, és mind az atyákat arra 
bírni, hogy leányaikat tanittatnák, mind pedig a tanítókat kötelezni, a 
rendes és jó iskolának szüntelen tartására. E végre diskurálván a tiszt, 
egyháztanács.

1. Legelőször is kérdésbe vétetett, vájjon az asszonyemberektől 
eddig tartatott apró iskolák meghagyattatnának e ? Elhatároztatott, hogy 
a szülőknek szabadságokban álljon, ha a kántorhoz-é ? vagy pedig az 
ilyen asszonyemberekhez akarják gyermekeiket jártatni ? addig míg gyer
mekeik az olvasást megtanulják. Azután penig vallásoknak, Írásnak és 
számvetésnek tanulása végett, a kántorokhoz járjanak. Azért ilyen asz- 
szonyembereknek ne is szabad legyen az olvasásnál feljebb tanítani, sőt 
csak olvasó iskolát is a kántorok hírek és megegyezések nélkül kezdeni 
ne merészeljenek ; hanem mindazok, kik most iskolát tartanak, mind
azok, kik ennekutánna akarnak ahhoz fogni, magukat bévallják. Sőt ta
nításokról és tanítványaik számokról számot adni tartozzanak.

2. A kántoroknak meghagyatott, hogy rendes és szüntelen folyó 
iskolát tartsanak, melyben a már olvasni tudó leánygyermekeket, vallá
sokra, éneklésre, írásra és számvetésre szorgalmatosán tanítsák. Sőt ha 
kiknek tetszik, az apróbb gyermekeket hozzájuk járatni, olvasást is ta- 
nitsanak. Az atyák és anyák penig tartozzannak gyermekeiket az iskolába 
járatni. Melyre kurátoroknak és tiszt papságnak légyen szorgalmatos 
gondjuk és felvigyázásuk.

3. Hogy penig ingyen ne essék fáradságok a tanító kántoroknak, 
másfelől penig a szülék is kivált a szegényebbek ne terheltessenek, végez
tetett : hogy minden gyermektől fizessenek a szülők három márjást, és 
semmivel egyébbel, se fával, se búzával, ne terheltessenek. A tehetőseb
bek jól teszik, ha többet adnak is, minthogy valójában többet is érdemel 
a tanító egy gyermektől, és csak a szegényebbek kedvéért rendeltetett az 
a kevés fizetés.

4. Mivel penig igen sok alkalmatlansága volt a kántornak fizetések 
felszedésébe, végeztetett : hogy az egyházfiak lista szerint szedjék fel 
és a kántoroknak nyngtatvány mellett szolgáltassák be; könnyebben 
esvén pedig részenként kinek-kinek fizetni, ha ki nem akarja egyszer
smind megadni, három terminuson fizesse. Mikor feladja gyermekit, 
adjon egy márjást, az esztendő felin mást, és az esztendő vége felé har
madikat.

5. Hogy annál serényebben tanítsanak a tanítók, és annál köte- 
lesebbek legyenek hivataloknak végbevitelére, az ecclesia is a magáéból 
minden kántornak conférai esztendőnként húsz forintokat. Melylyel is, a 
feljebb irt három márjással, minden egyébb adók és sabbatalék, szombati
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ajándékok teljességgel töröltetnek. Tartozik penig a kántor a házat, mely
ben tanítványai lesznek, illendő melegbe tartani télen át.

6. Szükségesnek tartja a tiszteletes egyháztanács, hogy ő kglmek 
mind a tanítás módjában, mind a disciplina tartásban a tiszt gondnok
ságtól függjenek. És esztendőnként egyszer vagy kétszer, a mint fog ha- 
tároztatni, tartozzanak közönséges exament tartani, hogy kitessék in- 
dustriájuk. E végre az egész tanításnak módját és könyveket, melyet 
tanítsanak eleikbe fogja Írni tiszt, curator és esperes Soós Ferencz 
uram.

7. Hogy valami módon az atyák kényszerittessenek gyermekeik
nek iskolába való járatásukra, végeztetett : hogy valamely leánynak 
bizonyság levele nem lészen arról, hogy az iskolát rendesen járta, és 
ottani dejéhez képest vallását megtanulta, az úr asztalához nem bo- 
csáttatik.

8. Mivel penig tapasztaltatott, hogy a nagyobb leányok egyik a 
másiktól rossz példát vévén, nem tudjuk micsoda vétkes szeméremből, 
régen hogy a tiszt, papoknak templomban való. catéchisa ti ojokra járni 
nem akarnak, azokra nézve is végeztetett : hogy a tanítás ideje elkövet
kezvén az olyanok számba vétessenek, kik a templombeli tanításra járni 
tartoznának, és akkor a tiszteletes gondnoktól egyházfiak által köteles
ségekre emlékeztessenek.

9. Előhozatván az is hitelesen, hogy kántor uraimék is illetlenül 
bántanak gyakran tanítványaikkal, mint t. i. oktalanul és tisztességes 
emberek gyermekeit illetlenül disciplinázták, szüleiket gyalázatos névvel 
illették, fukarságukat szemökre vetették, házi és még paraszt munkára is 
alkalmazták, megrendeltetik ő kglmeknek, hogy tisztességesen, keresz
tényül és az ő gyenge idejükhöz és elméjűkhez való módon bánjanak 
velük, csak egyedül tanulásra, nem pedig magok házi dolgaiknak folyta
tására alkalmazzák, illetlen szókkal ne illessék és maguk, nem pedig 
holmi helyettesekkel taníttassák.

10. A mi a leányokról végeztetett, a férfi gyermekekről is hasonló
képpen ért a tiszt, egyháztanács. Hogy azokat szüléik taníttassák és 
kivált a hostátiak a külső kántorhoz jártassák. Ha nem deákságnak, 
avagy csak vallások tanulása végett.

T ökök I stván.
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T A N U L M Á N Y I K IR Á N D U L Á S O K .

Korunk divatos tanügyi jelszavai között ez is ott szerepel, mint 
egyike a leghangzatosabbaknak. A hazai föld ismerete, a történeti és 
költői dicsőségtől övezett magasztos emlékek, az etnográfiái sajátságok 
stb. Minderről igen sok szép frázist lehet gyártani, de ha azután nézi az 
ember, hogy az ily kirándulások mivé törpűlnek a valóságban, nem tudja, 
sajnálkozzék-e, vagy mosolyogjon. Minden középiskolával bíró város 
környékén van egy-két látnivaló nevezetesség. Azokat ugyan rég ismeri 
a gyerek a tanárja kalauzolása nélkül is, de hagyján, együtt töltöttek el 
az iskolán kívül is egy napot s ez minden esetre pædagogiai nyere
ség. Hogy azonban az ilyen apró-cseprő tanulmányút valami nagyon 
tágitaná a fiú látókörét, gazdagítaná gondolat- és érzelemvilágát, azt hi
szem, senkisem meri állítani. A messzebbi és több napra terjedő kirán- 
dúlásokról pedig igazán szatírát Írhatnánk. Tiz-tizenöt vagyonos fiúnál 
alig lehet többet összetoborzani s ennyit is nagynebezen. Igaz, újabban 
törekszenek a középiskolák úgynevezett tanúlmányi alapot teremteni’ 
egyenesen abból a czélból, bogy a szegény fiúknak is lehetővé tegyék a 
részvételt, de évtizedekig kell várni míg ez megvalósúl. És ha egyszer 
ilyen karaván útra kerekedett, a vezető tanárok a megmondhatói, hogy a 
haszon-e több belőle, vagy a kár. Tanárjelölt koromban egy fővárosi 
középiskola VII-ik osztálybeli tanúlói, — csupa jómódú fiú, — a pün
kösdi szünet alatt kirándúltak Selmeczre. Az erdészeti és bányászati 
akadémia ifjúsága zászlók alatt vonúlt ki a fogadásukra. Estének nagy 
dikcziók, még nagyobb szabású ismerkedő estély, éjjel városi konstáblerek 
és bakterek megszalasztása, bárom napig tartó dínom-dánom s közben 
egy-egy kis szemléleti tanúlmány. Mikor a derék ifjak visszatértek, nem 
lehetett velők bírni. Mind csak azt hajtották, hogy ő velők úgy bánnak a 
tanáraik, mintha még matrózruhában járnának. Hosszabb úton a felnőttebb 
ifjúság egyre azon töri a fejét, hogyan szökhetnének ki az éjjeli szállásról. 
Nem mert romlottak, hanem mert tudják hogy társaik otthon az ilyes 
kalandokért bámúlják meg őket legjobban. Hogy’ is mondta Arany János? 
Annak a nebulónak mindegy, akár Pityi Palkó, akár Jézus Krisztus ül a 
kathedrában, ha kifoghat rajta, kifog. Tanúlmányúton a tanár átváltozik 
rendó'rfelügyelővé s tanítványaival együtt kölcsönösön örül, mikor végre 
megszabadúlnak egymástól.

Aztán ilyen utakon a programúinak Baedecker-szerű lemorzsolása 
nem valami épületes. Három-négy nap alatt több ezer kilométert meg
tenni, tíz-húsz gyűjteményen végig szaladni, ez egészen a mi korunkra
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vall. Vannak utazók, a kik Afrikát vasúton keresztűlutazzák s könyvet 
írnak a különféle állomások étlapjáról. Körűlbelől ehhez hasonlltnak a 
mai ifjúsági kirándulások.

Pedig psychologiai tény, hogy az ifjú lélek sokkal fogékonyabb a 
benyomások iránt. Számukra a dolgok már elkoptak, nagyon hajlandók 
vagyunk Ben Akiba álláspontjára helyezkedni ; ő bennök még sok van 
a gyermeki kiváncsiságból. Hányszor álmodoztunk arról ifjú korunkban, 
hogy a hegyeken túl talán egy szebb, boldogabb tartomány terűi el, a 
melynek lakói bennünket tárt karokkal fogadnának. Adjunk táplálékot 
ennek a nemes vágyakozásnak, de ne legyünk lépten-nyomon az ifjúság 
sarkában. Parancsszóra lelkesedni, a tanár által kiszemelt jeles dolgokat 
megbámúlni, untatja őket. Minden ifjúban egy-egy Columbus lakik, a ki 
maga akar új világrészeket fölfedezni. Talán nem fordúl elő év, melyben 
Bobinsonoknak készülő tanulókról ne olvasnánk. Körösi Sándor bará
tommal, a ki most az actiók miatt olyan tüzes hadjáratot indított, tizen
négy éves korunkban mi is így akartuk nyakunkba venni a világot. Az 
ifjúság gyönyörű kor, de ki ne erezné át báró Eötvös fájdalmát, mikor 
arról panaszkodik, hogy tanulmányról tanulmányra kergettetve, nem ért 
rá az útjába eső virágokat letépni ? !

Sokat gondolkoztam róla, hogy lehetne a tanulmányi kirándulá
soknak helyesebb módját kitalálni s azt hiszem, nyomra is akadtam.

Protestáns intézeteinken régi, hagyományos szokás a supplicatio. 
Tápintézeteik gyámolítására segélykérő ifjak bejárják az országot s föl
keresik jobbmódú hitsorsosaikat. Újabban több intézet felhagyott e szo
kással s jól is tette. Az a sok alázatos koledálás nem hat üdvösen az ifjú 
jellemére, de meg a régi patronuscsaládok elszegényedtek s a szegény 
protestáns papok, a kiken megesett, hogy napról-napra 4—5 ilyen in
gyen kosztost kellett ellátniok, bizony teljes joggal panaszkodtak. Aztán 
az efféle pénzgyüjtés az ifjút, kit-kit eredeti hajlama szerint, vagy zsu
gorivá, vagy kikapóssá teszi s ritka, a ki arra gondol, hogy útjában más
nemű tapasztalatokat is gyűjtsön. És mégis látjuk, hogy a nyári szünet 
a tanulóság egy részében ellenállhatatlan vágyat ébreszt a tanulmányra 
és elkalandozásra. Csak nemrégiben olvastuk, hogy akadtak ifjak, a kik 
a nyáron egész Horvátországot bebolyongták, daczolva a lakosság ellen
séges érzületével. Én magam a nyarat egy collegámmal a Balaton mellett 
töltöttem. Két, intézetünkbe járó ifjú föltette magában, hogy meglátogat 
bennünket. Az igazgatótól bizonyitványt kértek s elindultak per pedes 
apostolorum. Úgy osztották be, hogy az éjszaka oly helységben érje őket 
el, a hol tanulótársuk lakik. De már Győrben se iskolában, se klastrom
bán nem kaptak szállást s egy közel eső tanyai istállóban virradtak fel. 
Tihanyban a derék szerzetesek ellátták őket lakással és élelemmel. Sajnos, 
a borravalóhoz szokott egyházfi semmiképen sem akarta megmutatni



TANULMÁNYI KIRÁNDULÁSOK. •189

Endre királyunk sírboltját. Még több példát is hozhatnék fel s ez vitt 
arra a gondolatra, hogy nem lehetne-e ezeket a nyári tanulmány utakat 
országosan szervezni ? !

Ha a közoktatási miniszter kezébe venné a dolgot, aránylag csekély 
áldozattal megvalósítható volna. E czélból föl kellene az ország területét 
állomásokra osztani. Minden, történetileg, geografiailag vagy etnográfiái 
szempontból nevezetes vidéknek lenne egy góczpontja, a hol a diák 
ingyen szállást és ellátást kapna. Maga az utazás vasúton, legalább a 
szegény tanulónak, teljesen ingyenes volna, de gondoskodni kellene 
arról is, hogy bizonyos vidékeket okvetlen gyalog járjanak be. Meg
felelő útbaigazító füzetek Íratása szintén a minisztérium teendői közé 
tartoznék akár megbízás, akár pályázat útján. Mondom, aránylag cse
kély volna az áldozat. Hazafias szerzetek, főpapok és főurak, sőt közsé
gek is fölös számmal akadnának, a kik az elszállásolás és ellátás ter- 
hében osztozkodnának. Mindössze attól lehetne tartani, hogy egy-egy 
ilyen központon esetleg egy időben tömegesen jelennének meg a tanu
lók. De, azt hiszem, ez már a részleges intézkedés dolga. Úgy a tartóz
kodás idejét, mint a tartózkodók számát pontosan meg lehetne szabni. 
Ki lehetne példáúl mondani, hogy az ily kedvezmény csak a Vl-ik, vagy 
talán a VII-ik osztályt végzett tanulókra terjed ki s azok közűi is csak a 
jól levizsgázottakra. Milyen sarkantyú volna ez még a tanulók iparkodá- 
dására is! A mi az ethikai ellenőrzést illeti, először is hangsúlyozom, 
hogyha az ifjú el van telve az út fontosságával és szabadnak érzi magát, 
már csak az intézetére való büszkeségből is tartózkodni fog minden ki
hágástól. Tudja, hogy most ő reá liárúl minden felelőség. De meg azt is 
el lehetne rendelni, hogy jövet-menet jelentkezzenek a községi hatóság* 
nál. Továbbá a tanároknak szintén meg kellene engedni, hogy ily tanul- 
mányutakat tehessenek s utasításuk volna arra nézve, hogy a kirándulá
sokon az önként hozzájok csatlakozó ifjakat ők kalauzolják. Természe
tesen a minisztériumban állandóan kellene lenni egy megbízott közegnek, 
a ki az ily telepeket ellenőrizné s a kihez, előforduló bajokban, még a 
hatóságok is fordúlnának. A mint e sorokat írom, élénken elképzelem a 
szünidei kirándulások összes hasznát, mint eredményt.

A római költő ugyan azt mondja, hogy a gyermek nyáron át épen 
eleget tesz, ha egészséges marad, de ki ne tudná, hogy a mi a léleknek 
gyönyörűséget szerez, az a testre is jótékony hatással van. A mi felnőt
tebb ifjúságunk most a szünidőben, jobb foglalkozás hiányában, a nagyok
kal versenyt pipázik, borozik, tekézik, kártyázgat és udvarolgat. Csoda-e, 
ha őszszel csak kelletlenül veti magát újra alá a középiskolai «vaskalapos» 
törvényeknek ? E kirándulásokon, egyesítve a hasznost a kellemessel, tá
gulna látóköre, állandó sodrában maradna az iskolában beléöntött nemes 
idealismusnak s a mi fő, bizonyos önállóságra tenne szert. Ha nem is
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igaz, hogy az iskolában az élet számára tanulunk, mégis kívánatos, hogy 
a szemlélet mintegy igazolja a tanuló elvont tudását. Nézetem szerint a 
középiskola igen eleget tesz hivatásának, ha a fensőbb tanúlmányok befo
gadására az ifjú elméjét kikészíti s ha jellemét a keresztyén ethika elvei 
szerint kifejleszti, de eddig egyet nem tudtunk tanítványainknak meg
adni, a világ- és emberismeretet s az emberekkel bánni tudást. Hányszor 
vérzett tanári pályámom a szívem, mikor láttam, hogy legtehetségesebb 
tanítványaim az élet forgatagába kerülve, összezúzva, csalódottan el
merültek. Az ifjabb képviselői nemzedék például telítve van népboldogító 
eszmékkel, de mindez theoria, magát a népet közelebbről nem ismeri, 
sejtelme sincs róla, hogy az is érző lényekből áll s nem elég a mindennapi 
szükségleteiről gondoskodni, hanem számot kell vetni képzelem- és ér
zelemvilágával is. Csak a napokban olvastam s mosolyogva olvastam, 
hogy egy fővárosi középiskola tanulói a nép közé akarnak menni s velők 
a magyar nemzet classikus Íróit megismertetni. Kedves idealista ifjak ! 
A nép oly művészi hangszer, melyen csak a legnagyobb virtuózok képe
sek játszani ; még a középszerű tehetség érintésére is hamis hangot ad.

Köztudomású az is, hogy a különböző középiskolák tanulói, inté
zetükre való büszkeségből, lenézik egymást. Bár ez teljesen érthető, mégis 
oly balfogás, melyet eléggé nem lehet üldözni, mert kihat az életre s 
társadalmi és felekezeti egyoldalúságra vezet. Ily kirándulásokon, milyen 
könnyen menne az összebarátkozás és kölcsönös nagyrabecsülés !

Folytassam-e még tovább? Ez intézményt lassanként ki lehetne 
terjeszteni a velünk állami szövetségben élő osztrák tartományokra is. 
Ugyan, ha a két monarchia ifjúsága ily tanulmányutakon megismerné s 
megtanulná becsülni egymást, nem hatna-e ez ki utóbb a politikai álla
potokra is ? Képzeletem még tovább kalandoz. Most már vannak nemzet
közi diákszövetségek, csak nem tudják, mint érintkezzenek egymással, 
íme, itt a Columbus tojása. Kérve kérem a magyar tanügy legfőbb veze
tőit és őreit, kérem annak legkiválóbb munkásait, ne tekintsék, hogy 
tőlem, egyszerű napszámostól ered az eszme! Karolják fel azt egyértelmű 
lelkesedéssel, s szent meggyőződésem, hogy hatásában kiszámíthatatlan 
áldású leend.

Pozsony. A l b e r t  J ó z s e f -
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IR O D A L O M .

K ü lfö ld i lapokból.

A német pædagogiai irodalomban oly nagy a termelés, olyan széles 
körű az írásra való ösztön, hogy az új pædag. társaság elnöke úgy látszik, 
nem is tartja elégnek a múlt évben megjelent nevelésügyi iratok óriási 
számának (több mint 3000) kellő elszörnyedéssel felemlitését, hanem 
az ilyenarányú irodalmi munkálkodás elé a tudományosság kedvéért 
korlátok állitását is támogatja. Lehet nekünk e tekintetben más véle
ményünk, de az bizonyos, hogy nemcsak az önállóan megjelent iratok, 
hanem a folyóiratok is rengeteg anyagot tárnak elénk. A lapok élénken 
mutatják a tanitók-nevelök világát mozgató áramlatokat. Feltűntetik 
a gyermeklélektan iránt mindig növekedő érdeklődést ; a beteg, elma
radt fejlődéstí gyermekek neveléséről sok szót ejtenek az e czélt külö
nösen szolgáló lapokon (Die Kinderfehler, —• Zeitschrift für pädag. 
Psychologie und Pathologie) kivűl mások is, az új franczia «Bevue Inter
nationale de Pédagogie Comparative » legelső czikke is ilyen tárgyú ; az 
iskolai egészségügy szolgálatába áll a regi, érdemes «Zeitschr. für Schul- 
gesundheitspflege» mellé az iskolai egészségügyi egyesület hivatalos lapja
ként az új «Gesunde Jugend». Mindenfelé oly bősége a legkülönbözőbb 
czikkeknek, hogy ismertetés czéljából azokat sorra vennünk nem lehet
séges, de nem is kivánatos. Némelyikkel megismerkedhetünk közelebbről 
is, ha általános szempontból mindnyájunk érdeklődésére számithat.

A pæd. elmélet terén azt mutatják a folyóiratok, hogy Herbart kö
vetői mig egyfelől mesterök tanait lankadatlanul vizsgálják és magyaráz
zák, másrészt hadakoznak az ugyancsak szünet nélkül jelentkező kisebb- 
nagyobb szabású ellenkező nézetek ellen. A Zeitschrift für Philosophie 
und Pœdagogik idei 4. füzetében az egyik szerkesztő, Flügel folytatja 
tanulmányát Herbart methaphysikájának mai jelentőségéről, ugyanott 
dr. Felsch Herbart és Wundt lélektanáról beszél a Herbarté ellen Ziehen 
emelte kifogásokra való tekintettel. A H. Scherer wormsi isk. felügyelő 
szerkesztette Neue Bahnen pedig 1901. 7. füzetében B. Köppler alten- 
burgi tanítótól Herbart amaz érdemeinek fejtegetését közli, melyeket a 
psedagogia mint tudomány és művészet fejlesztése terén szerzett. A kisebb 
lapok Herbarttal foglalkozó czikkeit is ide véve, eleven életet látunk e 
táborban,a német tanitó-egyesület megbízásából kiadott Die deutsche 
Scinde azonban a «Verein für wissenschaftliche Pädagogik» május 27— 
29-i közgyűléséből ez évi 7. számában a Herbartianismusban évek óta 
észlelhető benső bomladozásra következtet. Talán nem bomlás, a mi otr,



492 IRODALOM.

folyik, de mindenesetre érdekes, hogy minden ellenkező jelenséggel mily 
erővel igyekeznek a vezetők szemben állani. Most kezd a «Z. für Philos, 
und Päd.»-ban H. Schreiber würzburgi tanitó a személyiség pædagogi- 
kája ellen Linde munkája (Persönlichkeits-Pädagogik. Ein Mahnwort 
wider die Metbodengläubigkeit unserer Tage.) czáfolataként ugyan nagy 
erővel induló tanulmányt.

Herbart tanaiban a személyiség nem jut az őt megillető helyhez, 
e véleményt értjük meg abból a czikkből, melynek szerzője nem avatkozva 
a tulajdonképem küzdelembe, «A személyiség joga az iskolában» czim- 
mel érdekes szemlélődést közöl (Lehrproben und Lehrgänge 1901. III.). 
Az iró, Münch berlini egy. tanár a személyiséget többnek tartja az egyé
niségnél : «a személyiség bizonyos tekintetben szervezett egyéniség.» Sok 
tekintetben kell a tanárnak korlátokat állitnia önmaga elé helyzete és 
pályája miatt, de ezek a személyiség érvényesülését még nem gátolják. 
A «hivatal» követelte tekintetek magokban nem nyelik el a személyiséget, 
hacsak különösen rossz viszonyok nincsenek. A feljebb valók ridegsége 
és meg nem felelő volta megbénítja s bensőleg gyengítheti az alájok ren
delteket. A munka mennyisége elnyomhat, alárendelt, aprószeres végezni 
valók tömege fásulttá tehet. A kényszerítő egyformaság hasonló hatású. 
S ide tartozik a módszer, mely miatt a még el nem dőlt nagy küzdelem 
folyik. Münch ismeri és elismeri a módszer meghatározottságában rejlő 
jó vonásokat, de azt mondja, hogy a hol a leglelkiismeretesebben követi 
az ember az ilyen módszert, ott gyakran nincs élet a tanításban és van 
olyan felsőbb osztályú tanuló, ki a «Formalstufen» gépiességén, mint az 
unalom megtestesülésén sóhajtozik és gúnyolódik ! Nagyon hangoztatja a 
módszer fontosságát, ha annak kezelése személyes művészetté válhatik, 
mert csak a személyiség által lesz a tanításnak nevelő hatása, nem pedig 
a gondos terv, sem a gondolati kör képzése által, a mi Herbart tanai és 
követőinek hite szerint a jellemképzés lényege. Csak a személyiségtől 
függő oktató-művészet alpján hathat termékenyitően egyik szellem sok 
másikra és egyesekre a sok között. Ha a módszert követő tanár művé
sziesen tud elbeszélni, leirni, szemléltetni, fordítani, vizsgálni, abból még 
nem következik a figyelemkeltésnek, megragadásnak, az egyéniesitésnek 
sokkal inkább a személy meghatározta művészete. A nyugodt méltósággal 
s szép nyelvezettel Írott czikk azzal végződik, hogy személyiségek kifej
lődésének a mai kor nem kedvez. A mai kötelezett munka-mennyiséget 
korlátozni kell, nem az egyes ember életének kényelmesebbé tétele végett, 
hanem hogy igazabban, szabadabban kifejlődhessék az egyéniség minden
kiben, mert ez egyéni jog érvényesülésével az ifjúság nyerne.

Egyszerre több folyóiratban s napi lakiban is beszélnek a főiskolai 
pædagogiât kívánó mozgalomról. Igen méltó ez a figyelemre. Nem új. 
Neve itt ott többször felmerült s a hozzá fűzött reménységek is körül
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belő] ismertek. A név (Hochschulpädagogische Bewegung) nem egészen 
fejezi ki azt a sok mindent, a mit rajta értenek, ezért érdemes a már 
említett Die deutsche Schule legutóbbi számából megismerkednünk azzal, 
a mit a mozgalom egyik fő embere, dr. H. Schmidkunz e mozgalom 
czéljairól mond. A főiskolai pádagogikáért felszólalóknak sokan azt vetik 
ellene — úgy mond — hogy a tudományban már benne van közlésének 
a módszere és az ebbe való beleszólás az egyetemi szabadság megölése 
volna s ezek az egyetemi tanárok rendszeres képzését a legbolondabb 
gondolatnak tartják. Mások pedig ismerni akarják a tulajdonképeni czé- 
lokat. Erre Schmidkunz épen e czikkben felel. A feladatok szerinte a 
következők : 1. Történeti kutatás tárgyává kell tenni a főiskolák ügyét, 
mert a modern történettudomány kutatás tárgyává tette az egyetemek 
külső életét, de e benső életet, szóval mindazt, a mi a nevelés és oktatás 
körébe tartozik, figyelembe sem vette. — 2. Rendszeres tudományról van 
szó, a pædagogiai elméletről, a mennyiben annak általános tartalma a 
főiskolákra vonatkozik, vagyis rendszeres főiskolai paedagogikáról. Azt a 
meggyőződést kell e mozgalomnak megdöntenie, hogy a tudománynyal, 
annak saját módszerével didaktikájának, tanításának a módszere is adva 
van. — 3. Össze kell állítani és meg kell vizsgálni a német egyetemek 
ellen többfelől emelt panaszokat. Csak e három pont teljesülése után 
lehet a gyakorlati kívánságokat részletesen kifejteni, bár eleitől kezdve 
tisztában vannak velők. Első kívánság, hogy minden főiskolán (nemcsak 
az egyetemen) legyen a pædagogiânak rendes tanára : legyen a pædago- 
gia egyetemi tudomány.)— 2. E mozgalom hívei ellene vannak az u. n. 
zöld asztal uralmának. A főiskola nem fejtheti ki a maga benső, nevelő 
életét, a mig külső zavaró körülményektől, kivált az oly nagyon elnyomó 
vizsgálatoktól meg nem szabadul. Meg kell óvni a tanulás és tanítás 
szabadságát. — 3. A mai német egyetemeken a tudományos akadémiák
hoz hasonlóan csak kutatnak, de nem tanítanak, pedig régen a kettő 
együtt járt s e mozgalomnak egyik czélja, hogy a tudomány ápolása és 
közlése egyenlő mértékben történjék, hogy a leendő tudósok mellett a 
gyakorlati pályára készülők s a tanítás mellett a ma hiányzó nevelés is 
figyelemben részesüljön. — 4. Ki kell emelni a tanulókat a mai sok hall
gatással járó tétlenségből. Nem akarják kizárni az előadásokat, annál 
kevésbbé meghonosítani az alsóbb iskolák módszerét, de teremteni akar
nak főiskolához méltó önálló tanítási módszert. — 5. A főiskolai ta
nítás művészetének is a tanító egyéniségéből kell előállania, szükséges 
tehát minden főiskolai tanárban felébreszteni a tanítói öntudatot s e 
czélból ezeknek épen úgy, mint minden más tanítónak seminariumi kép- 
zettségüeknek kell lenniök, hogy a főiskolán alkalmazható tanító és ne
velő művészetet igy elsajátítsák. — 6. Átalakítja a mozgalom, ha sikerűi, 
a német diák mai életét is, mert méltóbbnak tartja, hogy a német egye
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temi hallgatók számára diák-otthonokat alapitsanak mostani életmódjok 
megváltoztatására. És végül 7. nagyon figyelembe kell venni, hogy min
den főiskola munkájának eredménye hallgatóinak előképzettségétől függ. 
Feltétlenül szükséges tehát, hogy a különböző főiskolák magok szabják 
meg különböző czéljok szerint a kivánatos előkészűltséget. Azt óhajtják, 
a mit már Comenius is kívánt : a nevelés és oktatás egész épületének 
egyöntetű felépítését. Minden tanintézet nevelő iskola legyen, alól az 
általánosan képző, fent az életpályára készítő s közbűi e felső fokra elő
készítő iskola. E mozgalommal jól megegyeztethető azok kívánsága, kik 
a szétágazó felsőbb iskolai tanulásnak egységes, reális alapot akarnak 
vetni, csak adják meg mindkét részről a főiskolának, a mi azt megilleti.

A mozgalom hívei Berlinben «Verband für Hochschulpädagogik» 
néven egyesültek, felolvasásokat tartanak s az ügyet széles és illetékes 
körökben csakugyan mozgatják. Maga Schmidkunz a «Lehrproben und 
Lehrgänge» legutóbbi füzetében a főiskolai psedagogia történetírásáról 
hosszú tanulmányt közöl. Ezt itt ismertetnünk hosszadalmas lenne, in
kább F. Paulsen szavait idézzük, melyekkel még a múlt év deczemberében 
e mozgalomnak a főiskolai tanárok rendszeres képzését kívánó része ellen 
nyomatékos véleményét kifejezte (Der Lotse, I. évfolyam, 10. fűzet). Azt 
mondja : « A ki mester akar lenni az akadémiai oktatás valamelyik ágá
ban, az az én tanácsomat ha követi, egy vagy több, különböző módon 
eljáró mester iskolájába megy, hogy a neki megfelelő módszert megtalálja. 
Kiterjesztheti összehasonlító tanulmányait különböző országokra s ha
szonnal tanulmányozhatja az idevágó irodalmat is, de a kezdő főiskolai ta
nárok útbaigazítására tervezett seminarium-félébe bizonyára nem megy.» 
Úgy képezni az egyetemi tanárokat, mint az elemi iskola tanítóit (ilyesmi 
az új mozgalom eszménye) Paulsen hite szerint nem lehet.

A felsorolt kívánságok közűi p. o. az egyetemi pæd. tanszékre vo
natkozó a mi magyar viszonyaink szerint természetes ; abban mi előbb 
vagyunk. Nincs ama pontok között egy sem, a mely előttünk ismeretlen 
volna. A bennök rejlő sok igazságot nálunk egyetemi tanszékről is kife
jezték már, a következtetést is levonták, bár eddig érezhető eredmény 
nélkül. Nevelést és mélyebb hatású tanítást kívánnak e mozgalom meg
indítói a főiskoláktól, a tudomány érdekének a csorbítása nélkül. Paulsen 
sem Ítéli el amaz egy pontot s az ezzel egybefüggő elvet kivéve a többi 
törekvéseket. Reméljük, hogy az azoktól Németországon várt üdvös alaku
lás, minden ilyes mozgalom utánzása nélkül s attól függetlenül, a mi fő
iskoláinkon sem maradt el. Nemcsak az egyetem miatt, de ennek nemzeti 
fontossága következtében épen nemzeti szempontból hiszszük azokat 
szükségeseknek. i. s.
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K lara M uciié : W as h a t e in e  M utter ih rer  erw achsenen  T och
ter  zu  sauen  ?  Belehrung über das Geschlechtsleben nach seiner 
physischen und  ethischen Seite. Mit fünf Abbildungen. (Leipzig, Grieben 
1900. 116 lap, á ra  1 к. 40 f.)

A külföldi irodalom, nevezetesen a német, igen gazdag olyan neve
lés- és egészségügyi s orvosi művekben, melyeknek az érzékiség leküzdése 
és a korai érettség megakadályozása teszik tárgyát. A mi irodalmunk ellen
ben, úgy tudom, meglehetősen szűkölködik ilynemű munkákban, mert 
jóllehet ezek a dolgok a legeslegfontosabbak közül valók, mi mind az 
elméletben, mind a gyakorlatban kevés ügyet vetünk rájuk. A szocziolo- 
gus már ezen egy körülményből is fontos következtetéseket vojihatna, 
többek közt azt, hogy nálunk az egyéni önfegyelmezés és a szemérem 
különböző alakja (nyilvános, családi, egyéni, iskolai) kevéssé fejlett álla
potban vannak. Ez a szomorú tapasztalat már régebben arra indított, 
hogy ezt a fontos tételt a napirendre tűzzem és az intéző köröknek leg
sürgősebb figyelmébe ajánljam. Jóllehet ebbeli önzetlen törekvésem távol
ról sem keltette azt a visszhangot, melyre tárgyánál fogva sajnosán rá
szolgált, ez a negativ jelenség sem hitemben, sem buzgóságomban nem 
tántorított meg.

Most is oly könyvről akarok röviden beszámolni, mely ugyan ön
magában távolról sem elégít ki, mert hol többet szeretnék, hol keveseb
bel is beérném, de azért alkalmas arra, hogy egy nálánál különb magyar 
műnek megírására buzdítsa a hozzáértőket.

Szerzőnknek ez nem első irodalmi kísérlete ; régi művei ezek : 
«Physische Pflichten des Ehelebens» (2. kiad. 50. f.) és «Einfluss der 
Mutter auf ihr Kind vor der Geburt» (9. kiad. 50. f.) ugyanazon kiadó
nál jelentek meg. Az a munkája, melyről most akarok szólni, a következő 
nyolcz fejezetet tartalmazza :

1. Egy anya mondanivalója serdülő leányához. 2. A nemi élet élet
tana. 3. A nemi élet lélektana és ethikája. 4. Mit kell a házasságkötésnél 
figyelembe venni ? 5. A szülők felelőssége. 6. Az anyaság feladatai.
7. Egészségügyi tanácsok fiatal leányoknak. 8. A nemi élet veszélyei. — 
Érdekes, de egyúttal kényes, sőt részben veszedelmes témák, ugy-e bár, 
melyeknek tárgyalása közben a szerző nem mindig szerencsés : alakilag 
nem mindig találja el azt a diszkrét hangot, mely itt alapfeltétel ; tar
talmilag sokszor túllépi azt a határt, mely ifjú leányokkal szemben — 
szerintem — megengedhető és helyén való. Az enyhítő társalgási alak 
daczára ilyen merész mindjárt a két első fejezet, melynek boncztani fej
tegetései (1. 14. lap) és rajzai nem valók lányok kezébe. Túlzásokkal 
találkozunk a hetedik fejezetben is ; ebben a szerző igen helyesen a fűző 
ellen is kikel (94. lap), mely ellen nálunk már II. József császár küzdött,
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a ki egy 1783-ból való rendeletében állítólag megtiltotta, hogy fűzöt 
viselő növendékek iskolába felvétessenek. Igen fontos és talpraesett meg
jegyzéseket találunk t. к. a 44., 51., 58., 67., 69. és 89. lapokon, továbbá 
az egész nyolczadik fejezetben a következő tényekről : «leibliche Abnei
gung ; die Ehe ist keine Vergnügungsreise, sondern oft eine beschwerliche 
Wallfahrt nach jenen Höhen, wo die sittliche Vollendung thront ; Gesund
heitszustand der Ehecandidaten ; Kinder ohne Liebe gezeugt, haben 
keine Liebes- und Lebensenergie ; physische Vorbereitung zur Ehe stb. — 
Már ezen töredékes utalásokból is megértheti az olvasó, hogy miért nem 
elégít ki bennünket ez a könyv s miért nem mérnök, minden előkészítés 
nélkül, leányoknak kezébe adni ; legfeljebb, látszólagos véletlenségből, 
asztalunkon felejthetnők. Igaz, túlságosan a szerzőt sem hibáztathatjuk 
ezért, mert helyesen mondja könyvének végsoraiban, hogy szerinte «a 
tudatlanság bűn, s azért a tudatlanság fátyolét szét kell tépni, még ha 
fájna is a szemnek . . .  Az erkölcsileg tisztultabb nő, mihelyt tudatosan 
fogja fel rendeltetését, a férfit is az erkölcsösségnek magasabb fokára 
fogja felemelni, Goethe e szavai értelmében : «Das Ewigweibliche zieht 
uns hinan.»

A különböző érdekeket és szempontokat, gondosan, legegyszerűb
ben úgy egyeztethetnők össze, hogy az egészségtan tanítását a leány
iskolákban is rendszeresítenek, a mikor a boncztannal kapcsolatban, s 
mintegy önkéntelenül sok hasznos és szükséges ismeret közlésére kínál
koznék alkalom. Erre azonban a legutolsó évfolyamban egy-két óra és 
ez is fakultative, nem elegendő.

Befejezem. A könyvek jók vagy rosszak s velük együtt az okozta 
hatások. Mindennél fontosabb azonban a példa, melyet a család és iskola, 
a szülők és nevelők, az ismerősök és a környezet nyújtanak. A flirt-nek 
megannyi nemét a szigorú erkölcsösség kell hogy felváltsa, mert ebben 
középút nem képzelhető. A ki azt hiszi, hogy e téren nincs tennivalónk, 
az vak vagy siket ; a ki pedig azzal érvel, hogy itt tenni nem lehet, az 
lelkének gyengeségéről, hogy ne mondjam gyávaságáról tesz bizony
ságot.

Ismételve ajánlom e legfontosabb nevelésügyi, társadalmi és nem
zeti kérdést az illetékes tényezőknek megfontolásul és a mindkét nem
beli jövő nemzedék érdekében a megoldáshoz sok erő kitartást és sikert 
kivánok.

K emény F ebenoz.
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F ran zösisch e S ch iilred en sarten  für «len S p rach u n terrich t von
Dr. Armin Rückoldt, Oberlehrer an der herzoglichen Realschule in 
Sonneberg. Leipzig, Rossberg’sche Hofbuchhandlung. 1900. Ara 00 fillér.

A gyakorlati utón elsajátítandó nyelvtanítást semmi sem segíti 
jobban elő, mint megtanulása ama szólásformáknak, melyek a minden
napi életben előfordulnak. A franczia nyelvnek ily könnyebb elsajátítását 
tűzte ki czélul ez előttünk fekvő kis füzetecske is, melynek hivatása 
különösen a tanár és tanuló közti társalgásra elegendő anyagot nyújtani. 
Ez utóbbi czélt tartva szem előtt, szerző 584 szólásformát közöl, melyek 
az iskolai életben előforduló dolgokra, mint a tanítás kezdetére, a tanulók 
külsejére, a tanulók által az iskolában használt tárgyakra, tanulók test
tartására, az iskolai és házi gyakorlatokra, az iskolaterem elhagyására stb. 
vonatkoznak. Tagadhatatlan, hogy a tanárok és tanulók közt lefolyó tár
salgásra az iskolai dolgok tárgyalása igen alkalmas. E tekintetben tehát 
a könyvecske ilynemű társalgást nyújtó anyagával a legjobb szolgálatot 
fogja tenni.

Végül megjegyezzük, hogy ugyanazon szerzőtől ugyanazon czégnél 
ily tartalmú angol nyelven szerkesztett szólásformák is jelentek meg.

ti-

D as K ealsch  ul w esen  M ährens 1 8 4 8 —ISSUS. Ein Beitrag zur Ent
wickelungsgeschichte desselben von Professor Adolf Waneck in Mähr. 
Ostrau. Ostrau, Selbstverlag.

Az osztrák reáliskolák 1898-ban ünnepelték meg fönnállásuk 50 
éves jubileumát. Ezen évforduló alkalmából számos, az osztrák reál
iskolák történetét tárgyaló monograpbia jelent meg. így К le к 1er, reál
iskolai igazgató az osztrák reáliskolák történetét írta meg (megjelent a 
Zeitsch. für das Realschulwesen XXIII. évfolyamában). Ez a művecske 
pedig, melyet a szerző volt szives nekem beküldeni, különösen a morva 
reáliskolák történetét fejtegeti.

Az osztrák közoktatásügyi miniszter 1898. évi ápril hó 23-ikán 
adta ki a reáliskolák új tantervét, melylyel az osztrák reáliskolák további 
fejlődésének biztos alapja letétetett. E határkő tehát legalkalmasabb volt 
arra, hogy ezen iskolák 50 éves történetére rövid visszapillantást ves
sünk, melyet Waneck művének nyomán meg is próbálunk.

A reáliskolák fejlődése szoros összefüggésben áll a gymnasiumnak 
1848-ban történt reformálásával, mely reformot Thun Leó inaugurált, 
Bonitz hajtott végre és a mely a nemzeti nyelvnek és irodalmának ala
posabb műveléséből állott. Habár az 1849-iki tan terv minden nemzet 
saját nyelvének művelését megengedte, mind a mellett a legtöbb isko-

M agyar Paedagogia. X. 8. 32
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Iában a német volt az előadási nyelv ; de már a 60-as években több 
középiskolából kiszorítják a német tanítási nyelvet.

Szerzőnk ama kérdést veti fel, mily körülményeknek köszönheti a 
reáliskola fölállítását ? Szerzőnk ezen intézetek fölállítását a politechni
kumok rohamos fölvirágzásával hozza összefüggésbe.

Ily technikai intézeteket a párisi о Ecole politechnique» mintájára 
Krajnában 1806-ban, Gráczban 1811-ben és Bécsben 1815-ben alapítanak.

A politechnikumoknak reformálásával a reáliskolák reformálása is 
szükségessé vált. Az 1851-ben kiadott tantervet 1868-ban veszik alapos 
átdolgozás alá, mely időben a középiskolák az egyházi főhatóságok fel
ügyelete alól kivétetnek s egyszersmind az 1867. évi deczemberi alaptör
vények megadják az Ausztriában élő összes nemzeteknek a lehetőséget, 
valamint az eszközöket is, hogy kulturszükségleteiket a népiskolán túl is 
fejleszthessék.

A középiskolák, különösen a reáliskolák továbbfejlődésére még nagy 
befolyással voltak az 1870-iki törvények, melyekben az államtól főn tar
tott középiskolákban működő tanárok fizetése és nyugdija szabályoztatik, 
e szerint minden tanárnak 30 évi működés után teljes fizetésének meg
felelő nyugdijra van joga ; az 1873. évi törvények pedig a működési pót
lékokat szabályozzák.

Az osztrák reáliskolák alapos reformálása az 1863. évtől datálódik, 
mely reformokat csak 1868-ban fejezték be. Emez újabb reform-tanterv- 
ben a nyelvészeti és történelmi szaknak nagyobb tér jut. A modern ide
gen nyelvek (franczia, angol és olasz) a kötelező tantárgyak közé fel
vétettek. Új volt az ezen időben a reáliskolákba is behozott érettségi 
vizsgálat, mely nélkül a műegyetemek látogatása nem engedtetett meg.

A kormány a reáliskolák kezelését hathatósan támogatta, sőt emez 
intézetek emelésére 1876-ban a Zeitschrift für das Bealschulwesen czímű 
folyóiratot alapította.

Miután szerzőnk még az újabb időben a tanárok kiképeztetésére 
és fizetésének javítására czélzó intézkedéseket fölsorolja, áttér az osztrák 
közoktatásügyi miniszter 1898. ápril 23-án kiadott rendeletére, melyben 
az összes osztrák reáliskolák számára az úgynevezett «Normalschulplan 
für Realschulen» adatott ki, melyhez már azóta a részletes utasítások is 
kidolgoztattak.

Az osztrák tartományok reáliskolai tanulóinak statisztikája zárja 
be Waneck érdekes tanulmányának első részét. E kimutatás szerint : 
Csehország reáliskolái a leglátogatottabbak 9367 tanulóval, utána követ
kezik Morvaország 5984 tanulóval, Alsó-Ausztria 5829, Galiczia 2451, 
Görz, Trieszt és Isztria 1426, Szilézia 1364, Stájerország 918, Tirol- 
Vorarlberg 664, Bukovina 537, Felső-Ausztria 457, Krajna 415, Dalmáczia 
342, Karinthia 278 és Salzburg 260 tanulóval.
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Waneck munkájának П. része Morvaország reáliskoláinak rész
letes történetét tartalmazza, melyben különösen az 1848 -1898 időszakra 
eső és a morva reáliskolákra vonatkozó rendeleteket, szabályokat, stbit 
közli; kiemeli a morva országos bizottságnak amaz 1876-ban hozott 
intézkedését, hogy a nyelvészeti tárgyak tanárai heti 17 órán felül, a reál
tárgyak tanárai 20 órán felül adott óráikért külön díjazásban részesülnek. 
Miután még a tornatanárokra vonatkozó 1881. évi rendeletről meg
emlékezik, behatóan foglalkozik az 1895-iki tantervváltoztatásokkal, 
melynek minden eltéréséről beszámol.

Waneck e tanulmányára, melynek adatait, statistikai táblázatait, 
rendeletéit a legauthentikusabb forrásból merítette, a szakférfiak figyel
mét fölhívom.

T é r i  J ó z s e f .

VEGYESEK.

— A felsőbb leányiskolák új tanterve. Az eddig érvényes tan
terv nem első tanterve volt ugyan a felsőbb leányiskoláknak, azonban 
még abban az időben készült, a mikor a felsőbb leányiskola is még csak 
készült arra, hogy állandó helyet küzdjön ki és biztosítson magának köz
oktatásunk organiemusában. Igyekezett különböző szálakkal odakötözni 
magát a többi, meggyökeredzett nőnevelési intézetekhez : alsó osztályai
ban a polgári leányiskolákkal tartott meg bizonyos párhuzamosságot, a 
mi az I. és Il-od rendű felsőbb leányiskolák megkülönböztetésére vezetett, 
felső osztályaiban pedig a tanítóképzőkbe való átlépést akarta megkönnyí
teni és biztosítani. A sokfelé tekintés gátolta abban, hogy egyenesen kö
vethesse a legczélszerűbb utat egy határozottan megállapított nevelési 
czél felé, a mi maga után vonta a tanterv nagyszámú következetlenségeit. 
Azóta a felsőbb leányiskolák maguk is gyökeret vertek, az államnak föl
virágzó és megszaporodott iskolái mellé a főváros és a felekezetek is állí
tanak felsőbb leányiskolákat. Ez a körülmény, továbbá a jelenlegi köz- 
oktatásügyi kormánynak az a törekvése, hogy a nevelési szempontokat 
már a tantervekben is minél inkább érvényesítse, létre hozták az új tan
tervet, melyet a miniszter gondos előkészítés után 1901 évi 40925. sz. 
rendeletével adott ki s három év alatt szándékozik életbe léptetni. Az új 
tanterv irányzatát és jelentősebb módosításait legilletékesebben ma
gyarázza a kisérő miniszteri rendelet, a melynek erre vonatkozó részét 
közöljük.

«Az új tanterv határozottan kifejezésre juttatja a felsőbb leány
iskola középiskolai jellegét, megszünteti az iskola tagoltságát alsó és felső 
tanfolyamra és az ebből származott didaktikai hiányokat ; nagyobb ér

3 2 *
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vényt szerez a nemzeti szempontoknak, figyelemmel van a tananyag kellő 
központosítására és a hol ez kívánatos, szabadabb mozgást és a helyi 
viszonyokhoz való alkalmazkodást enged a tanári testületeknek.

Egyfelől a tananyag arányos beosztása és részben összevonása, 
másfelől az V. és VI. osztályban az elméleti tanítás óráinak leszállítása 
által megszünteti az eddig érzett túlterhelést és könnyebbé teszi a növen
dékek munkáját épen azon életkorukban, a midőn testi fejlődésük és az 
ebből származó egészségi veszedelmek miatt sokan nagy kíméletre szo
rulnak. Az új tanterv szerint a felsőbb leányiskola egységes tanfolyamit 
hat osztályú intézet, mely a fiú-középiskola módjára a művelt osztály 
leánygyermekeinek befejezett, alapos általános műveltséget ad.

A tagoltság megszüntetése és a tanfolyamnak egységessé tétele foly
tán az összes tárgyak tananyaga az új tantervben arányosabb beosztást 
nyerhetett és megszűnt annak szükségessége, hogy az alsó tagozatban 
tanított tananyag a felső tagozatban ismétlődjék, a mi nagy hiánya volt 
a régi tantervnek.

A tananyag ezen helyesebb beosztása különösen szembetűnő a ma
gyar nyelv és irodalom, a történelem és földrajz, a mennyiségtan- és ter
mészettudományoknál.

A közgazdaságtani rész kihagyása folytán például a háztartástan 
tisztán gyakorlati jelentőséget nyert és hogy az iskolát korábban elhagyó 
növendékek is szerezhessenek ezen tantárgyból ismereteket, az új tanterv 
a IV. osztályban jelölt ki annak helyet ; továbbá az iránt is rendelkezik, 
hogy a bol a körülmények megengedik, alkalmat kell adni a növendékek
nek, főleg az internátusbán lévőknek, arra, hogy a háztartási teendőkkel 
gyakorlatilag is foglalkozzanak. Ezzel azt akarom elérni, hogy a serdülő 
leánynak állandóan szeme előtt lebegjen természetes és igazi hivatása, 
és hogy lássa, hogy az iskola is ügyet vet a nő ezen legfontosabb fel
adatára.

Szintén a nő természetes hivatása indokolja a tantervnek azon 
újítását, hogy a lélektant és alkalmazását a nevelésre kötelező tantárgygyá 
tette. Eddigelé ezt a tantárgyat kapcsolatosan a népiskolai módszertannal 
csak azok tanúlták, kik a felsőbb leányiskola VI. osztályából át akartak 
lépni a tanítónőképző-intézet III. osztályába. Az új tanterv kihagyta a 
népiskolai módszertant és úgy állapítja meg a tantárgynak czélját és 
anyagát, a mint annak ismerete minden nőre egyaránt becses és szüksé
ges. Ily alakban a lélektan és neveléstan a leányiskola jellegzetes tár
gyává lett és mint ilyen a kötelező tárgyak sorába került. Minthogy kü
lönben tanítónőképzőintézetek tantervében is ez a tantárgy hasonló meg
állapítást nyer, a módosítás az átlépés szempontjából is indokolt.

A természettudományok helyesebb beosztást nyertek. A természet- 
tan két Ízben való tanításának megszüntetése és óraszámának tetemes 
apasztása lehetővé tette, hogy a természetrajz méltó helyet kapjon a két 
felső osztályban.

Az eddigelé egy osztályba összeszorított ásványtan és vegytan, a 
melynek anyagát alig lehetett elvégezni, az új tantervben két osztályban 
kapott helyet.

Az egészségtant az új tanterv gyakorlati szempontból, hogy t. i. 
az iskolát korábban elhagyó növendékek is részesüljenek ezen fontos 
tantárgy tanításában, áthelyezte az V. osztályból a IV-be és kapcsolatba 
hozta a természetrajz tanításával.



VEGYESEK. 5 0 1

A szabadkézi rajz tanítását az új tanterv az eddigitől eltérő, modern 
felfogással állapítja meg.

Törekvése arra irányul, hogy a rajzot a gondolat kifejezésére szol
gáló olyan eszközzé tegye, a milyen a szó és az írás. Megszünteti a sza
badkézi rajz kapcsolatát a mértannal, mely mindkettőnek hátrányára 
volt, és a diszítményi rajz megszorításával lehető korán ad helyet a tár
gyak valóság utáni rajzolásának. Végül a különböző korszakok jelleg
zetes műalkotásainak rövid ismertetése is belép e tantárgy keretébe.

A női kézimunka anyagát a tan terv első sorban gyakorlati szem
pontból állapítja meg, fősulyt helyezvén a háztartásban fontos varrásra 
és foltozásra, ellenben minimumra szállítván le a pusztán disz- és luxus
munkát.

A testgyakorlásnál az új tanterv annak a helyes felfogásnak hódol, 
hogy a leányra nézve legalább épen oly fontos a test edzése és erősítése, 
mint a fiúra. Ezért a testgyakorlást, noha csak facultativ alakban, kiter
jeszti a két felső osztályra is, minden osztály számára játék-délutánt 
kiván, továbbá kirándulásokat és, a hol a viszonyok megengedik, a táncz, 
korcsolyázás és úszás gyakorlását. Ezen intézkedésekkel a leányok testi 
nevelésének eddigelé kevéssé felkarolt ügye nagy lendületet nyer.

Legmélyebbre hatók az új tantervnek azon intézkedései, melyek a 
nemzeti tárgyaknak behatóbb tanítására irányulnak.

A magyar irodalom történetét a leány ezentúl terjedelmesebben és 
behatóbban fogja megismerni, bővül a magyar irodalmi olvasmányok 
köre és a magánolvasmány is felhasználtatik a magyar irodalmi tanítás 
czéljaira. A történelmi tanításnak egész rendje módosult. A tanterv hatá
rozott törekvése, hogy nemzeti múltúnk ismertetése a leányt az iskola 
első osztályától kezdve, mindvégig elkísérje, az I. osztályban megváloga
tott történelmi olvasmányok alapján, a II-ban a magyar történet elbe
szélő tárgyalásával, a III—IV-ben az egyetemes történettel kapcsolato
san, a legfelső osztályban pedig oknyomozólag tárgyalván. Tehát nincs 
olyan osztálya az iskolának, mely a nemzeti történetet mellőzné.

Miként a fiú-, úgy a leány-középiskolában is a tantervnek különö
sön azon intézkedése Ígérkezik nemzeti múltunk méltatása tekintetében 
gyümölcsözőnek, mely a nemzeti történetet állítja a történettanítás kö
zéppontjába és határozottan kifejezésre juttatja azt az elvet, hogy nem
zeti nevelés nélkül nincs igazi emberi nevelés. A leendő anya ismerje 
meg a kapcsolatot, a mely nemzetéhez fűzi, érezze a maga életét a nem
zeti élet részének, melytől elválhatatlan, melynek múltjához kegyelet, 
törekvéseihez hű odaadás és jövőjéhez rendületlen hit köti.

Érvényre jutott a nemzeti szempont a tanterv más részeiben is, 
különösen azáltal, hogy az I. osztály kizárólag a haza földrajzának van 
fentartva ; hogy ugyanott a természetrajzba való bevezetésben valamint 
azontúl is a hazai viszonyok és hazai vonatkozások, a rajz és női kézi
munkában a hazai motívumok és magyar műalkotások, az énekben a 
magyar dal érdemök szerint kellő figyelemben részesülnek.»

Ebben a szép rendeletben csupán egy dolog hatott visszásán ránk, 
az, hogy olyan nyomatékosan kiemeli a felsőbb leányiskola középiskolai 
jellegét, sőt egy helyen egyenesen középiskolának nevezi. Ez alkalmas 
arra, hogy az elnevezésekben mutatkozó fogalomzavart még teljesebbé 
tegye. Ha a középiskolai jellegnek nem lényeges tartozéka az, hogy a
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főiskolákra készítsen elő (Középiskolai Törvény 2. §.), akkor megszűnik 
a középiskolai jelleg megkülönböztethetősége, mert hiszen azon önczóllal, 
hogy befejezett általános műveltséget adjon, nemcsak a középiskola bir, 
hanem — a szakiskolákat kivéve — valamennyi iskola, a felsőbb leány
iskolákon kívül a polgári leány- és fiúiskolák, sőt a népiskolák is. Tehát : 
vagy ne emlegessük a középiskolai jelleget egyáltalában, vagy, ha jelle
mezni akarunk vele, akkor ne ejtsük el az egyedüli megkülönböztető jel
lemvonását : a főiskolákra való előkészítést. Ez a jellemvonása pedig a 
felsőbb leányiskolának határozottan nincs meg. Ellenben vannak ma már 
női iskoláink is, a melyeknek megvan. A zűrzavarnak az oka az az ana- 
chronismus, hogy még mindig ragaszkodnak a régi kategóriákhoz, a mi
kor iskolaszervezetünk már kinőtt belőle. Yolt régen népiskolánk és kö
zépiskolánk ; a fejlődés megteremtette ezeken kívül a polgári fiú- és 
leányiskolákat s a felsőbb leányiskolákat, a melyek sem nem népiskolák, 
sem nem középiskolák ; de azért nem kaptak új kategóriát, hanem beerő- 
szakoltattak a régiekbe, először valamennyi a népiskolaiba, mint «nép
oktatási intézet.» Valamennyi kikivánkozott innen, s a felsőbb leány
iskolának most ez sikerült is. Szerencsét kívánunk hozzá, mert csakugyan 
nem volt soha népoktatási iskola. De épen abban van a visszásság, hogy 
a mint az egyik nem neki való helyről kikerül, okvetetlen belejut a má
sik épen úgy nem neki valóba, mert tertium non datur. Mert harmadik 
kategóriánk nincs, pedig harmadik fajta iskoláink vannak, — tertia 
dantur. A míg ez a harmadik kategória föl nem állíttatik, örökös marad 
a zavar, mert pl. a polgáriskolaiak, a kik kezdtek már megegyezni abban, 
hogy a polgáriskola sem nem népiskola, sem nem középiskola, most 
újfent kérdezhetik, hogy az ők iskolájuk miért kevésbbé középiskola* 
mint a felsőbb leányiskola? hiszen ez épen úgy nem készít elő a főisko
lákra mint ők ! — Vajha elkészülne végre a népiskolai és a középiskolai 
törvények mellé a millenniumi kongresszustól sürgetett ama harmadik 
törvény, mely eme harmadik fajta iskolák ügyét rendezné, megszabván 
feladatukat, helyüket és jogaikat, hogy ne legyenek többé kénytelenek 
hamis czimek alatt keresni igazukat.

A polgáriskolákat említvén, lehetetlen rá nem mutatni az idézett 
miniszteri rendelet azon tételeire, a melyekben a tagoltság megszünte
tésének nagy előnyeit fejtegeti, és azokat a Közokt. Tanács figyelmébe 
nem ajánlani. Talán ezeket fontolóra véve, nem fog annyira ragaszkodni 
azon tervéhez, hogy a polgári fiúiskolát két, élesen elkülönített tagozat
ban reformálja.

Az új felsőbb leányiskolái tantervet bevezető miniszteri rendelet 
végső tételei megint szépen fejezik ki Wlassics miniszter pædagogiai ve
zéreszméit.

«Általánosságban -— igy szól a befejezés — elvárom, hogy az új
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tanterv végrehajtásában is a tanári testületek minden tagja a maga 
tárgyának tanításában és eljárásában mindig szem előtt fogja tartani egy
felől az iskola nevelő feladatát, másfelől azt, hogy abban társadalmunk 
művelt osztályának gyermekeit vallásos és lelkes honleányokká kell 
nevelni. Ezentúl is állandóan gondoljanak arra, hogy nem az ifjúságnak 
ismeretekkel való túlterhelése és az anyagnak rideg számonkérése a fel
adat, hanem a tanuló szellemi tehetségeinek és ügyességeinek kifejtése 
öntevékenységre szoktatás által, a gondosan megválogatott tananyag
ban és feldolgozása módjában rejlő nevelő hatásnak lehető magas fok
ban való kiaknázása és a tanulóknak a művelt társadalom megkövetelte 
formákhoz és viselkedéshez szoktatása, melynek leghatályosabb tényezője 
az, ha a tanítással és neveléssel foglalkozók viselkedése e tekintetben is 
példányképül szolgál.

Bizton remélem, hogy a tanári testületek a megjelölt szellemben 
lelkes buzgalommal fognak résztvenni a végrehajtás nagy és nehéz mun
kájában.»

— Az Orsz. Középisk. Tanáregyesület XXXV. rendes közgyűlését 
f. évi juh 2-án és 3-án tartotta Budapesten Hofer Károly alelnök elnök
lésével. Négyesy László főtitkár jelentésében az egyesületi élet föllendü
lésére mutat rá, a mi főleg a körök élénk tevékenységében nyilvánult, a 
hol részint a központi választmánytól kitűzött, részint más, főként pæda- 
gogiai kérdések kerültek beható megbeszélésre. Jogosult önérzettel említi, 
hogy a mit az egyesület vezetősége éveken át lankadatlan erélylyel sürge
tett: a tanárok és igazgatók létszámának megfelezése a fiz. osztályok között, 
végre valósulni kezdett. — Rombauer Emil «Л középiskolák felügyele
téről és vezetéséről» tartott előadásában azt az álláspontját fejti ki, hogy 
a dolog főképen az igazgatón fordul meg ; a szabályzatok, utasítások 
alárendelt jelentőségűek ; leírja a jó igazgatóban kívánatos tulajdonsá
gokat s egyúttal kifejezi sajnálkozását, hogy az ilyen emberekből ritkán 
lesznek igazgatók, mert a ki azon ethikai tulajdonságokkal van fölru
házva, az nem indul meg, hogy kijárja magának az igazgatóságot. A fő
igazgató lássa meg necsak a rosszat, hanem a jót is s minden irányban 
helyesen informálja a kormányt, a melynek feladata, hogy az iskola za
vartalan működéséhez megteremtse az eszközöket és módokat. — .lómis 
Jánosnak «A szabad Egyetem és a középiskolai tanárság» czímű elő
adásával kapcsolatosan benyújtott határozati javaslatait a közgyűlés a 
köröknek adja ki megvitatásra. — Balogh, Péter « Az iskolai helyesírás 
kérdéséről» értekezett. Szükségesnek tartja az egyöntetű szabályozást, a 
mihez kormányintézkedést kíván. A közgyűlés magáévá tette ezt az állás
pontot, azonban nem kívánt állást foglalni a most harczban levő két 
irányzat egyike mellett sem, s azért mellőzte előadónak a reformerek ja
vára szóló második indítványát. — Walther Béla «/Íz ifjúság erkölcsi 
óvása» czímen fölsorolja azon eszközöket és módokat, a melyeket az is
kolai és a családi nevelés alkalmazhat az érzékiség korai kifejlődése és 
uralomra jutása ellen. — Hegedűs Pál a vidéki, Makay István a feleke
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zeti tanárok bajait panaszolták föl, de mivel a jelenlevő vidéki és fele
kezeti tanárok egyikük panaszait sem tették magukévá, a közgyűlés napi
rendre tért fölöttük. — Kemény Ferenczúék több rendbeli indítványa 
közül elfogadja a közgyűlés azt, mely az ifjúsági tornaversenyek intéz
ményének megvitatását ajánlja, ellenben mellőzi: az új franczia helyes
írás meghonosítására és a tantervi utasítás-tervezeteknek előzetes tanár
testületi tárgyalására vonatkozókat. —• Yégűl egyhangúlag tiszteleti 
tagokká választotta a közgyűlés Pálffy-János grófot és'Takács Menyhért dr. 
jászói prépostot.

— Az Országos Polgáriskolai Egyesület Leid Károly elnöklete 
alatt jubiláns közgyűlést tartott jul. 3-án, a mennyiben most múlt 25 éve, 
hogy a polgáriskolai tanárok első egyesületüket megalakították. A köz
gyűlésen a kormány, a főváros és a Középisk. Tanáregyesület képvisel
tették magukat. Az első előadó Rőczey István ezen negyedszázados egye
sületi élet történetét ismertette, melynek folyamán az 1876-ban alakult 
első egyesülettel szemben 1884-ben egy második szervezkedett, a míg 
végre 13 évi, gyakran erős harezokban nyilvánuló különállás után a 
millennium éve újra egybe olvasztotta a tanárságot a mostani egyesületbe, 
a melyben egyértelemmel küzdenek a polgáriskolai reformokért. Ez elő
adás után a jubilaris közgyűlés az elnök indítványára nagy lelkesedéssel 
megválasztotta Wlassics minisztert a most már egységes egyesület első 
tiszteleti tagjává.— Kovács János »Egységes polgáriskola» czímen az 
iskolák fölösleges tagozottságának szervezeti és pædagogiai hátrányait 
fejtegette s ezen alapon állást foglalt a Közokt. Tanács reformterveze
tének azon törekvése ellen, hogy a polgáriskolát két élesen elkülönített 
tagozattal akarja újraszervezni. — Volenszky Gyula titkári jelentése 
szerint az egyesület vidéki köreinek száma 11-re szaporodott ; úgy a köz
pont, mint a körök érdeklődésének főtárgya a polgáriskolai reform. Nagy 
jelentőségű lépés ez irányban a polgáriskolák igazgatásának újra rende
zése abban a szellemben, a mint azt az egyesület is sürgette. Ezzel együtt 
restitnáltatott az 1893-ban elvont igazgatói tiszteletdíj. — A közgyűléssel 
kapcsolatban szakelőadásokat tartottak: Képessy Imre, ki a zenélő ív- 
lámpát, Bertalan Gyula, ki történelmi szemléltető módszerét és eszközeit, 
és Hercz Ödön, ki geometriai szemléltető eszközeit mutatta be.

— A Tiszántúli Ref. Középiskolai Tanáregyes. f. évi aug. 27— 
28-án tartotta XVIII. közgyűlését Karczagon, Dóczy Imre elnöklése alatt. 
Nevezetes határozata a közgyűlésnek, a melylyel kimondja, hogy Orsz. 
Ref. Tanáregyesületté alakul át. A határozathoz már előre hozzájárult a 
többi kerületek 127 tanára, a mi túlnyomó többségét teszi ki a ref. ta
nári karnak. Az alakuló közgyűlés a jövő husvétkor fog megtartatni. Az 
indokolás kiemeli, hogy a ref. tanárság ezzel nem akarja elkülöníteni 
magát, sőt a mint eddig, úgy ezután is részese akar lenni az Országos
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Középisk. Tanáregyesület munkásságának. — Gulyás István emlékbe- 
ezédet olvasott föl Imre Sándor-ról, a ki az egyesület tiszteleti tagja 
volt. — Horváth Fermez a, szolgálati pragmaliká-vó\, fíácz Lajos a je
lenlegi vizsgálati rendszer refortnjá-ról terjesztettek be javaslatokat, a 
melyeket a közgyűlés helyeslő tudomásul vett, de a végleges határozat- 
hozatalt fentartotta az alakulandó országos egyesületnek. Ellenben el
fogadták Ilemző Lajos előterjesztését, mely a középiskolában a természet- 
rajzi gyakorlatok szükséges voltát fejezi ki. — A konventi tanterv életbe
léptetésének módozatairól tanácskozván, kimondották, hogy a vallástani 
tautervhez előbb a kézikönyvek sürgős elkészitése szükséges s csak azután 
léptethető életbe. A történelmi új tan tervre való átmeneti év alatt haj
tandó végre. A természetrajzi már az 1901/2. iskolai évben, a többi vala
mennyi az 1902/3. iskolai évben végrehajtható. Állást foglalt a közgyűlés 
a tanári fizetési fokozatok ellen is, de a végleges határozatot ebben a 
kérdésben is fenntartotta az országos egyesületnek.

-— A Magyarországi Tanítók Országos Bizottsága f. évi közgyű
lését aug. 19—20-án tartotta Lakits Vendel elnöklése alatt Budapesten. 
Hajós Mihály titkári jelentése szerint eddig 103 tanítóegyesület lépett 
be tagnak az Orsz. Biz.-ba, köztük 67 általános, 2 állami, 34 felekezeti. 
A napirend előtt Wlassics minisztert és Zsilinszky államtitkárt tiszteleti 
tagokká választották. — A napirend első pontja «Az iskolaszéki intéz
mény» volt, előadója Pallós Albert. Az előzetesen beérkezett javaslatok 
többsége az iskolaszék fentartása mellett van, de az iskola belső életébe 
nem kiván az iskolaszéknek beleszólást engedni (ugyanaz az álláspont, 
mint az állami népiskolák új rendtartásáé). A közgyűlés is így határo
zott. «A tanító egyesületi élet fejlesztése» czimű tételnek két előadója volt : 
Nagy László és Láng Mihály. Álláspontjuk ellentétes volt, a mennyiben 
L. M. az egyesületbe állás mostani kötelező voltát fenntartandónak véli s 
ezek irányító, központi orgánumának az Orsz. Bizottságot ajánlja, N. L. 
ellenben szabad egyesületeket óhajt s azok országos szövetsége gyanánt 
a módosított szabályzatú Orsz. Bizottságot. A közgyűlés a beérkezett ja
vaslatokat egyeztetés végett áttette az igazg. tanácshoz. — «/1 tanítók 
biztosítási ügye» czím alatt Ujváry Béla ismertette a gömörmegyeiek 
mozgalmát s az Első M. Ált. Bizt. Társ. ajánlatát, mely tanítói köz- 
czélokra bizonyos kedvezményeket helyez kilátásba ; bizottsághoz utasít- 
tatott. — « A záróvizsgálatok szabályozása« volt a következő tétel. Egyik 
előadó, Körösi József, eltörlésüket indítványozza, a másik, Bursics Ernő, 
s vele a beérkezett testületi javaslatok legtöbbje, fentartásuk mellett 
szól ; a javaslatokat egyeztetés végett átteszi a közgyűlés az igazgató 
tanácshoz.

— Szüneti tanfolyamok. Ez intézmény, mely nagyon hasznosan 
gyümölcsöztethető az iskola javára, minálunk is mindinkább terjeszke
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dik s egyúttal tartalmasabbá lesz. A mikor arról van szó, bogy a tanárok 
szakmájuk újabb fejleményeivel, azok tudományos és iskolai módszeré
nek haladásával megismerkedjenek, valóban jobban tudunk a magyar 
tanár szükségleteihez alkalmazkodni idehaza, s ebben a tekintetben több 
eredmény várható az itthon rendezett tanfolyamoktól, mint a külföl
diektől. S a mellett itthonn az egy téren működő tanárok nagyobb cso
portja gyűl össze hosszabb ideig tartó komoly együttműködésre, a mi 
nemes és hasznos irányban fejleszti a testületi szellemet. A külföldi ta
nulmányutak azért nem válnak fölöslegessé, de azoknak főczéljuk a kül
földi iskolai élet tanulmányozása leend.

Az idén a középiskolai és a kereskedelmi iskolai tanároknak már 
régebben rendszeresített szüneti tanfolyamai mellé a tanítóképző taná
roké csatlakozott, melyet a kormány a tanárok kívánságára készséggel 
rendezett. A tanfolyam nagy hallgatósággal, azok állandó érdeklődése 
mellett folyt le jul. 3—17-ig a Pædagogiumban. Az 50 hallgató között 
az államiak mellett képviselve volt valamennyi felekezet tanári kara. 
Előadók voltak : Pauer Imre egyetemi tanár, ki a modern lélektan alap
elveit fejtegette, párhuzamba állítva a metaphysikai lélektanokkal ; 
Ranschburg Pál adjunktus a psychophysikai vizsgálati módszereket is
mertette; Vángel Jenő pædagogiumi tanár a biológiai demonstratiók 
módjába vezette be a hallgatókat. A két utóbbi gyakorlatokat is rende
zett a hallgatóság számára. A tanfolyam vezetésével Pauer Imre volt 
megbízva.

A középiskolai tanárok idei tanfolyamának a hazai művelődéstör
ténelem volt a tárgya. A tanfolyam vezetésével Békefi Rémig egyetemi 
tanárt bízta meg a kormány. A hallgatók száma 24 volt. Békefi adta elő 
a hazai közoktatás és történetírás középkori történetét, megismertetvén 
a kútfőket. Varjú Elemér múzeumi tisztviselő a középkori hazai biblio- 
graphiáról, Ferenczi Zoltán az egyetemi könyvtár igazgatója a könyv- 
nyomtatás történetéről, Mihalik József az iparművészeti muzeum őre a 
magyar ötvösművészetről tartottak előadásokat. Az előadottak szemlél
tetésére szolgáltak a nemzeti muzeum, iparművészeti muzeum és az 
egyetemi könyvtár gyűjteményei. A tanfolyam három hétig tartott, 
jul. 1—20 között.

A kereskedelmi iskolai tanárok tanfolyamát Kassán rendezte a 
kormány megbízásából Schack Béla kir. főigazgató. A 25 rendes és 30 
vendég hallgató két csoportban hallgatta az elődásokat, egyikben a ma- 
thematikai és könyvviteli tárgyakból, másikban a kémia- és árúisméből 
voltak szakelőadások. Közösen hallgatták Schack Béla előadásait a ke
reskedelmi szakoktatás történetéről és methodikájáról. Havas Miksa 
pozsonyi tanár a kereskedelmi és politikai számtan és az irodai munká
latok köréből, Csongor György budapesti tanár és Lévay István kassai
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igazgató a kémia és árúisme köréből tartottak előadásokat. A tanfolya
mon résztvevő tanárok közül 25-ön tartottak egy-egy előadást szaktár
gyakról és iskolai kérdésekről. Laboratóriumi gyakorlatok és sűrűén 
rendezett tanulmányi kirándulások tették tanulságosabbá a hat hétig 
tartó tanfolyamot. A tanfolyam hosszúsága miatt panaszokat lehetett 
olvasni, viszont a tanítóképző tanárok kevesellették a két hetet, a miből 
azt a közbül eső igazságot lehet elvonni, hogy 3—4 hét a legczélszerűbb 
időtartam az ilyen kurzusokra, a mi mellett marad még idő a szüneti 
üdülésre is.

— A budapesti Szabad Egyetem. Ezen a czímen a közoktatás- 
ügyi miniszter 1901. évi 9830. számú rendeletével szervezetet adott azon 
törekvéseknek, a melyek a tudományos képzést ki akarják vinni a tár
sadalom azon köreibe, a melyek az egyetemi oktatásban nem vehetnek 
részt. A czélravezető eszközök közül a szervezet helyes választással föl
karolja mindazokat, a melyek az angol és amerikai University Extension 
gyakorlatában czélszerűeknek bizonyultak, u. m. előadási cyklusok tartása, 
megbeszélések, utasítás adása magántanulásra, vándorkönyvtárak, a tan
folyamok tárgyának kivonatokban való ismertetése, esetleg rendszeres 
irodalmi földolgozása ; a hallgatóknak pedig kivánatukra a tanfolyamok 
hallgatásáról bizonyítványt adnak. Az összes ügyek rendezése és inté
zése egy önálló hatáskörrel fölruházott központi bizottságra van bízva, 
mely az egyetem, a műegyetem, a Szabad Lyceum s a miniszter által 
kiküldött 4—4 tagból áll. A központi bizottság végrehajtó közegei Buda
pesten a Szabad Lyceum egyesület, vidéken pedig helyi bizottságok. Az 
előadások díjazását a központi bizottság állapítja meg, a melynek bevé
teli forrásai : alapítványok kamatai, adományok, az előadások és a kiad
ványok jövedelmei, az állam és testületek részéről biztosított évi segítség.

Országos Képzőművészeti Tanács szerveztetett a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter 1901. évi 26,634. számú rendeletével. Feladata 
általában az, hogy a kormánynak véleményt adjon képzőművészeti és 
iparművészeti ügyekben, ezek között «a képzőművészeti és iparművé
szeti oktatás kérdéseiben, kiterjeszkedve a képzőművészet szempontjai
nak az általános iskolai oktatásban való érdekeire is (képes iskolai 
könyvek, fali táblák, tanítási eszközök, rajztanítás fejlesztése stb.)». 
A nagyszámú tagok között ott szerepelnek ugyan az állam kézőmtívé- 
szeti és iparművészeti iskoláinak vezetői, de tekintettel az idézett fel
adatra, szükséges fog lenni, hogy az általános iskolák szaktanárai is kellő 
képviseletben részesüljenek, a mire módot nyújt az, hogy az örökös és 
választott tagok mellé a miniszter is nevez ki tagokat három évi man
dátummal. Különben a Tanács szervezete nagyjában hasonlít a Közokt. 
Tanácséhoz, a többek között meg van benne az iskolalátogatók intézmé
nye is.
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— Új pædagogiai társaság alakult Jenában aug. 15-én a szün
idei cursus alkalmával. Zimmer tanár (Berlin- Zehlendorf) vezette a meg-

. előző értekezletet s az alakuló gyűlést is, melyen a tanfolyam 247 hallga
tójából mintegy 60 volt jelen. Az új egyesület székhelye Jena, az elnökség 
három tagjából kettő jénai lakos tartozik lenni s úgy itt, mint a választ
mányban lehetőleg a különböző pæd. irányok képviselői is helyet nyer
hetnek. Most Bein prof., a gyakorló iskola tanítója Landmann (Jena) és 
az indítványozó, bár nem psedagogus Zimmer lett az elnökség tagja. 
A gyűlés végén történt a tagok jelentkezése. — E «Pädagogische Gesell
schaft »két irányban akar működni a nevelés tudomány emelése czéljából : 
1. időnként kiadja «Bücherei der Päd. Ges.» czimmel a feltétlenül ajánl
ható, új pæd. művek jegyzékét, 2. a kiadókkal érintkezve a hozzá kéz
iratban beküldött pæd. munkákról három, lehetőleg különböző' pæd. 
irányú biráló útján véleményt mond, hogy a munka kinyomatásra ér
demes-e. Az alapítótól kifejezett czél pedig egy felől az igen bő irodalom
ban vezérfonál nyújtása, másrészt a teljesen ajánlható munkák elterjedé
sének elősegítése és a nem ajánlhatók piaczra jutásának meggátolása. 
Ki van zárva a társaságból minden politikai, felekezeti és pædagogiai 
párt. Az alakuló gyűlésen is emelkedett még hang az egész terv ellen, de 
ez mégis megvalósúlt s a könyvjegyzék első füzetét nem sokára ki is 
adják. A mindkét részében érdekes vállalkozás figyelmünket annál inkább 
ébren tartja, mert a megjelent új iratok jegyzékbe foglalására és a ki
adásra szánt műveknek a kiadó szempontjából természetes előzetes meg- 
birálására való ilyetén szervezkedés egészen új gondolat. i. s.

— Az ifjúsági irodalom megbirálása. F. évi jul. 4-én Wlassics mi
niszter személyes elnöklése alatt értekezlet tartatott e tárgyban a minisz
tériumban, melyre pædagogusok, írók és kiadók voltak meghíva. Arról 
volt szó, hogy «helyes volna-e a népiskolai ifjúsági-könyvtárakba föl
veendő olvasmányok megbirálását és engedélyezését a tankönyvek bírá
lati rendszerének mintájára szabályozni ? » Miután a tanácskozások fo
lyamán tisztázódott, hogy itt nem korlátozó intézkedésekről, hanem 
tisztán arról van szó, hogy a jövőben nagy számmal fölállítandó népisk. 
ifjúsági könyvtárakra való tekintettel a kormány, mint vásárló, tájékozva 
legyen, hogy mely művek vihetők be a könyvtárakba, hogy a kiadók tet
szésére lesz bízva, hogy kiadványaikat beadják-e bírálatra vagy sem s ha 
a könyv esetleg nem ajánltatik, annak csak annyi következménye lesz, 
hogy az állami könyvtárakba nem fog beszereztetni, ellenben a forga
lomba hozást nem gátolja ; az értekezlet helyeselte valamely bírálati 
eljárás létesítését, de mintának nem ajánlotta a tankönyvbirálati eljárást. 
A nézetek többsége olyan eljárás felé hajlott, hogy egynéhány tagból 
álló állandó jury alkottassák, melyhez a bírálatok a könyvekkel együtt 
benyújtandók, s a mely tárgyalás alapján hozza meg Ítéleteit. Ez több
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garantiát látszik nyújtani, mint akár a régi tankönyvbirálati eljárás, a 
mikor egy nagy testület előtte ismeretlen könyvekről rendesen tárgyalás 
nélkül szavazással döntött, akár pedig a mostani, a mikor a biráló egy 
személyben vádló is, biró is, sőt még exekutor is. Mivel az ifjúsági mü
vek elbírálása, úgy szólván, a kormány magánhasználatára szólna, azért 
a bírálatok közlése nem szükséges, azonban az ajánlott könyvek kiadója 
jogosult lenne az ajánlás tényét a könyvön föltüntetni.

— Wlassics-kollegium. Az Orsz. Nőképző-Egyesület mindig elől
járván a nőnevelés szükségleteinek fölismerésében és kielégítésében, most 
is életrevaló gondolatra jött, midőn elhatározta, hogy Zöldfa-utczai házá
ban «Wlassics-kollegium» név alatt internatust nyit az egyetemet láto
gató vidéki lányok számára, a hol azok, egyelőre saját költségökön, 
ellátásban s kellő felügyeletben részesülhessenek,

— A budapesti egyetem pædagogiai tanszékének betöltése. 
A Lubrich Ágoston halála óta üresen álló tanszékre a király Fináczy 
Frnö dr.-t, kultuszminiszteri osztálytanácsost nevezte ki. Fináczy hosz- 
szasan működött a tanári pályán, a mikor főleg classica-philologiai dol
gozataival keltett figyelmet. Majd szolgálattételre a minisztérium közóp- 
iek. ügyosztályába rendeltetvén, egyidejűleg a régi Közoktatási Tanács 
középiskolai szakosztályának előadója volt. Innen kezdve munkásságával 
mindinkább a pædagogia terére tért át s neveléstörténeti nagy müve : 
«Közoktatásunk Mária Theresia korában» már a szaktudós munkája. 
A M. Pæd. Társ. alapítása óta rendes tagjai közé sorolta Fináczyt, kinek 
kinevezését felső- és középiskolai, tanári körökben őszinte örömmel 
fogadják.

— Tiszteljétek a nőket ! Jegyzeteim között kutatva, egy tavalyi 
újságlapra akadok, mely a stuttgarti «Staatsanzeiger für Württenberg» 
nyomán közli a 17 éves Schillernek eddig ismeretlen írásbeli dolgozatát 
e tárgyról « Über den Einflus des Weibes auf die Tugend des Mannes». 
Érdekesnek és érdemesnek tartom, hogy e dolgozatból az érzékiség 
elleni küzdelem javára a következő részleteket közöljem.

«Mi sem örvendezteti meg annyira a férfi szemét és szívét, mint 
egy egészséges leány látása, a ki lelkének romlatlansága, erkölcseinek 
tisztasága, ártatlan örömök vidám élvezete, magaviseletének nyíltsága 
által és azzal, hogy mélyen irtózik mindentől, a mi a tisztességérzetet 
sérthetné— a háznak díszévé, atyjának örömévé és anyjának büszkeségévé 
lesz. Az a remény, hogy majdan egy ilyen leány kezével és szívével bol
dogul, az ifjúnak intő géniusz, mely az ifjúság kisértéseinek közepette 
oldala mellett van és szívének ártatlanságát megőrizni segíti, hogy egy
kor egy nemes ifjú erényeinek ismeretével felfegyverkezve, arra a bol
dogságra méltónak találtassák .. . Nem tagadhatni, hogy a férfinak haj
lamai, egy okos és erényes nővel való egyesülés révén, kötelesség és



erény tekintetében kedvező hangulatba terelődnek. Szeretetének, rendes
ségének és tisztaságának szellemével és kedves bánásmódjával házához 
fűzi a férfit, s tartósságot, erőt és életrevalóságot kölcsönöz buzgalmá
nak, melylyel a polgári élet különböző viszonyai között reá rótt köteles
ségeket teljesíteni igyekszik. A hitves ezenkívül kiterjeszti a férj hatás
körét és gyarapítja összeköttetéseit és viszonyait. Azzal, hogy szerető 
feleségének nagyrabecsülését ki akarja érdemelni és meg akarja őrizni, fo
kozódni fog polgártársainkak bizalma ismereteihez és tehetségeihez, vala
mint hasznavehetőségéhez ...» Az ifjú Schiller a leányokhoz és asszo
nyokhoz intézett következő lendületes befejezéssel végzi elmélkedéseit : 
«Ebből láthatják, hogy önöknek nevelése nagy ügye az emberiségnek. 
Önök vezetik a férfiak szívét. Testi tehetségeik bájaival és szellemöknek 
szépségével megteremtői, megőrzői és gyarapítói lehetnek a férfias erény
nek. Lényük gyengédségével enyhébbé és békésebbé tehetik a nyerset. 
Tanulják erőiket megismerni és bölcsen használni. Minden emberi kultúra 
önöktől indul ki. Ez a gondolat töltse el önöket női méltóságuknak leg
bensőbb érzésével ! »

így írt a nőkről diákkorában a németeknek egyik legnagyobb köl
tője, a ki hogy női eszményképéhez hű maradt, bizonyítja t. k. a «Würde 
der Frauen» ez. «Ehret die Frauen» kezdetű költemény, mely mellesleg 
megjegyezve nagyon érdemes arra, hogy német olvasókönyveinkben 
díszhelyet kapjon. kf.

Kérelem és figyelmeztetés. A Magyar Pædagogiai társaság t. tag
jait ezennel felkérem hátralékos tagdíjaik beküldésére ; ellenkező eset
ben a posta utján leszek kénytelen ezért alkalmatlankodni.

Budapesten, 1901 okt. 1-jén.
Dr. Gyulay Béla.

V. Váczi-körút 58. sz.
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A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára, szerkeszti Lóczy Lajos dr., 
kiadja Wcdianer F. és Fiai (Lampel R.) Budapest. Egy-egy 3 íves illusztrált 
füzet ára 60 fillér.

I. kötet, liedin Sven, Ázsia sivatagjain keresztül, átdolgozta Thirring 
Gusztáv dr. 1 fűz. 1—32 lap.

A magyar nép könyvtára, kiadja a Szent-István-Társulat Budapesten. 
Egy kötött füzet ára 60 fillér.

IX. és X. sz. Sziklay János, A magyar föld. 1414-165 lap.
Bulwer, Pompéji utolsó napjai ; regény. A magyar ifjúság számára 

átdolgozott kiadás. Budapest, 1901. Szt.-István-Társulat. 315 1. Ára 2.40 kor.



Iparosok olvasótára, szerkeszti Mártonfy Márton. Budapest, Lampel 
R. (Wodianer P. és Fiai). Egyes füzet 60 fillér.

VII. évf. 7. sz. György Aladár, A kisiparos pusztulása. 46 lap.
« « 8. sz. Kelemen Géza, A mikádó országa. 44 lap.
« « 9—10. sz. Hasznos olvasmányok, írták Gelléri Mór, Földi

Jenő, Dr. Neményi Imre, Földes Géza, Pentsy József, Seemann 
Gábor, Erdélyi Gyula, Bánfi János, Lőrinczy György, Csiky 
Lajos, Merényi Kálmán. 96 1.

Kis könyvtár, szerkeszti Benedek Elek. Budapest, Lampel R. (Wo
dianer.)

32 kötet : Mosdássy Imre, Út az ingoványon, elbeszélés. 61 1. Ara 
kötve 50 fillér. *

Latin és görög classikusokhoz való praeparatio, szerkeszti Dávid 
István. Budapest, Lampel R. (Wodianer). Egyes füzet ára 50 fillér.

51 és 53 füzet: Wirth Gyula, Cornelii Nepotis Vitæ, III. és IV. 
fűzet. 97— 192. lapig.

Magyar könyvtár, szerkeszti Radó Antal, kiadja Wodianer F. és Fiai 
(Lampel R.), Budapest. Egyes füzet ára 30 fillér.

240. sz. Petőfi elbeszélő költeményei. II. Bolond Istók. — A tábla- 
biró. — Lehel vezér. — Bevezetéssel ellátta Radó Vilmos. 
Telegdy László képeivel. 62 1.

241—245. sz. Mikszáth Kálmán, Szent Péter esernyője. 343 1.
Pázmány-Kempis, Krisztus követéséről. Bevezetéssel, magyarázattal 

és szótárral szerk. Bellaagh Aladár. Budapest, Lampel R. (Wodianer). 
275-t-XX lap. Ara díszes kötésben 1.60 kor.

I'apencordt Gáspár, Gonzagai Szent Alajos az ifjúság példaképe és 
védőszentje élete, követése. Budapest, 1901, Szt. István-Társulat. 94 lap. 
Ara kötve 50 fillér.

Barabás Endre, A székely kivándorlás és a Romániában élő ma
gyarok helyzete. Budapest, 1901, M. Közgazd. Társ. 32. 1.

Dortsák Gyula, A ptedagogiai osztályozásról. Kolozsvár, Gombos F. 
nyomdája, szerző kiadása. 45 1. Ára 50 fill.

Dobóczky Lajos, Fatenyésztés és szőlőművelés, az általános ismétlő 
iskolák fiúosztályainak használatára. Nagy-Tapolcsány, 1901, Zhorella 
Gyula kiad. 101. 1. ára 80 fill.

llangay Oktáv, A nagynémet vagy pángermán egyesületek és mű
ködésük. Kolozsvár, 1901, Gámán J. II. kiadás, 64 1.

Fest Aladár, Adalékok Fiume iskolaügyének történetéhez. I. közle
mény, Fiume, 1900, E. Mohovich, 96 1. — П. közlemény, Fiume, 1901. 
«Unió» könyvnyomda, 112 1.

Füredi Ignác, Magyar nyelvhibák javító és magyarázó szótára. 
Budapest, 1902, Dobrowsky és Franke. 75 1. Ára 2 kor.

Füredi Ignác, Magyar rím-szótár, két függelékkel. Budapest, 1902, 
Dobrowsky és Franke. 62 1. ára 1 kor. 50 fill.

Herodek Károly, Közérdekű tudnivalók a vakokról. A V. és K. mi
nister megbízásából írt tájékoztató és utasítás. A «Gyôgypædagogia; 
könyvtár» 3 száma. Budapest, 1901. 43 1.

BEKÜLDÖTT KÖNYVEK. 5 1  1
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Gyöngyösy László, Arany János élete és munkái. Budapest, 1901, 
Franklin-Társulat. Sok képpel, 391 1. Ára 5 K.

Hanusz István, A növények világából. Budapest, 1901, Athenaeum. 
Számos, részben szinnyomatú szövegképpel, 233 1. Ára 3 K.

Katholikus népiskolai tankönyvek, Budapest, 1901, Szt. István- 
Társulat

I. Győrffy János, Földrajz. 35 1. Ára kötve 20 fill.
II. « « A magyarok története. 39 1. Ára kötve 20 fill.

III. « « Természetrajz. 45 1. Ára kötve 20 fill.
Lampel (Wodianer) «Hungária értesítő» elemi népisk. értesítő- 

könyvecske, a miniszteri utasítás mintája szerint. Ára 10 fill.
Molnár István, Az őskori emberek lélektanából, tanulmány. H. Böször

mény, 1900, Szabó F. nyomdája. 126. 1.
Mouton Jenő (Merinos), Cougourdan Marius utazása és kalandjai. 

Francziából ford. Sárossy Béla. Budapest, 1901, Franklin-Társulat. 40 kép
pel. 232 1. Ára 3 K.

Macher Ede, Franczia olvasókönyv a reáliskola V—VI. osztálya szá
mára. Pozsony, 1901, szerző kiadása. Az olvasókönyv 200 1., a Függelék 
(jegyzetek és magyarázatok) 96 1.

Magyar könyvtár, szerkeszti Badó Antal. Budapest, Lampel R. 
(Wodianer F. és Fiai). Egy-egy füzet ára 30 fillér.

219. sz. G. Hauptmann, A takácsok, ford. Komor Gyula 93. 1,
221. sz. Radó Antal, Dante. 79 1.
225. sz. Pierre Loti, Tűnő képek, ford. dr. Marquis Géza 62 1.
226. sz. Tóth Ede, A falu roszsza. 99 1.
227. sz. Kézai Simon Magyar krónikája. Fordította, bevezetés

sel és jegyzetekkel ellátta Császár Mihály. 74 1.
231—232. sz. E. Rostand, Cyrano de Bergerac. Fordította Ábrányi 

Emil. 134 1.
236—237. sz. Vergilius Aeneise. Ford. Baráti Szabó Dávid, kiadták, 

Radó Antal és Tóth Rezső. I. füzet 148 1.
238—239. sz. Gróf Széchenyi István, Hitel. Szemelvények. Beveze

téssel és jegyzetekkel ellátta dr. Gyulai Ágost. 126. 1.
246. sz. Bródy Sándor, Hófehérke. 86 1.
247. sz. Amerikai elbeszélők : Bret Harte, Mark Twain, Stock-

ton. Ford. Szappanos A. 66 1.
248. sz. Heltai Jenő, Gertie és, egyéb történetek. 54 1.
249. sz. Faludi Ferencz Versei. Bevezette s jegyzetekkel ellátta

Ferenczi Zoltán. 80 1.
250. sz. Petőfi költeményei. Barátság és szerelem. Bevez. és

jegyz. Ferenczi Zoltán-tól. Túli Ödön rajzaival. I. rész, 
86 1.

251. sz. Rudyard Kipling, A dsungel könyve. Ford. Mikes Lajos.
képekkel III. sorozat, 54 1.

Schön József, Gyakorlati családi nevelés. Budapest, 1901, Lampel 
R. (Wodianer). 116 1.
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T U 1 )( )M Á N Y ()S S Á G U N K  T Ö R T É N E T É B E N .

( t u d o m á n y o s  é l e t  a  m ú l t b a n  é s  a  j e l e n b e n . )

K erzeviczy A lb ert elnöki megnyitó beszéde a magyar orvosok és ter
mészetvizsgálók 1901. évi XXXI-ik bártfai vándorgyűlésén.

(Befejező közlemény.)

Kassa a középső felvidék városai között az, a melyben a hit
újítás legkorábban vert gyökeret, a mely azonban a katholikus 
ellenhatás győzelme következtében a XVII. és XVIII. század folya
mában főkép mint katholikus főiskola székhelye vívott ki magának 
előkelő szerepet tudományos művelődésünk történetében.

A vagyonos és müveit Kassa sok gondot fordított már a XVI. 
század elején iskolájára, melyet már akkor gymnaziumnak nevez
tek s messze földről is fölkerestek. 1521-ben Coxe Lénáid, ki egy
kor VIII. Henrik angol király nevelője volt, vette át miután 
rövid ideig Lőcsén is működött, a kassai iskola vezetését ; Stöckel 
Lénárd tanítványa volt ő maga is mint utódai s valószínű, hogy 
már ő kezdte az egyházi reform eszméit terjeszteni Kassán ; az új 
tanok irodalma legalább kétségtelenül innen indúlt ki s a követ
kező században vett nagy lendületet. Kassa protestáns iskolája 
időnkénti szüneteléssel föntartotta magát később is, még 1766-ban 
volt itt a reformátusoknak az elemi fokot meghaladó tanintézetök, 
de jelentősége olyan mértékben csökkent, a mily mértékben nőtt az 
itt már a XVII. század elején megtelepedett jezsuiták kezelése alatt 
1636 táján működésnek indúlt katholikus iskola fontossága. Ez 
utóbbit fejedelmi s egyéb adományok gyarapították és 1660-ban 
Kisdi Benedek egri püspök emelte királyilag megerősített alapít
ványával egyetemi rangra.*

* Ferenezy Zsigmond Jakab : Magyar irodalom és tudományosság 
története 211. 1.

3dMagyar Paedagogia. X. 9 .
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A kassai egyetem, vagy helyesebben: «Studium generale» 
ama kor tanrendszerének megfelelően természetesen gymnasiumot 
is foglalt magában s 3 évi bölcsészeti és 4 évi theologiai tanfolyamot. 
I. Lipót király arany bullája mindazokkal a jogokkal felruházta, 
melyek a kölni, bécsi, prágai, olmützi, mainzi, ingolstadti, gráczi 
és nagy-szombati egyetémeket megillették ; jogi és orvosi kara nem 
volt. A főiskola tartozékául szolgált egy nemesi convictus is, mely 
Konszky Balassa Zsuzsanna Ungvárott tett alapítványának áthelye
zéséből s más alapítványok hozzájárulásából eredett.

A jezsuiták azonban itt sem folytathatták zavartalanul mű
ködésüket ; Thököly és ltákóczy ismételve elűzték őket s csak a 
szatbmári béke után szilárdult meg ismét collegiumuk, míg nem a 
rend feloszlatása után Mária Theresia 1777-iki Katio Educationi- 
sával az intézet új, academiai szervezetet kapott, mely a jogtaní
tást is felölelte.

A kassai «Kisdianum» legnagyobb virágzása korában mint
egy 500 tanulót egyesített magában ; tanítása megfelelt a Jézus
társaság mindenütt következetesen alkalmazott rendszerének, mely
nek előnyei legalább a formai képzés tekintetében nem tagadhatok; 
érdekes, hogy az intézet évkönyvei 1748-ból — mikor a magyar nyelv 
tanítása még általában alig vitt szerepet, — fölemlítik, bogy a 
tanulók «oly serényen tauúltak magyarul, hogy sokan, kik az év 
elején egy szócskát sem tudtak, az év végével szülőiknek örömöt okoz
tak elhaladásukkal.»* A Kassán működött jezsuita tanárok közűi 
figyelemreméltóbb tudományos irodalmi tevékenységet fejtettek ki 
Bossányi Farkas, Korneli János, Szerdahelyi Gábor, Turóczi László 
a történész, Timon Sámuel és végűi Spangár András ; ez utóbbi az 
első magyar irodalomtörténetet adta ki hazai nyelven 1738-ban 
Kassán.

Egyébiránt Kassa, melyet a XVII. században Apáczai Cseri 
János Buda, Székesfehérvár, Esztergom és Nándorfejérvár után 
Magyarország ötödik városaként említ,** melynek szellemi életében 
az irodalmi traditiók már Tinódi Sebestyén hosszas ottani tartóz
kodásával és munkásságával a XVI. században kezdődnek, mely
nek már a XVII. század első felében volt virágzó nyomdája, a hol 
a XVIII. század közepén főurak is, mint báró Orczy Lőrincz igye

* Molnár A. : id. m. 236. 1.
** Bánóczi József czikke a Beőthy-féle írod. történetb. I. köt. 318. 1.
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keztek irodalmi babérokat szerezni, kiválóan alkalmas hely volt 
arra, hogy egyik szellemi központjáül szolgáljon annak a nagy 
irodalmi mozgalomnak, mely a XVIII. század végén indult meg s 
a melynek egyik legemlékezetesebb jelensége a Bacsányi- Kazinczy- 
és Baróti-Szabóból alakúit «Kassai magyar társaság» és annak 
lapja a «Magyar Muzeum» volt.

Bártfa, Eperjes, Sáros-Patak, Kassa egy-egy typusa annak a 
fejlődésmenetnek, a melyet a középső felvidék városai hazánk 
tudományos életének történetében felmutatnak ; ezek egyike vagy 
másikához csatlakozik a többi kisebb-nagyobb hely a maga hasonló 
vagy amazok hatása alatt álló viszonyaival. Fejtegetésem kerete 
csak futólagos szemlét enged meg ezek fölött.

Mindenekfölött jellemző az, mily sok helye a középső felvidék
nek viszi föl a maga kimutatható iskolaügyi történetét egészen az 
újkor kezdetéig, sőt némelyik még azon túl is. A már megnevezett 
helyeken kívül Lőcsén és Kis-Szebenben már a XV. század közepén 
működött iskolákról van adatunk;1 a szepességi Látókőn 1500-ban 
fennállott karthausi iskoláról. A XVI. század első felében volt ki
mutatható iskolája Zólyomnak, Késmárknak, Rozsnyónak, Szepes- 
Bélának, Szikszónak, Libetbányának, Beszterczebányának, Szántó
nak, Liptó-Szt.-Péternek és Nagy-Idának ; a XVI. század második 
felében : Szepes-Váraljának, Szepes-Szombatnak, Breznóbányának, 
Német-Lipcsének, S.-A.-Ujhelynek, Csetneknek, Rózsahegynek, 
Tót-Lipcsének, Jolsvának, Iglónak, Nagy-Sárosnak, Úrvölgynek, 
Homonnának, Dobsinának, Liptó-Szt.-Miklósnak, Király-Helmecz- 
nek, Leibitznek, Márkusfalvának, Sztropkónak, Szent-Iványnak, 
Tarczalnak, Göncznek, Káposztafalvának, Alsó-Kubinnak, Szépei
nek, Nehrének, Tályának, Trsztenának és Berzeviczének.2 Ezek 
között sok olyan nemesi iskola van, melyet többnyire protestáns 
családok tartottak fenn falusi birtokukon. Legérdekesebb az e nem
beli iskolák között a nehrei (Sztrázsa) Szepes megyében, melyet a 
nagy utazásai és külföldi tanulmányai után hazájába visszatért 
Horváth Stansich Gergely állított fel gymnasiumi jelleggel 1590-ben 
s melyben ő maga is tanított,8 folytonos szellemi összeköttetésben 
állva Bártfa város iskolájának vezetőivel. *

* Halász László: A lőcsei kir. kath. főgymnasium története. V. 1. 
Fraknói: id. m. 109. 1.

2 Fraknói: id. m. 68—192. 1.
3 Molnár A. : id. ш. 31., 106. 1.
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Idő folytán azonban sok virágzó iskola el is pusztult, vagy 
legalább is alászállott jelentőségében. Ilyenek voltak a most emlí
tett — többnyire rövid életű — felsőbb fokú falusi nemesi iskolák, 
ilyen több gymnasiuma részint a jezsuitáknak, részint a minoriták
nak és kegyesrendieknek, részint a protestánsoknak, míg a speci
fikus magyar paulinus-szerzetrend maga is feloszolván, természe
tesen seminariumai és iskolái is megszűntek, vagy más kézre ke
rültek. így példáúl Liptó-Szt.-Miklóson, hol a Jézus-társaságnak 
még 1766-ban grammatikája és syntaxisa, úgyszintén convictusa 
volt, ma nincs semmiféle középiskola ; 1 hasonlóképen Csetneken, 
Dobsinán, SajóGömörben, hol viszont az ág. evangélikusoknak 
volt a triviálist némileg meghaladó iskolájuk. A reformátusoknak 
volt gymnasiuxnuk még 1670-ben Tokajban, Szikszón és Gönczön ; 
ez utóbbi hely már Károlyi Gáspár működése által is nevezetessé 
vált, valamint Székely István szintén reform, lelkész által, ki az 
első magyar világtörténetet írta meg ; Szenczi Molnár Albert is itt 
töltötte tanulóévei egy részét a nagy bibliafordító szellemi be
folyása alatt.1 2 3 Tokajban a kegyesrendieknek is volt a XVIII. szá
zadban grammatikai iskolájuk, míg breznóbányai tanintézetük, 
mely szintén megszűnt, néha a rhetorikán is felül emelkedett.8 
A szepesváraljai jezsuita gymnasium és convictus is elenyészett. 
Alább szállott a kegyesrendiek podolini és kis-szebeni iskoláinak 
jelentősége is, a mennyiben mindkettő teljes gymnasiumból kis 
gymnasiummá változott ; az előbbi, — mint a piaristák első magyar- 
országi állomása — még abban az időben keletkezett, a mikor a 
16 szepesi város elzálogosítása következtében Podolin lengyel u ra
lom alá tartozott ; az utóbbi Dessewffy István tábornok alapítvá
nyának köszöni eredetét s convictusa a XVIII. században a fel
vidéki nemes ifjak gyűlhelye volt, a mit még most is több főúri 
növendék arczképe igazol. A kegyes tanítórend Lengyelországból 
kerülvén hozzánk, természetszerűen először a felvidéken foglalt 
tért; eredetileg feladatát főkép az elemi oktatásban kereste, de 
csakhamar kedveltek lettek középiskolái is, melyeknek tanrendszere 
sokban hasonlított a jezsuitákéhoz, eltért azonban ettől mégis a

1 Fináczy id. m. 174. 1.
2 Szilágyi Sándor czikke a Beőtliy-féle irodalomtörténetben. I. kötet». 

179. 1. és Négyesy László czikke ugyanott 295. 1.
3 Molnár A. : id. m. 550—557. 1.
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földrajz, mathesis és experimentális physika behatóbb méltatása 
által.1

Kózsahegy, Rozsnyó és Rimaszombat régi iskoláinak jelentő
ségét jóval felülhaladják Lőcse, Késmárk és Beszterczebánya. Lőcse 
és Beszterczebánya viszonyainak fejlődése sokban hasonlít az Eper
jeséhez; mindkét helyen a protestáns és jezsuita oktatás küzdtek 
egymással s mindkét helyen sikerült a katholikus és evangélikus 
iskolának súlyos viszontagságok után egymás mellett fenmarad- 
nia.1 2 3 Késmárk az a szinte kivételes iskolai városa a felvidéknek, 
melyben jezsuita iskolának a küzdelem egész idején végig nincs 
nyoma. Itt az 1533-ban alapított s később Thököly különös pártfo
gásában részesült lyceum nagy látogatottságnak örvendett, soká 
theologiai tanfolyama is volt, sőt egy ideig a jogot is tanították 
benne. Ebben a kárpáti városban már a XVII. században művelte 
irodalmilag az orvostudományt Perliczy János Dániel s innen 
származott a nagy botanikus Augustinus ab Hortis. Késmárkon 
úgy mint Lőcsén a Trotzendorf Bálint goldbergi befolyása alatt 
fejlődött eredetileg a protestáns iskola, a lőcsei tanács levelezés
iben is állt vele.8 A Thurzó nádor alapítványát is élvező lőcsei pro- 
iestáns iskola ellensúlyozására a jezsuiták nem csak gymnasiumot, 
de nemesi convictust is állítottak itt ; róluk a minoritákra szállt a 
katholikus iskola vezetése s ezekről világiakra, kik között kitűnt 
Bárdosy János nagyérdemű igazgató, a «Supplementnm Analec- 
torum Terræ Scepusiensis» szerzője.4 A XVIII. század utolsó 
éveiben Dayka Gábor a költő is itt tanárkodott, Lőcse egyébiránt 
a XVII. század első felében kifejlődött híres nyomdájával, elterjedt 
kalendáriumával, krónikájával a magyar bibliographiában nagy 
szerepet visz. Már 1630-ban itt adta ki Szenczi Molnár Albert «Dis
cursus de summo bonon czímü müvét magyarúl, 1650-ben Kászo- 
nyi Jánostól egyik legrégibb perrendtartási könyvünk jelent meg 
itt s a XVIII. század elején Comenius Orbis Pictusának magyar 
fametsző képeivel ékesített kiadása is Lőcsén látott napvilágot. 
A beszterczebányai protestáns iskola eltérően az előbbiektől — 
Schremmel Abrahám rector útján a Sturm strassburgi iskolájának

1 Fináczy : id. m. 149. s köv. 1.
2 A lőcsei] ág. ev. gymnasium csak a múlt század hatvanas éveiben 

szűnt meg.
3 Halász L. : id. ш. 9. 1.
4 Ugyanott 48. 1.
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befolyása alá került. Később itt is megtelepedtek a jezsuiták, kik
nek egyik legkiválóbbja, Kollár Adám történetíró beszterczebányai 
származású volt; Zólyomból származott s egy ideig Besztercze- 
bányán lakott a nagynevű Bél Mátyás is, a pædagogiai realismus 
meghonosítója Magyarországon, ki történet-földrajzi művében szülő
megyéje viszonyait is leírta.*

Es ezzel elérkeztünk a XIX. századhoz, mely szellemi életünk 
egész eeconomiáját oly gyökeresen változtatta meg, hogy küszöbén 
túl szemlémet nem folytathatom többé csupán helyek szerint cso
portosítva, hanem a közép-felvidék szerepét nemzetünk szellemi 
munkásságának különböző körei szerint megosztva is kell szem
ügyre vennem.

Az iskola a most múlt században is legszélesebb alapja maradt 
tudományosságunknak, de minél inkább igényel — műveltségünk 
előhaladásával — minden társadalmi hivatás iskolai képzettséget 
is, annál inkább kell a tulajdonképeni tudományos működés elő
készítőit a felsőbb fokú tanintézetekben keresnünk. Ilyenekkel kö
zépső felvidékünk nincs gazdagon ellátva; egyetemek- és műegye
temekben szegény országunkban e legszélesebb körű főiskolákból 
egy sem jutott középső felvidékünkre ; van három jogi iskolája és
hat hittani intézete : ez minden, a mit felsőbb iskolából a múltak 
hagyománya gyanánt bír. A középiskolát a két Batio Educationis, 
később az Entwurf és még később a középiskolai törvény a XVIII. szá
zadbeli állapotokhoz képest hatalmasan átalakította; a gymnasium 
magába olvasztotta a hajdani philosophiai vagy lyceumi tanfolya
mot s feladatkörét megosztotta az új reáliskolával ; a népiskolai 
törvény önállóan szervezte a tanítóképző-intézeteket és létesítette 
a polgári s felsőbb népiskolákat; a legújabb kor többféle középfokú 
szakiskolát hozott létre s a haladottabb leánynevelés számára a 
polgárin felülemelkedő felsőbb leányiskolákat. Mindent összevéve 
a középső felvidék a XIX. század végén számra nézve s a század 
elejéhez hasonlítva bizonyára inkább több mint kevesebb közép
fokú tanintézettel rendelkezik.

A legfontosabb szellemi központok a XIX. század folyamá
ban is a legrégibb iskolák körűi formálódtak. Kassa académiájával, 
papnöveldéjével, népes gymnasiumával, a múlt század utolsó tize
dében visszaállított királyi convictusával, reáliskolájával mezőgaz

*  M a rcz a li czikke a B eőthy-féle íro d . tö r té n e tb .  I .  köt. 502. 1.
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dasági tanintézetével iskolai téren is megfelel a felvidék fővárosa 
czimének; akadémiája könyvtárán kívül mint a felvidéki közmű
velődés és tudományos kutatás hathatós intézete létrejött a felsö- 
magyarországi muzeum, A nemzeti irodalom fejlesztése terén kü
lönösen a század első évtizedeiben vitt nagy szerepet, a mikor a 
«Felső-magyarországi Minerva» s a «Képes Újság» megindítása 
folyóirataink történetében szinte korszakot alkotott s a mikor a 
nemzeti színészet Kassán kapta legerősebb lendületét.

Eperjes collegiuma kivált a század első felében egyike volt 
az ország legkedveltebb és leghírnevesebb tanintézeteinek; itt 
tanultak Kossuth Lajos, Kazinczy Gábor, Székács József, Sárossi 
Gyula, a Vachott testvérek, Kerényi Frigyes, Hunfalvy János, 
Liszuyay Kálmán, Greguss Ágost és Gyula,* míg a katholikus 
gymnasium ugyanabban az időben Trefort Ágostont számította 
növendékei közé. Az intézet könyvtárát egy nagy jótevője, 
Szirmay János gazdagította, de egyes tanárai is becses adalé
kokkal járultak gyűjteményeihez, mint péld. Hazslinszky her
báriumával. A collegium históriai nevezetességű épülete 1867 óta 
teljesen kiépült, a gymnasium viszonyait államsegélylyel javí
totta az egyház ; legnagyobb nehézségekbe ütközött a jogi tan
folyamnak a haladó kor igényeihez való alkalmazása ; a tanítás 
ismételve szünetelt, végre a megye és a város hozzájárulásával si
került mégis a négy éves tanfolyam felállítása. A kath. gymnasium 
is sok akadálylyal küzdött a múlt század 60-as éveiig; a meg
szüntetetttanintézet 1801-ben a ferenczrendiek kezelése alatt nyílt 
meg újra, de csak mint kisgymnasium, s lassanként, némi makacsság
gal lehetett csak kifejlesztését fögymnasiummá keresztülvinni ; ** a 
hatvanas évek óta a tanulmányalap terhére vette át a kormány s vi
lági tanári karral látta el ; szép épületét azonban 1890-ben egy. 
a régi nemes példák nyomdokaiba lépett városi polgár : Szent- 
Andrássy Lajos nagyszerű hagyományából kapta. Az Eperjesen 
felállított gör. kath. püspökség védszárnyai alatt nemcsak papnö
velde, de újabban tanítóképző-intézet is létesült, míg az állam 
tanitónőképezdét létesített itt ugyancsak a század legutolsó éveiben.

Sárospatak is jóformán megtartotta jelentőségét; tanítóképző- 
intézetét átvette az állam, gymnasium, theologia és jogakadémia

* H ö rk : id . ru . I I .  köt. 240. 1.
** R u b y : id . m . 82. я köv. 1.
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fennállanak; az intézet könyvtára meghaladja a 40,000-nyi kötet
számot, tápintézete népes, gyűjteményei gazdagok, saját nyomdája 
és lapja is van, s a most múlt századbeli évkönyvei a növendékek 
közt fényes neveket tüntettek föl, így : a Kossuthét s Kazinczy 
Gáborét, kik itt is tanúltak, a Kazinczy Ferenczét, Fáy Andrásét, 
Szemere Bertalan és Miklósét s a Tompa Mihályét.

Lőcsén a katholikus gymnasium vezetése egy ideig a prémon- 
treiekre volt bízva, kiktől a század közepén ismét világiak vették 
á t ;1 az ág. evangélikus gymnasium helyére a hatvanas években 
állami főreáliskola lépett. A késmárki lyceumban a tbeologiai tan
folyam 1854-ben megszűnt,1 2 3 a gymnasium azonban tovább virág
zott s egy kereskedelmi iskola is keletkezett. Jászóvárott I. Ferencz 
király visszaállította a premontreiek papnevelő-intézetét. Mint a 
tudomány érdekeit szolgáló közép-felvidéki intézményekre rá lehet 
még utalni az alsó kubini 60,000 kötetre menő könytárra, mely 
Csaplovics Lőrincz alapítása és a Poprádon s Felkán léteüslt két 
tátravidéki múzeumra.

Ha — mint legteljesebb magyar irodalomtörténetünk helyesen 
mondja — az irodalom megújhodása a XVIII. és XIX. század váló- 
pontján közművelődésünk megújhodása lett,8 akkor annak vezér
alakjaiban méltán látjuk tudományosságunk legújabbkori úttörőit 
is. Ezek egyikét, még pedig egyik legkiválóbbikát, Kazinczy 
Ferenczet a középső felvidék joggal a magáénak tekintheti. Bihar- 
megyében született ugyan, de már 7 éves korában a zemplén- 
megyei Alsó-Begmeczre látjuk költözni atyja lakására ; tanul
mányait Késmárkon és Sáros-Patakon végzi, Eperjesen és Kassán 
patvaristáskodik, ez utóbbi helyen jelennek meg első munkái, itt 
visel előbb megye-jegyzői, majd iskolafelügyelői hivatalt, itt indít 
folyóiratot s mikor a várost elhagyja, mikor később börtönéből ki
szabadul, mindig zempléni birtokára tér vissza, ott is lepi meg a 
halál, ott — Széphalmon — van sírja és áll emléke is. A nyelv- 
újítási mozgalomban Kazinczynak két előkelő fegyvertársa került 
ki még felvidékünkről : az egyik Helmeczy Mihály, a másik gróf 
Dessewft'y József, ugyanaz a Dessewffy József, a ki Döbrentey 
Gáborhoz 1817-ben írt híres bártfai leveleivel ennek a helynek, a

1 H a lá sz  L .:  id . m . 49, 1.
a H ö rk :  id . ш . I I .  к . 197. 1.
3 S zéchy  K á ro ly  ezik k e  a  B eőthy-fé le  iro d . tö r té n e tb e n . I I .  k . 15 1.
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melyen összegyűltünk, maradandó irodalmi emléket állított s a ki 
a magyar tudományos academiának első elnökévé lett, mely méltó
ságban őt egy másik Dessewfiy gróf, Emil, szintén Sárosmegye 
szülöttje, követte. Az academia által első sorban fölkarolt nyelv- 
tudomány később még két előkelő munkását kapta a középső fel
vidékről : az egyik a szepesmegyei születésű Hunfalvy Pál, ki kés
márki tanársággal kezdte pályáját, a másik a zempléni születésű 
Ballagi Mór.

Ép oly tekintélyes alakjai 19. századbeli tudományos életünk 
többi köreinek is azok, kik a középső felvidékről származtak, vagy 
tevékenységük javarészét e vidéken fejtették ki. Előadásom csak a 
múlttal foglalkozván, mellőzöm a még élőket. A theologia, egyház
jog és egyháztörténet terén : Somosi János, Szilágyi Benjamin Ist
ván, sárospataki tanárok, Klein Sámuel gölniczi lelkész, Munyay 
Antal eperjesi collegiumi tanár ; a philosophia és æsthetika köré
ben : Vandrák András eperjesi professor, Erdélyi János a költő, 
sárospataki tanár, Greguss Mihály eperjesi tanár és fia, Ágost, az 
ismert æsthetikus, a pædagogus Fáy András ; a történészek és 
arcbæologok sorában Csengeri József, Vályú Nagy Ferencz, Henszl- 
mann Imre, Pulszky Ferencz és Ipolyi Arnold, mint besztercze- 
bányai püspök ; a geographusok közt : Vályi András és Hunfalvi 
János.

A jog- és államtudományok, a közgazdaság és politika tere 
is nagy nevekkel gazdagodott erről a vidékről ; a század elején, 
mint közgazdasági irodalmunk úttörője tűnik fel a szepességi Ber- 
zeviczy Gergely ; Patak professoral közül Kövi Sándort, Szeremley 
Gábort, a kassaiak közül Vuchetichet, Frank Ignáczot, Schnierer 
Aladárt kell főkép megneveznem; a már említett gróf Dessewffy 
József «A hitel taglalatá»-val, mint politikai író lett emlékezetessé 
s mint politikai írót és szónokot vesztettük el túlkorán gróf Des- 
sewtfy Aurélt. A zempléni Kossuth Lajos, mint publicista, politikai 
szónok és mémoire-író egész századára fényt vet, a szintén Zem
plénben született Trefort Ágoston a közgazdasági, politikai és 
essay-irodalmat egyaránt gazdagította munkáival ; a családjára 
nézve bártfai származású, először Beszterczebányán feltűnt Grün- 
wald Béla korai elhunyta egyaránt veszteség volt a publicistákra, 
a közigazgatás tudományára s a történeti irodalomra nézve.

Végül constatálnunk kell, hogy a bennünket legközelebbről 
■érdeklő orvos- és természettudományok fejlődése is sokat köszön-
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hét hazánk e részének. Különösen szembetűnő az a nagy munkás
ság, melyet e vidék fiai a botanikában kifejtettek; szinte hajlandók 
vagyunk hinni, hogy a természet gazdag változatossága az, a mi 
itt a vizsgálódó elmét a növények világára tereli. Kőkép a Szepes- 
ség járt e téren elől ; Genersich a század legelső évében írta le 
Szepes flóráját; őt követte Kalchbrenner Károly, majd Hazslinszky 
Frigyes, a ki késmárki születésű volt, de az eperjesi collegiumnak 
volt hosszú időn át büszkesége, végűi Scherfel Aurél, a ki nem 
csak mint botanikus, hanem mint vegyész is ismeretes volt ; ezek
hez csatlakozik az abauji eredetű Hanák János piarista. A zoologia 
Frivaldszky Imrét, a geológia Zipser Andrást köszönheti a középső 
felvidéknek, míg orvostudományunk is innen kapta három jeles 
vezérmunkását : Bókái Jánost, Scheuthauer Gusztávot és Marku- 
sovszky Lajost.

Mint már említettem, előadásom nem terjeszkedhetik ki még 
élő jeleseinkre. De egy kivételt Önök bizonyára megengednek 
nekem, azt, hogy megemlékezzem arról a férfiúról, a kit szülő
városa, Bártfa, ép e napokban részesített a polgártársainktól ered
hető kitüntetések legszebbikóben : a hazai orvostudományunk,
egészségügyünk és különösen vándorgyűléseink körül hervad
hatatlan érdemeket szerzett Ghyzer Kornélünkről !

Ezek után nem marad más hátra, mint az előbbiekben 
ismertetett múlt jellegzetes vonásaival tudományos életünk jelen 
viszonyait s jövő feladatait állítani szembe.

Ha szellemi életünk oeconomiájának gyökeres megváltozásá
ról szóltam előbb, ez alatt főkép nemzetünk szellemi életének 
rendkívül erőteljes összpontosítását értem, mely a most múlt 
század folyamában ment végbe s a peripheria szerepét a tudo
mányos élet berendezkedésében is szükségkép háttérbe tolta. Nem 
tagadható, hogy a nemzeti cultura legnagyobb czéljai csak hatal
mas erőfeszítéssel valósíthatók meg s hogy ilyen hatalmas erő
feszítés az erőknek egy központba való egyesítését bizonyos 
határig föltételezi; de az is kétségtelen, hogy e központosításnak 
nem szabad az állandó hypertrophia jellegével bírnia, mely szük
ségkép a többi tagok elvértelenedésével s elernyedésével jár és az 
egész szervezet élénk és egészséges vérkeringését akasztja meg. 
Nekem úgy látszik, hogy mi e tekintetben a legutóbbi időben 

; tényleg kissé túlmentünk a határon, nem is annyira állami intéz
kedéseinkkel, mint inkább egy a közfelfogásban mutatkozó áramlat



A KÖZÉPSŐ FELVIDÉK SZEREPE STB. 5 “23-

következményeképen, a melylyel eddig szembeszállani csak kevesen 
találták szükségesnek.

Nem ilyen vagy olyan, jogosult vagy jogosulatlan vidéki 
aspiratiók kedvéért, nem is a múltak iránti kegyeletből, hanem 
szellemi életünk egészséges fejlődése, közműveltségünk és tudo
mányosságunk haladása érdekében szembe kell szállani azzal a 
felfogással, mely azt hiszi és hirdeti, hogy igazi szellemi élet csak 
a fővárosban van s a melytől hajtva minden magában hivatást 
érző vagy képzelő szellemi erő feltartóztathatatlanul igyekszik a 
fővárosba jutni. Ez az áramlat megtermetté a maga jó gyümölcseit 
fővárosunk rendkívül örvendetes fejlődésében nemcsak a gazda
sági és társadalmi téren, hanem a szellemi munkásság élénksége, 
intensivitása mellett sokszerűsége tekintetében is ; de most már 
némi ellensúlyozásáról kell gondoskodnunk.

Nálunk a soknyelvtiségre, a nemzetiségek némely körében 
lappangó centrifugális törekvésekre való tekintettel, mint a nem
zeti kultúra egységének leghatalmasabb megvalósítóját szokták a 
szellemi összpontosítást követelni és előmozdítani ; hogy legyen 
egy nemzeti műveltségtől, nemzeti szellemtől át- meg áthatott 
központ, a mely ezt a szellemet az egész országra erőteljesen 
sugároztassa szét. Bármily tetszetős e követelés, nagy tévedés is 
rejlik benne. A központ ereje sohasem lehet oly nagy, hogy minden 
az országban létező fejlődésre és törekvésre vezetőleg, kormányo- 
zólag, mérséklőleg vagy előmozdítólag hasson ki. Ha nem gondos
kodunk nemzeti szellemtől áthatott erős vidéki központokról, 
annál nehezebb lesz a nem magyar nemzeti szellemű törekvések
nek gátot vetni, vagy azokat jobb útra terelni. S maga a teljesen 
nemzeti szellemű munkásság és szellemi élet is nélkülözni fogja a 
kellő mélységet, a gazdag változatosságot, kénytelen lesz szám
talan becses erő és művelődési elem fölszivódásáról lemondani, 
ha az ország nagy területe számára a fő, a nagy központtal élénk 
kölcsönhatás és anyagcsere viszonyában álló kisebb központokat 
nem létesítünk.

Némely kedvező jelenség mutatja e fölfogás térfoglalását a 
legújabb időben, annak hangsúlyozása talán helyén való volt épen 
azok után a visszaemlékezések után, melyekkel előadásomban 
foglalkoztam és bizonynyal visszhangra számíthat annak a testü
letnek a gyülekezetében, a mely több mint egy félszázad óta ad 
a maga vándorgyűléseivel bölcs példát arra, hogy tudományos



ъ и A KÖZÉPSŐ FELED EK  SZEREPE STB.

életünknek a vidék megismerésére és a vidéki erők felhasználására 
is ki kell terjeszkednie. S nekem valóban erős meggyőződésem, 
hogy bár iskolai és közművelődési intézményeink fejlesztésével és 
szaporításával lehet és kell első sorban hatnunk a vidék szellemi 
életének erőteljesebb szervezésére, nagyon sokat tehetnek e czél 
érdekében a társadalmi tényezők és a tudományos körök is, ha 
egyfelől ébrentartani igyekeznek azokat a hagyományokat, melyek 
,az egyes országrészek, az egyes vidéki helyek kulturális hivatásába 
vetett hitet megerősiteni, törekvéseiknek lendületet adni alkal
masak, másfelől ezeket a törekvéseket személyes érintkezés segít
ségével is irányítják s a nemzeti kultúra munkájának nagy gépe
zetébe belékapesolják.

Egy másik nagy változás, a melyet szellemi s különösen 
tudományos életünk mai állapota az előbbiekben vázolt múlttal 
szemben föltüntet, az egyháznak s a vallásnak a tudományhoz 
való viszonyában mutatkozik.

Láttuk, hogy ez az országrész, a melynek egyik ősi városá
ban összegyűltünk, legfényesebb és legemlékezetesebb szerepet 
tudományos életünk történetében akkor vitt, a mikor a tudo
mányok művelése és terjesztése legszorosabb kapcsolatban állott 
a z  egyház működésével, a mikor az iskola úgyszólván előpitvara 
volt a templomnak, a tanítás legerősebb fegyver az egyházak egy
mással való küzdelmében, s a tudományos műveltség becsét min- 
denekfölött ama szolgálatok szempontjából Ítélték meg, melyeket 
vele a vallás terjesztésének, az egyház megerősítésének lehetett tenni.

Ez az idő elmúlt, nem oly értelemben, mintha ma iskola és 
vallás közönyösen állanának egymással szemben, mintha a törek
vés általánosan elfogadott czélja az volna, hogy a tanításból min
den vallásos elem kiküszöböltessék, s a tudomány a maga uralmát 
a  saját teréről kiszorított vallás helyére építse föl. Az ilyen ten
der) tiát megtagadandónak vélem nem csak a vallás és egyház 
érdekében, nem csak a kegyelet és méltányosság amaz érzelme 
nevében, mely föllázad az ellen a gondolat ellen, hogy a tudo
mány hadat üzenjen annak a pártfogójának, mely zsenge korában 
dajkálta, ápolta, nagyra nevelte ; ezt a tendentiát megtagadandó
nak vélem magának a tudománynak érdekében, a melynek ily 
törekvéssel való azonosítása egyértelmű annak discreditálásával 
mindazoknak a millióknak szemében, a kiknek lelke a vallás tá
maszától elszakadni nem akar.



A szellemi anarchia növekvése és terjedése végfolyamatban 
ép úgy megtámadja a tudományt, mint a vallást. A skepsis ma 
már majdnem ugyanoly mértékben kezdi aláásni a tudomány 
alapjait, mint a valláséit. A tanultság csömöre egyre termi a 
kisebb-nagyobb Faustokat. A Dubois Beymond «Ignorabimus»-át, 
mely semmi egyéb nem volt, mint férfias és őszinte beismerése a 
tudományos kutatás véges voltának, nyomon követte a Brunetiére- 
famosus kijelentése a tudomány bekövetkezett csődjéről, határ
talan örömére mindazoknak, a kik a tudománynyal való ilyetén 
leszámolást mindenekfölött kényelmesnek találják ; és a mai kor
nak talán mértéken túl is csodált, sőt bálványozott bölcse s refor
mátora, Tolstoj Leó, már nem átallotta a tudós embereket egy
általán mint olyan «megromlott értelmű lényeket« tüntetni föl, 
«a kik csupán nagy önhittséggel vannak eltelve».*

A változást tehát nem akarjuk olyannak tekinteni, a mely 
ellenséges viszonyt létesített volna tudomány és vallás, iskola és 
egyház között, de elfogadjuk annak következményét annyiban, a 
mennyiben helyeseljük, hogy vallás és tudomány egymás mellett 
megállva és fejlődve, egymást nem zavarva s egymás területét 
tiszteletben tartva, czéljaikat a maguk eszközeivel, ha más-más 
útakon is, de a végeredményben: az emberiség erkölcsi és szellemi 
értékének valódi nemesbülésében találkozva valósítsák meg.

És nem állíthatja senki, ki az igazsággal összeütközésbe 
jönni nem akar, hogy a tudomány amaz újabb korszaka, melyben 
az nem áll többé úgy, mint a nagy vallási küzdelmek idejében, 
egészen és kizárólag az egyház szolgálatában, a tudomány fel
adatait magasztos, ideális vonásuktól megfosztotta s körében tisz
tán a hasznosságot tette volna uralkodóvá, a tudomány művelését 
méltóságából és nemességéből kivetkőztette, a tanulást merő 
ßavaooov-nä, mesterségszerüvé alacsonyította volna le.

A tudomány ma ép úgy szolgálja az egyházat, a melynek a 
maga körében tudományos képzettségű férfiakra szintén nagy 
szüksége van, mint szolgálja a hazát, nem csak az állami czélok 
ellátása körül szükséges ismeretek szolgáltatásával és tökéletesbí- 
tésével, de azzal is, hogy a nemzeti lélek önismeretére vezet s 
hogy viszont annak megnyilatkozására új meg új tért nyit. Míg 
így a tudomány magába fogadja a nemzeti ideált, sohasem zárkóz-
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* «Mi a  m ű v é sz e t ?» ez. m űve 119. 1.



A KÖZÉPSŐ FELVIDÉK SZEREPE STB.

hátik el az emberiség közös ideáljai, a humanismus, a civilisatió 
terjesztése, a népeknek közös, magasztos czélok érdekében való 
egyesülése elől.

A magyar orvosok és természetvizsgálók egy előbbi vándor- 
gyűlésén, a brassóin, egy tudós előadó, hivatására nézve lelkész, 
kifejtette különösen a természettudományok ethikai vívmányait az 
emberek s emberfajok egyenlőségének fölismerése és érvényesítése 
terén ; kimutatta, hogy a rabszolgaság eltörlése, az őrültekkel való 
embertelen bánásmód megszüntetése, a boszorkányságban való hit 
megdöntése, a nő helyzetének és jogainak méltányosabb meg
ítélése lényegükben nagyrészt a természettudományi megismerés 
eredményeire vihetők vissza.'*'

Suess Ede, a kitűnő geológus és politikus, nem rég egy par
lamenti beszédjében így szólt : ** «Es hat gar keine Zeit gegeben, 
in welcher für die Fortschritte der Wissenschaft so viel Helden- 
muth, so viel Hingebung von allen gebildeten Nationen aufgewen
det wurde, wie heute, und wenn sie hier Klagen über den Mangel 
an Idealismus hören, dann ist der Grund ein anderer; weil sie 
ihn nicht sehen inmitten der Staubwolken, welche durch den 
Kampf der Parteien, der Classen und Nationalitäten erregt 
werden ».

Kell-e példákat keresnünk ez állítás igazolására? Nem élnek-e 
legélénkebb emlékezetünkben, mint napjainkban átélt dolgok azok
nak a tudományos kutatóknak élményei, a kik ismeretlen égövek 
minden veszélyeivel, gyakran öldöklő égaljával, nélkülözésekkel és 
szenvedésekkel, sőt vad népek fegyvereivel szembeszállottak, nem 
a régi és modern conquistadorok hódító czélzatával, hanem azért, 
hogy ama vidékek tudományos feltárását munkálják az egész 
emberiség számára ? Hát még a sarkvidéki utazók, a kik az el
pusztulás minden nemei között talán a legrettentőbbel megbarát
kozni készek voltak az örök jég sivár birodalmában s annak 
gyakran áldozatai is lettek csak azért az egy őzéiért, hogy a föld 
megismerésének határait valamivel tovább tolják ! Avagy gondol
junk a tudósra, a ki az emberiséget pusztító kór legyőzésére szol
gálni hivatott szer még ismeretlen s talán romboló hatását saját

* O bert F e ren cz  az 1892-iki co n g ressu so n  (1. M u n k á la to k , X X V I. 
g y ű lé s ) .

** Az o sz trák  B e ic h s ra th  1896 n o v em b er 30-iki ü lésében .
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magán próbálta ki, a fiatal orvosra, ki, midőn viruló élete a leg
öldöklőbb járvány egy véletlen, elszigetelt fölmerülésének áldo
zatául esett, végperczei kínjait hidegvérrel elemeztë s írta le a 
kórkép teljessége kedvéért, a tudomány használatára.

Valóban, az egész emberiség javát szolgáló tudomány czél- 
jaiért való önzetlen és odaadó lelkesedés ama példáival szemben, 
melyeket napjaink felmutatnak, megszűnik minden aggodalom 
arra nézve, mintha a tudomány megerősödött uralma lelki életünket 
eivárabbá tette volna. A tudománynak is megvan a maga idealis- 
musa, a melynek szolgálatában minden nagy, alkotó, regeneráló 
erő, mely az emberi lélekben lakozik, tág tért és hathatós indítást 
talál az érvényesülésre ; önmegtagadás és önfeláldozás, heroismus 
es martyrium ki nem vesztek, meg vannak ma is bennünk s a 
tudomány ideáljaiért is képesek tettre kelni.

Mert a tudomány szolgálatában is igaznak fog bizonyulni 
mindig, a mit a kitűnő olasz író Pasquale Villari nem rég e sza
vakban foglalt össze :

«La nostra vita ha bisogno di vedere árdere perenne dinanzi 
a sé la fiámmá deli’ ideale, cui vuole essere sacrificata, perché da 
questo sacrifizio essa riceve il suo valore e la sua dignité, perché 
senza di esso non vale la репа di essere vissuta.»*

(Életünknek szüksége van rá, hogy mindég maga előtt lássa 
lobogni az ideál lángját, azét az ideálét, a melynek szenteli s 
áldozza magát, mert ez az önáldozat adja meg valódi becsét és 
méltóságát, a mely nélkül az élet meg nem érdemelné, hogy 
végig éljük.)

Abban a reményben, abban a meggyőződésben, hogy a 
magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlése, mint min
denütt, úgy különösen ezen, a szellemi javakért vívott önfeláldozó 
küzdelmektől megszentelt földön, a tudomány nemes ideáljainak 
is becses szolgálatokat fog tenni, a XXXI-ik vándorgyűlés tanács
kozásait ezennel megnyitottaknak nyilvánítom.

* P asquale  V illa ri : G iro lam o  Savonaro la  e Гога p re sen te  (K iv ista  
d’I ta l ia  vol I I .  fase. V II.).
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A LATIN NYELVBELT ACTIÓK KÉRDÉSE.

Veritas laborat nim is saepe, exstinguitur nunquam , 

(Befejező k özlem ény .)

n i .

A) Menthetetlen hibája a szerzőnek az az egyetlen magyar fordí
tása, melyet czikkében koczkáztat : a « maradhass »-féle.* Csak legalább 
egyéb helyet is be akart volna mutatni ! De nem közölt sehol egyet sem, 
s igy az «ex unó disce omnes» elvét kell rá alkalmaznom. Már pedig az 
illető hely azt teszi: «hadd tudjam, meg, mielőtt ölelésedet fogadom, 
úgymond Veturia (Coriolanus anyja), vájjon ellenséghez vagy fiamhoz 
jöttem-e». Osmeretes ez a beszéd Livius 2. könyvéből, melyet eddig 
minden harmadik osztályos deák fordított, s melyet Abday Asztrik nevű 
professzorom szavalt előttünk tanárjelölt koromban, a latin történelmi 
szónoklatok stílusának bemutatása végett, s a melyről azt mondotta, 
hogy ennél szebb helyet nem talált az egész római irodalomban ; mert 
a római matróna lelkének egész mélységét feltárja és magával ragad. 
Még most is hatása alatt vagyok megboldogult professzorom megrázó 
szavallatának, s az ő szellemében szavaltam el én is már többször deák
jaim előtt ama beszédet ; mert a haza iránti kötelességek ép oly hatásos 
kifejezésre jutnak benne, mint akár a Szózatban vagy a Parænesisben. 
Es lám, a római ékesszólásnak ezt a páratlan helyét sem értette meg 
ellenfelem ! Kár volt azonban e beszédet áttennie orat. obl.-ba, mert egé
szen ellaposította és a sok infinitivussal meg coniunctivussal, mint va
lami záporesővel, szinte latyakossá tette. Egyéb megjegyezni valóm pe
dig : a) az, hogy az egyenes beszédbeli genuit algue aluit-ot az indicati- 
vus-os táblázat nem igazolja, mert mint előidejű perfectumoknak plus- 
qupfumban kellene állniok; h) az, hogy a vége felé (339. 1.), nem tudom 
miért változtatta át a «de lus vider is» -féle kitételt ezzé : de liberis pro- 
vlderet ? Igaz ugyan, hogy az áttételben szorosan csak a de præpositio 
hibás ; de a viderai nem fedi a videris-t, akár futurum exactumnak veszi, 
akár coniunct. perf.-nak. Azelőtt a Bartal-féle mondattan fölemlítette a 
fut. exact.-nak ilyes (főmondatij használatát; említi továbbá Pirchala 
latin stilisztikája is, a Stowasser-féle kitűnő latin (isk.) szótár pedig

* A Seliiefner-V ajdafy-féle fo rd ítá s  is ú tb a  ig a z íth a tta  vo lna a  szerzőt : 
«Engedd, m ie lő tt  m egöleltetem  (!) m ag a m a t, tu d n o m » .
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egész özönét hozza fel a szóban forgó használatnak ; de sem az új Bar- 
tal-Gyomlay-féle mondattan nem említi, mivel bajos volna ezt a hasz
nálatot actiós magyarázatba bujtatni, sem Kalmárnak újsütetű Liviusa ; 
sem a többi magyar commentariusok nem igazítják útba a deákot az itt 
szereplő fut. exact.-ról, pedig de sok haszontalanságot s könnyű dolgot 
magyarázgatnak laptöltelékül ! Dávid István legalább megkönnyíti har
madik osztályos Liviusában e helyet az által, hogy az eredeti videris t 
«vide» imperativusra változtatja. Persze a szerző furcsa magyarázata a 
324. lapon épen nem illik a videris-re 1 Próbálja meg akárki alkalmazni 
reá : majd meglátja, hova jut vele ! c) Hiba az is, hogy a potuisse mellől 
kimaradt az euw, valamint hogy a sineret, sciret helyett jobb volna : 
sineret scire, végül bogy a föltéte.'es mondatok főmondatát nem tette 
acc. c. inf.-ba. A de facto-féle (323. 1.) latinsággal sem dicsekedhetik, 
valamint az ilyen egyeztetéssel sem (328. 330.) actio inperfecturn, per
fection, ; az ilyen orthographia pedig : priecibus (338.), eoeteri (344.), 
stf/lus stb. nem illik egy professzor tollára.

11) Állítottam azt is, hogy ellenfelem nem tudja a præs. historicum 
fogalmát és alkalmazását. Csattanós példája ennek a Bartalék mondat
tanából eléggé ismeretes Nepos-féle mondat : Aristides dicitur quassivisse 
(persze a quod-os helyettesítés semmikép nem tűrhető !) ab eo, quare id 
facérét stb., a melyben (334. 1.) a coniunctivus múltra vonatkozó ideit 
onnan magyarázza ellenfelem, hogy a dicitur (fertur, fama est stb.) =  
pries, hist., vagyis mult jelentésű præsens forma ; — és ezt máskor is 
hangoztatja ! ! Kérdem már most : melyik diák nem bámul nagyot pro
fesszora bölcseségén, ha a præs. hist, fogalmát még ilyen példákra is 
alkalmazza előtte : az a hír, azt beszélik stb. ? Holott a deák igen jól 
megérti a præs. hist, fogalmát, ha azt mondom néki, hogy a múlt ese
mények élénk előadásában alkalmazott jelen időforma =  præs. hist., a 
melyhez sorakoznak még az idézetekben olvasható, ilyféle kitételek 
(nevök : præsens litterarium) : Cicero Írja, Neposnál olvassuk stb. Mind 
a két esetnek a consec. temporumban * van jelentősége (nb. ezt a szerző 
nem említi), mert egyaránt állhatnak utánok jelenre (az alak miatt) vagy 
múltra (a jelentés miatt) vonatkozó idők, pl. Cleanthes docet, quanta vis 
inait caloris in omni corpore (Cic. N. D. 2., 9., 24.) ; Aeschines in 
Demosthenein invehitur, quod is septimo die post filiæ mortem hostias 
immolavisset (Cic. Tusc. 3.. 26., 63.). Ebből következik, hogy a szerző 
teljesen rosszul értelmezte az idézett példát ; mert nem a præs. hist, 
miatt vannak ott múltra vonatkozó idők, hanem a quæsisse miatt, a

* V. ö. I Valser : K ritisch e  N achlese zu  S ch e in d le rs  S ch u lg ram m atik , 
Bées, 1890., 14-я köv. 11. Watzel : B eitrage  z u r  L eh re  d. Consec. P a d e rb o rn ,
1885., 48. 1.
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mint Bartaléknál olvasható, még pedig sokkal egyszerűbben és jobban, 
mint a 334-. 1. élén a szerzőnél.

De hogy egyáltalán nincs tisztában a szerző a præs. historicummal, 
legjobban kitetszik (343.1.) eme cicerói idézetből : Me récréât Pompeii 
consilium, qui non putaret.* Nagyon szeretem én is olvasgatni a Milo- 
féle beszédet, Cicerónak talán legszebb és leggondosabban szerkesztett 
szónoklatát ; hisz’ utólag foglalta írásba Cicero, s miként később maga 
Milo mondta néki, hogy ha eredetileg is így hangzott volna a beszéde, 
akkor nem kellett volna Massiliába szöknie s ott annyi hitvány halat 
ennie ; mert ilyen szép beszéd alapján bizonyára fölmentették volna bírái. 
Ugyan tehát mit is mond Cicero ** az idézett helyen ? A birákhoz szólva 
azt mondja, hogy fölüdíti (a németben : erfrischt), fölemeli őt Pompeiusnak 
előre látó gondoskodása, más szóval : az üdíti föl, hogy Pompeius előre 
gondoskodott a rend fentartásáról, vagyis ez a kifejezés : «Pompeii con
silium» fölér ezzel az acc. c. inf.-val : Pompeium providisse vagy prasca- 
visse stb., miként a commentariusokban olvashatóbb, van egy más, eről
tetett magyarázat is), és hát e miatt áll putaret =  múltra vonatkozó idő ! 
De hogy' is lehetne a birákhoz intézett szólás történelmi jelen ? ! Azért, 
midőn ilyesmit olvastam a szerzőnél, végleg megbizonyosodtam róla, 
hogy nincs tisztában a præs. hist, fogalmával. És ezt a 20. században 
kellett olvasnom ! Épen ez alapon kötve hiszem, hogy az egész Milót 
végig vallatta Sokrates módszerében ; mert bizonyára talált volna elég 
ellentétet a maga theoriájával szemben. Hátha még a philippikákat is 
olvasta volna !

C) Vakmerőség volt ellenfelemtől az or. obi. szabályainak dogma
szerű felállítása, nem gondolva meg, hogy valamennyi latin iró megczá- 
folja az ő biztosaknak hirdetett szabályait. Nem említve azt, hogy az ő me
rev és átszámításokkal (331. 1. alul) vesződő szabályai csupán szavakban 
különböznek az eddigi nyelvtanosok egyszerű és világos beszédmódjától, 
még azt sem vette észre, hogy mindjárt a Caesárból idézett példa (memi- 
nerint) megczáfolja az ő «biztos» szabályát. De miért nem nézett bele 
Bartalék mondattanába, s rögtön látta volna, hogy velők együtt minden 
nyelvtan a legnagyobb szabadságról beszél az or. obi. ideinek alkalmazá
sában, az irók önkényes felfogásához képest, akárcsak a görögben. Sőt 
még az iskoláinkba (4. oszt.) újonnan visszatelepített Csesárt is megszó-

* Ha föl akarnék csapni a coniectura emendatrix «lézengő ritterei» 
közé, azt mondanám : Cicero bizonyosan putarit-ot akart írni. Ámde félő, 
hogy hamar rám förmednének Ritschl epigonjai : Quid Saulus inter pro-
phetas ?

** Nálunk Cicerónak ezt a szép beszédét Kazinczynak 1837-ben kelt 
fordításán kívül csak Sárváry B. mesterkélt fordításában ismerik.
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laltatja velem szemben, nem bemervén azt a Caasárt, a ki egész szabad
jára alkalmazza az or. obi.-ban a coniunctivus ideit, miként eme példák
ból látható :

Legati ab bis venerunt, quorum Шее fuit oratio : Gennanos neque 
priores populo Romano bellum inferre neque tarnen recusare, si lacessan- 
tur, quin armis contondant ; si suam gratiam Romani velint, posse iis 
utiles esse amicos ; vei sibi agros attribuant vei patiantur eos tenere, 
quos armis possederint (bell. Gall. IV., 7., 2.). Vagy b. G. IV., 8. Exitus 
fuit orationis : sibi nullám eum his amieitiam esse posse, si in Gallia 
remancrent ; neque verum esse, qui suos fines tueri non potuerint, alienos 
occupare ; neque ullos in Gallia vacare agros, qui dari tantæ præsertim 
multitudini sine iniuria possint; sed licere, se velint, in Ubiorum finibus 
considéré, quorum sint legati apud se et de Sueborum iniuriis querantur 
et a se auxilium pétant,. .Vagy b. G. II., 14. Diviciacus (Meusel Írásmódja 
övei t helyeit !) beszél hosszan (facit verba) s folyton múltra vonatkozó 
időkben, végül aztán az utolsó négy sorban a következő idők vannak : 
utatur, fecerit, inciderint, consuerint. Hasonló helyek: b. G. I., 18., 3.,
I., 35. stb. stb.

Hát Cicerónál hány or. obi. olvasható, ugyanily rendetlenségekbe 
jutott módon ! Pedig a Schultz-Lévay-féle latin synonymikából is olvas
hatta ellenfelem, hogy dogmatikus példákat a tiszta latinságra csakis 
Ciceróból és Cassárból szabad meríteni, más szerzőből egyáltalán nem. 
íme hát magok a dogmatikus tekintélyek robbantják szét az ő szabályait ! 
Mert én ilyen robbantó példákat kész vagyok ám akkora mennyiségben 
idézni az Írókból, hogy karácsonyig se fogyok ki belőlük, ha minden nap 
csak egy órát engednek is felsorolásukra !

Ezek után Neposszal szólva : nunc veniamus ad fortissimum virum !
D) Nagyképűsködés az az előadás, mely szerint az aetiós theoria 

kedvéért ezután consecutio modorum-ot kell mondani a régies cons, 
temporum helyett, mert állítólag ez észszerűbb, biztosabb és tudomá
nyosabb tanítás az eddiginél. Szófia beszéd az egész, áltatás, olyan mint 
ez az épületes szójáték (332.) : obliquusos /omondat ! De hát új, jó lesz 
tehát a fővárosi deákságnak, mely, miként a sémi faj Moloch nevű istene, 
mindent felfal és megemészt. Csakhogy a hirdetett újszerűség puszta 
lepel, mert ugyanazt mondja az új szabály is, a mit a régies tanítás 
mondott a deák számára sokkal érthetőbben : hogy t. i. a jelenre és jövőre 
vonatkozó idők hasonló természetű időkkel társulnak a coniunctivus-os 
mellékmondatokban, szintúgy a múltra vonatkozó idők is, csupán az 
egyidejűségre, elő- és utóidejüségre kell vigyázni alkalmazásukban. Nem 
egyéb az egész, mint formai barátkozás az igeidők között a régibb, az 
önálló használat mellett, a melynek rendkívüli logikusságáért szavatoljon 
•Gyomlay (Tanári Közi. 1900/1901. 319.1.). Persze ez a szabály is alá van 
vetve az Írók önkényének, úgy hogy nem is volna szabad igazi szabálynak 
mondani, hanem csakis történelmileg kifejlődött használatmódnak, a

34*
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melyet nagyjában érvényesítettek a különböző korok írói. De nem kell 
ám hinni, hogy maga Cicero szabályosan alkalmazta a consec. tempóm- 
mot, vagy az actiósok szerint a modorum-ot. Yan nekem egy kitűnő érte
kezésem, melyet Labach Bertód professzoromtól kaptam, a kinél nem 
ösmerek finomabb latin stilisztát sem rendünkben, sem a hazában s a 
ki 12 évig volt a pannonhalmi tanárképzőben a class, philologia vezetője. 
Az értekezés (De consecutione temporum Ciceroniana, Lipsiæ, Teubner 
1877.) szerzője Wetzel Márton, Schultz Ferdinand latin nyelvtanának 
átdolgozója, a «Gymnasium» czimű folyóiratnak megindítója és az ige
idők kérdésének nagynevű harczosa, a ki a teljes Cicero átbuvárlása, 
tehát valóságos inductio alapján ekként mondja ki (6. lap.) véleményét :
• Exemplis satis multis demonstrare institui singulorum temporum vim 
atque significationem eandem esse tarn in indicativo quam in coniunc- 
tivo, ita ut, cur quodque tempus positum esset, non ex certa quadam 
stabilique consecutione, sed ex genuina cuiusque vi intellegi deberet, 
utque nulla esset, si accurate diceremus, temporum consecutio.» Epen a- 
Wetzel idézte, rengeteg mennyiségű, cicerói példa alapján merem én is 
mondani, hogy valamint az eddigi szabály vagy zsinórmérték nem elég
séges az irók adatainak megfejtésére, úgy az actiósok nagyhangú szabálya 
sem kielégítő, már azon egyszerű oknál fogva sem, mert az ő szabályuk 
is pusztán azt diktálja, a mit az eddigi nyelvtanosoké, kivéve, hogy 
actiós szavakba van öltöztetve ; ugyanis a coniunctivus imperfecta, per
fecta és instans actiója semmi egyéb, mint a coniunctivus jelenre és 
jövőre vonatkozó alakjai, másrészt az u. n. optativus három actiója sém 
egyéb, mint a coniunct. múltra vonatkozó alakjai az egyidejűség, elő- és 
utóidejüség szempontja szerint. Ha tehát csupán a szavakban van köz
tünk eltérés, lényegben azonban egyezünk, akkor visszajutottunk a közép
kori bölcselők nominalismus-féle tollharczához, vagy a jezsuiták és 
dominikánusok vitájához az isteni segedelemnek miként való képzel- 
hetése tárgyában ; pedig ily térre senkit sem követhetek, mert se szofisz- 
tikus bölcselő nem vagyok, se a nevezett rendek harczát nem óhajtom 
a magyar tanárok közé átültetni. S ha mégis szólok ez ügyben, azért 
teszem, mert nagy okaim vannak, még pedig : 1. maga ez a consec. temp, 
vagy modorúm szabálya nem valóságos törvénye a latin nyelvnek, mi
ként Molnár I. hirdeti, s e szerint az ő ösztövér táblácskája a mellett, 
hogy semmi újat nem tartalmaz, még haszontalan és kárhoztatni való 
zsinórmérték is ; 2. azonfelül olyan tévedésben leledzik, a melyről nem 
szeretném tudtul adni a nagyvilágnak, hogy magyar ember eszelte ki, 
mivel a coniunctivus mivoltának teljes félreértésén alapszik ; már pedig, 
ha az alap hibás, akkor hibás az egész föléje épített okoskodás, valamint 
a belőle folyó következtetés is. Igazán ráillenek az ellenfélre Horatius 
eme szavai (Epist. 1., 18., 15—18.): « Alter rixatur de lana sæpe eaprina..

532



Propugnat nugis armatus : Scilicet, ut non Sit mihi prima tides et, vere 
quod placet, ut non Acriter elatrem ? Pretium ætas altera sordet. »

1. Azt igazolni, hogy a consec. temp, vagy modorúm szabálya 
mennyi eltérés alá esik, nem is kell jóformán bizonyítanom, hanem ele
gendő egyszerűen utasítanom bárkit a Bartalék, Schinnagl, Szénássy- 
Elischer, Schultz-Dávid, Szepesi, Malik, Menge stb. mondattanában a 
következményes és egyéb mondatok terén való eltérésekre és arra az 
egyszerű tényre, hogy az u. n. belsőleg függő mondatokban érvényesül 
a consecutio, ott is csak nagyjában, ellenben egyebütt nem ; szintúgy 
elégséges hivatkoznom a fönnebb említett oratio obi.-ban alig-alig érvé
nyesülő consecutióra. Ezen utalásokkal aztán le is zárhatnám az 1. pont
hoz mellékelt kifogásomat, ha nem érezném abbeli szoros kötelességemet, 
hogy ne a grammatikák tekintélyét szólaltassam meg magam mellett, s 
ne csupán a grammatikákban is felsorolt eltéréseket beszéltessem, hanem 
az íróknak egyéb olyan helyeit vonultassam fel, a melyek eltagadhatat- 
lanul igazolják azt a tényt, hogy közvetetten egymás mellett, egy és ugyan
azon gondolatsorozatban is csak imígy-amúgy van meg a consec., világos 
jeléül annak, hogy nyelvtörvényről e téren szó nem lehet. Lássuk tehát 
az ígért öreg ággukat, a mint alább következnek.

Cicero off. L, 90. Panætius quidem Africanum, auditorem et fami
liärem saum, soliturn ait dicere, ut equos propter crebras contentiones 
prœliorum ferocitate exsultantes domitoribus tradere soleant, ut iis faci- 
lioribus possint uti, sic homines secundis rebus ecfrenatos sibique praefi- 
dentes tamquam in gyrum rationis et doctrinae duci oportere, ut perspice- 
rent rerum humanarum imbecillitatem varietatemque fortunæ. Ac. I., líí. 
ob eamque rem se arbitrari ab Apolline omnium sapientissimum esse 
dictum, quod hæc esset una omnis sapientia, non arbitrari se scire, quæ 
nesciat. Tűse. V., 18. cui satis esset respondere se ante doeuisse nihil 
bonum esse, nisi quod honestum esset, hoc probato consequens esse 
beatam vitám virtute esse contentam, et quo modo hoc sit consequens 
illi, sic illud huic, ut si beata vita virtute contenta sit, nisi honestum quod 
sit, nihil aliud sit bonum, De or. I., 219. Neque vero istis tragœdiis tuis 
perturbor, quod ita dixisti neminem posse eorum mentes, qui audirent, 
aut inflammare dicendo aut inflammatas restinguere, cum eo maxime 
vis oratoris magnitudoque cernatur, nisi qui mores liominum penitus 
perspexerit, in quo philosophia sit oratori necessario percipienda. Leg.
III., 4-2. quem est senatus secutus, quom decrevisset C. Claudio consule 
de Cn. Carbonis seditione referente invito eo, qui cum populo ageret, 
seditionem non posse fieri, quippe cui liceal concilium, simulatque inter- 
cessum turbarique coeptum sit, dimittere. Cluent. 160. Ne conatus qui
dem esset dicere, id quod multis verbis egit, iudicem, quod ei videatur, 
statuere et non devinctum legibus esse oportere. Fám. VII., 21. negare 
aiebat Servium tabulas testamenti esse eas, quas instituisset is, qui factio, 
nem testamenti non habuerit. Verr. II., 3., 204. indignissimum videbatur- 
qua in re senatus optime egisset, in ea re prædari, et id non modo fieri, 
sed ita fieri, quasi liceat concessumque sit. Verr. II., 4., 98. Nam quia, 
quam pulchra essent, intellegebat, idcirco existimabat ea non ad homi-
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num luxuriem, sed ad ornatum fanorum atque oppidorum esse facU,<r 
ut posteris nostris monumenta religiosa esse videantur. Quinct. 53. non 
in eam turpitudinem venisses, ut hoc tibi esset apud tales viros confi
tendum, qua tibi vadimonium non sit obitum, eadem te hora consilium 
cepisse hominis propinqui fortunas funditus evertere. Kose. Am. 53. id 
erat certi accusatoris officium, qui tanti sceleris argueret, explicare omnia 
vitia ac peccata filii, quibus incensus parens potuerit animum inducere, 
ut naturam ipsam vinceret. De or. I., 71. Nain illud qua re, Scaevola, 
negasti te fuisse laturum, nisi in ineo regno esses, quod dixerim. Phil. 
V., 15. Em causam, cur lex inter fulmina et tonitrua ferretur, ut eòs 
iudices haberemus, quos hospites habere nemo velit. Farn. XII., 14., 4. 
Quoniam consulibus decreta est Asia et permissum est iis, ut dum ipsi 
venirent, darent negotium, qui Asiam obtineant. V. ö. még Ac. II., 29.. 
ahol videbatur accedere után először praeteritumok. azután jelenre vonat
kozók állanak ; fin. IV., 20., a hol diceret-re először múltak, azután jelenre 
vonatkozók következnek; fám. VIII., 8., 5—8. ita censuerunt-ra először 
praeteritumok, majd jelenre vonatkozók, később ismét praeteritumok kö
vetkeznek ; Phil. V., 53. (s egyebütt is a philippikákban) teljes az ingado
zás ; Tuli. 39. (fuit oratio . . . diceretur . . . potuerit); Verr. II., 4., 16. 
(diceret, voluerit) ; Nat. deor. II., 13. (posuit, orta esset, ceperimus, majd 
végig praeteritumok. — Az egyenletesen haladó, bár a főmondat mult 
idejéhez nem igazodó példáknak pedig se szeri, se száma, pl. nat. deo'r. 
I., 105. (dicebas, cernatur, deficiat, putet) ; leg. II., 49. (docebant, capiat, 
ceperit) ; Att. XV., 5., 3. (scriptum erat, reiciantur, sint futuri, videan- 
tur) stb., stb. Mindez csupán Ciceróból.

De vége-hossza nem volna példáim sorozatának, ha valamennyit 
be akarnám mutatni ; hisz’ közel állok már ahhoz a számhoz, a melynek 
alapján elmondhatom immár Wetzellel együtt, hogy nekem se consec. 
temporumról, se modorúmról ne beszéljen senki fia (legfölebb nagyon 
korlátozott értelemben !) ; szakasztott úgy, miként Kálmán királyunk is 
megtiltotta a boszorkánypöröket azon az alapon, hogy a valóságban úgy 
sincsenek boszorkányok. S ha már most kérdezem : miért kellett a consec. 
modorum-ot a latin nyelvre is alkalmazni, úgy találom, hogy egyedül 
azért, mert a görög nyelvtanok is consec. modorum-ról beszélnek.

2. De haszontalan a szerző táblája még azért is, mert a coniunctivus 
természetét meghamisítja az által, hogy csupán a jelenre és jövőre vonat
kozó formákat nevezi coniunctivus modusnak, ellenben a múltra vonat
kozó igealakokat optativusokká avatja. Sokat tűnődtem arról, vájjon 
minő ok vihette a szerzőt erre a felfogásra ; végül arra a valószinű föl
tevésre jutottam, hogy ebben is a görög nyelv analógiája okozhatta meg
tévedését. Tudni való ugyanis, hogy a görög az u. n. történeti vagy 
múltra vonatkozó idők után elég sokszor használ optativust, bár a füg
getlen használatot is elégszer érvényesíti ; úgy hogy bátran mondható, 
hogy a görögben az egyik használat ép oly helyes, mint a másik. Mivel 
tehát a görögben a múltra vonatkozó idők után optativus szokott állani. 
s mivel ilyenkor a latinban is rendesen a praeteritumok állanak a coniunc -
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tivusból : aligha tévedek, ha az említett analógiából eredeztetem a szó
ban levő elkeresztelést. Csakhogy mindenki tudja, hogy valamint a görög
ben csakis a függőség jelentményét hordozza méhében az opt. obi., úgy a 
latin coniunctivusnak összes alakjai is megállhatnak a függés, egyéni véle
mény stb. jelölésére, és csupán a főmondat ideje s az egy-, elő- és utóide- 
jiiség viszonya határoz abban, melyik alakját válaszszák a coniunctivusi 
nak. Ily alapon aztán a coniunctivusnak minden alakját optativusnak 
nevezhetjük ! Ámde ha mélyebbre hatolunk, a dolgok gyökeréig : akkor 
épen az ellenkező megfigyelés és felfogás bizonyul igaznak, vagyis hogy 
a coniunctivusnak præsense és perfectuma mondható nyelvészkedő ajak
kal optativusnak, ellenben a múltra vonatkozó formák hypotheticus, vagy 
condicionalis vagy irreális értelműek, -- legalább a köztudomás s az 
eddigi kutatás megállapítása szerint. Erre vall az amem (ered, amaim) 
stb. képzése, valamint egyes ódon formák (edim, velim, nolim, malim, 
sim =  siem =  skr. sjam, görög éo'nqv =  s'trjv, góth sijan ; ansim) s a ren
des perfectum (amaveri?)?) képzésmódjának világosan szóló tanúskodása. 
Es hogy ez valósággal így van, magam mellett bátran felhívom bizony
ságul az egész világ tudósait akár élő szavuk, akár nyomtatott vallomásuk 
révén ; s ha rám czáfolnak nyilatkozataikkal, akkor rögtön beállók a 
Rómához közel lakó néma (kamalduli) barátok közé, hogy soha többé 
ne írhassak vagy szólhassak az actiók ellen.

Mindezekből immár természetszerűleg folyik az a szomorú 
valóság, hogy ellenfelem nem ösmeri azokat az ördöngös rón ai írókat, 
a kik csakugyan nem az ő ösztövér táblázatainak igazolására írták művei
ket, a melyeknek Sokrates szellemében való elfogulatlan vallatása min
dig kész igazságokkal szolgál annak, a ki gondolkozott már róla és meg 
is tanulta a bábáskodó módszer mivoltát és helyes alkalmazását ; vala
mint hogy a szentirás is csak azoknak a kérdéseire felel kielégítően, a 
kik bizalommal s alázatos hittel fordulnak hozzá, s nem azoknak, a kik 
a maguk önkényes felfogiisát akarják rátukmálni vagy kierőszakolni 
belőle. IV.

IV.

Hátra van, hogy a szerzőnek még egy másik tévedését is eltávo- 
lítsam latin grammatikusaink keresztjeinek sorából, a mely «consecutio 
temporum indicativi» névvel illethető (327—8. 11.).

Bizonyára ösmeretes minden tanítótársam előtt, hogy az indica- 
tivus alakjai közül az impf, a múltban való egyidejűség, a plusqupf. és 
fut. exact, a múlt és jövő előidejüség jelölésére szolgál — úgy nagyjából, 
történetileg fejlődött használatképen ; bár mindegyikök tudván tudja azt 
is. hogy talán ugyanannyi a kivétel ezen szabály alól, a mennyi a ren-
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desnek mondható használat. (ismeretes továbbá a régi Bartal-Malmosi- 
féle mondattannak 180-ik §-a a consec. temporum előtt, a melyben 
apróbb betűkkel nyomtatott, néhány megfigyelés vagy útmutatás van 
közölve a tekintetben, hogy az indicativus idei hogyan szoktak a mel
lékmondatból visszavonatkozni a főmondat ideire, s ezen társulások 
közül én is aláhuzattam annak idején a perfectumnak visszavonatkozá- 
sát a főmondatbeli præsensre, mint legtöbbször érvényesülő használat
módra, az előidejüség kifejezése végett (v. ö. audio, quod dixisti). Vagy 
pl. épen idevágólag igen jó Szepesi-Budaváriék szabálya (mondatkötés,
6. 1. 4. jegyz.) a gyakoriságot jelentő (quotienscunque stb. kezdetű) mel
lék- és főmondatok időhasználatára, főleg Livius olvasása közben. Liviust 
azért hozom fel, mert még az íróknak is van vonzalmuk egyes időkhöz ; 
a minthogy pl. Pirchala föl is jegyzi Vergiliusában e nemű megfigyelé
seit, szintúgy Grysar is beszámol Horatiusnak e fajta sajátosságaival ; 
ellenben Horatius legújabb magyar isk. kiadója ügyet sem vet rájuk, 
hanem megbeszéli a pyndarosi (sic!) dactylust (19. 1.), kiírja a szó-és 
gondolat-alakzatokat per longum et latum, az epicureismust pedig olyan
nak (33. 1.) festi, a mely azért óvta híveit a nyilvánosságtól, mert ez 
ataraxiát (!) idéz elő, azaz zavarja a lélek nyugalmát. Mindazáltal akár 
a fönnebbi általános, akár az utóbbi, különleges (Írói) használatmód 
mellett tudni kell, hogy az indicativusbeli időformák korántsem vesztik 
el a mondott esetekben eredeti értelmöket, mert még szorosb viszonyu
lásuk alkalmával is megmaradnak az érteim ökből folyó időfokon, s épen 
azért igazi consecutióról indicativus-os mellékmondatokban egyátalán 
nem beszélhetünk.

Mert ugyan mi is az a consecutio ? — A consec. régi grammatikai 
elnevezés, mely jelenti az egyes mellékmondati igealakoknak igazodását 
a főmondati időhöz, a nélkül, hogy az igazodott időforma azt fejezné ki, 
a mit független korában fejezett ki. Pl. quid focis, quid fecisti, quid faciels 
időalakjai a függő kérdésben más időformát öltenek a coniunctivusból, 
nem az imént felsoroltak egyértékeseit, hogy ha a múlt értelmű quærebam 
vagy quaesivi-től kerülnek függésbe. Azért mondották a régi gramma 
tikusok, hogy a consecutióban a coniunctivus alakjai elvesztik eredeti 
jelentésüket, melyet a főmondatokban való szereplésükből ismerünk ; s 
mivel a főmondat igealakja, mint valamely mágnes, vonzza vagy ránczi- 
gálja őket, szinte automata bábok módjára : azért nevezzük a belsőleg 
függő mondatok igealakjainak a főmondati igeidőhöz való, elég követ
kezetes vagy szabályszerű alkalmazkodását időkövetkezésnek vagy idő- 
viszonyulásnak, latin szóval pedig consec. temporumnak. Ez az alkal
mazkodás azonban az indicativus-os mellékmondatokban sohasem érvé
nyesül oly következetesen, mint a belsőleg függő mellékmondatokban ; 
épen azért nem is beszéltek róla azelőtt soha, csak egy évtizeddel ezelőtt
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kezdtek róla szólam egyesek, talán újszerüség-hajhászatból, azon a hibás 
alapon, hogy időfokot csakis az indicativusban ösmertek el, míg a con- 
innctivusban tagadták a tempust. Ez alapon beszél Molnár István is egy
részt coneec. temporum indicativi-ról, másrészt consec. modornm-ról, 
vagyis consec. coniunctivi et optativi-ról.

Lattmann volt az, a ki hirdette az indicativus-os mellékmondatok 
ideinek szabályos viszonyulását a főmondatbeli időkhöz. Új nem volt e 
tanításban, legfölebb az, hogy erősebben hangsúlyozta az impf., plusqupf. 
és fut. exact, használata módját. Erre azonban nem volt szükség ; mert 
ha a mondott időalakok érvényesülését elég következetesnek tapasztalta 
az íróknál, ezzel csak megerősítette az eddigi felfogást ama három időről. 
De mondott ő egyebet is, és ezt, az eddig is ösmert antecedentia és 
consequentia esetein kívül, körülbelül ezer példán tapasztalta az íróknál, 
t. i. bizonyos egyezni szeretést az egyidejűség viszonyában álló fő- és 
mellékmondatok közt, a melyet aztán két hangzatos jelszóba foglalt : a 
coinúidentia és congruentia jelszavába ; még pedig az alanyilag is egyező, 
egyidejű mondatokat sorolta az első név alá (pl. bene facie, quod manes; 
bene fecisti, quod mansisti ; bene feceras, quod manseras), a különböző 
alanyuakat, de egyező idejű mondatokat meg a második név alá (dum ego 
scribo, tu legis ; dum ego scribebam, tu legebas ; dum ego scripsi, tu 
legisti ; 1. Berger, Lat. Gramm. 12. kiad. Wagener- és Landgraftól. Berlin, 
Weidmann, 1891., 220.1. ; különben a két név alá foglalt sajátosság egy és 
ugyanaz!). Csakhogy az ilyen megfigyelések semmi hasznot nem jelente
nek a nyelv fényeinek magyarázatára nézve ; mert az olyan kiegyenlítő
dések a természet rendje szerint mindjárt kialakulnak bármely logikus 
ember nyelvén, még mellérendelt mondatokban is (1. Gymnasium, 1884. 
évf. Wetzel czikkét az attractio temporumról), miként a kérdések és fele
letek természetes rendje is azt követeli, hogy olyan legyen a felelet, a 
minő a kérdés. Nem is lett ama, szorgalomról tanúskodó megfigyelések
nek hatásuk az isk. könyvekre s a consec. temporumról minden gram
matika máig is csak a régies értelemben szól. Azért ha valaki Lattmau 
éneimében (nb. maga Lattman sem merte isk. nyelvtanában alkalmazni !) 
akarná használni a «consec. temporum» terminusát, azt ajánljuk néki, 
hogy mindenkor jelezze az illető, hogy mdicativus os mellékmondatok
ról kívánja értetni. Abból a részből azonban semmikép nem helyeselhető 
ez az újszerűség, mert annyi a kivétel a rendes szabály alól, a mennyi az 
indicatives ideinek főmondatbeli használata alól ; mivelhogy tudni való, 
hogy egyrészt a perf. hist, jelenthet minden múltat, másrészt az impf, 
kizárólagos és biztos használata jóformán csak egy esetre szorítható, a 
plusqupf. használatát pedig úgy sem lehet biztos szabályba foglalni; végül a 
fut. exactum helyett előidejüség viszonyában is mindenkor megáll az egy
szerű jövő. Mindezt megszámlálhatatlan sokaságú példával lehet igazolni.
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De hogy ne csak állítsak, hanem bizonyítsak is a conaec. temp» 
ir^dicativi ellen, egyrészt hivatkozom arra, hogy egyetlen nyelvtanos sem 
fogadta el az újdonsült tanítást ; másrészt utasítom kartársaimat eddig 
szerzett és szerzendő megfigyeléseikre az indicat. ideinek ingadozását 
illetőleg ; valamint mindazon iratokra, a melyeknek szerzői nem egy, ha
nem több ezer példán mutatták ki a folytonos ingadozást ; végül csupán 
arra, a gyorsan áttekinthető példatárra, a mely teszem Bartal-Malmosiék- 
nál vagy bárhol is megolvasható s az előidejiiséget kifejező (postquam, 
ut, ubi, simulatque stb.,). mellékmondatok időhasználatát tárgyalja. 
Ugyebár senki sem tagadhatja, hogy az ily mellékmondatokban másféle 
actiós időalak is érvényesülhet a rendes perfectumon kívül ; eredetére 
nézve ez is inkább prasteritum instans (v. ö. a görög aoristost), mint 
perf. pr.'es. így állhat præs. impf, is az előidejüség (befejezettség) jelzésére»

Pl. Plaut. Trin. 108. Nam postquam hic eius rém confregit filius 
videtqne ipse ad pauperism protractum esse se, mihi commendavit vir- 
ginem. Cæs. b. с. II., 11., 2. id ubi vident, mutant consilium ; b. с. II.»
42., 1. Curio ubi inlellegit, signa inferri iubet; b. с. II., 16., 1. quod ubi 
hostes sentinnt parique condicione intelleguni, ad easdem deditionis 
condiciones recurrunt. C®s. b. G. II., 9., 2. ubi neutri transeundi initium 
façiunt, Cæsar suos in castra reduxit. Y. ö. még Cic. Yerr. II., 2., 6,1.»
92., 4., 32., 66., 5., 103. Cæcin. 19. stb. Még több hely Tacitusnál, Sallus- 
tiusnál stb.

Pedig nincs egyszerűbb és érthetőbb fogalom a deák előtt, mint 
az egyidejűség, elő- és utóidejüség fogalma, melyet már a második osz
tályban elsajátít a magyar nyelvtanból. Már most, ha igaz, hogy a post
quam és társai előidejtí mondatokat vezetnek be, ugyan hogy’ értse meg 
a deák azt, hogy mégis mindenféle actio lehetséges bennök a szabály- 
szerű végzett cselekvés mellett, sőt a latinban legtöbbször nem is az elő- 
idejüséget kifejező plusquampf. áll még múltra vonatkozó főmondati 
idő mellett sem, hanem perfectum (ill. szerintem præteritum instans). 
Épen ez alapon csodálom, hogy ellenfelem a maga szerkesztette táblázat 
diktálása szerint tudott eljárni, midőn az ut-os vagy postquam-os mon; 
datokat (341. 1. b. pont) az egyidejűség rovata szerint bírálta el, őszinte 
örömére deákjainak, a kik persze nem hibáztak, mert nem is hibázhat
tak, midőn a latin perfectumokat (íüerunt, corruptus est) elfogadták 
újjok értelmében egyidejűséget kifejezőknek. Ámde, ha, véletlenül azt 
kérdezte volna a professzortól az egyik nebuló, vájjon mióta egyidej üséget 
jelentő kötőszók postquam és társai : azt hiszem, bajosan tudott volna 
kiszabadulni a kelepczéből, melybe saját szerkesztésű norinbergai tölcsére 
juttatta. így vagyunk aztán a többi mellékmondatok kijelölésével is ; 
mert előtte pl. a következményes mondatok egyidejűséget fejeznek ki 
(1. Neposnak első mondatát, 339. 1.), vagy pl. a flagrabat-ot (341.1. 5. p.) 
bizonyos önállósággal ruházza fel (343. 1.), vagy (340. 1.) ezeket: ad hoc
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consilium cum multi accederent és valamivel alább: huius cum senten- 
tiarn plurimi essent secuti — elkülöníti táblázata értelmében ; végül az 
is különös, hogy az or. obl.-nak a 335. lapon adott nagyhangú értelme
zését össze tudja egyeztetni a 340. és 341.1. kezdő pontjainak végén talál
ható függő beszédekkel ; azonban nem jelzi az or. obl.-t a 340.1. 4. ponti 
jában. Persze mert a táblázat megmond és kimagyaráz mindent, csak a 
deák újjá mozogjon ügyesen! Csakhogy ez üres mechanismus, puszta 
formalismus, nem gondolkodás és gondolkodni tanítás, legkevésbbé 
psychologiai methodus, a melyre már Sokrates és az őt követő iskola- 
mesterek kiváló súlyt helyeztek.

Egy füst alatt hadd emlékezzem meg a coniunctivus ideiről is, 
egyrészt mivel az imént tárgyalt consecutio temporummal szorosan 
összefügg, másrészt mert nagyon hajtogatják az actiósok, hogy nincs is 
a coniunctivusnak ideje. Erre a váltig való tamáskodásra bármely kar
társam rögtön megadhatja a feleletet, ha végig futja a coniunctivus hasz
nálatát a főmondatokban ; mert ha crederes, diceres stb., vagy quid facé
réin ? nem múltak, akkor semmi sem múlt ! Hát mikor Cicero azt mondja 
Ligariusában (18.): fuerint cupidi, fuerint irati, vájjon ezek a múltak 
jelenek? Vagy mikor még világosabban (Verr. V., 1.) azt írja : sit fur, 
sit sacrilegus et fuerint cupidi — nem különböztet időileg ? így még a 
következő helyeken mindjárt az indicativus idei mellett: Or. 101. nemo 
is, inquies, unquam fuit; ne fuerit ; Ac. pr. IL, 75. at dissolvit idem ; 
mihi quidem non videtur, sed dissolvent sane ; Verr. I., 37. seditiosus 
homo fuit ; fuerit aliis : tibi quando esse coepit ? —• De szálljunk ma
gunkba s vegyük fontolóra a coniunctivus mellékmondati szerepének 
okát-fokát. Osmeretes, hogy a legtöbb coniunctivus a megfelelő indica- 
tivusbeli idő helyett áll, más szóval : független, azaz mellérendelő alak
jában a régibb íróknál még valósággal mdicativusbeli időkkel van helyet
tesítve. Mert ne gondoljuk, hogy pl. a függő kérdésben kezdettől fogva 
coniunctivust találunk az íróknál, hanem sokszor indicativust is ; pl. 
Die, quis emit (Plaut. Merc. 620.). Vide, ut expalluit (Cure. 311.) Non 
potest dici, quam indignum facinus fecisti (Most. 45.) stb. Különféle 
magyarázatok állanak rendelkezésünkre a coniunctivus bekövetkezett alkal - 
mazásának és térfoglalásának okára nézve, de most mellőzhetjük őket : 
annyi azonban tény, hogy függő kérdésben elég korán jelentkeznek az 
indicativus mellett a coniunctivus formái, szintúgy a coniunctivus egyéb 
használatmódjai is kialakulnak, még pedig határozottan idői jelentésben.

Pl. Fortasse aliquantum iniquior erat præter eius lubidinem : 
pateretur (Tereutius : Heaut. 202.). Vei tu ne faceres tale in adulescentia 
(Plautus : Pseudolus 437.). Caperes aut fustem aut lapidem (Plautus : 
Kudens 872.). Non redderes neque de illő quicquam emeres neqne ven 
deres (Plautus : Trinummus 133.). Priediceres (Terentius : Andria 793.).

A LATIN NYELVBKLI АОТЮК KÉRDÉSE. 53D



BÓDISS JU SZTIN .:>\a)

Servilius quidem Galba non triumphum impedire debuit, sed nomen 
deferret et legibus interrogaret, diem diceret, inimicum ad populum 
accusaret (Liv. XLV., 37.). At dares hanc vim M. Crasso, ut digitorum 
percussione heres posset scriptus esse, qui re vera non esset heres ; in 
foro, mihi crede, saltaret (Cic. off. III., 75.). Satis cohiberet ac premeret 
sensus suos Tiberius; haud alias intentior populus plus sibi in principem 
occultae vocis aut suspicacis silentii permisit. (Tac. ann. III., 11.). Hát 
mikor Cicero a Sestius-féle beszédben (XIX., 43.) azt mondja, hogy vicis
sent boni improbos, fortes inertes, interfectus esset is, qui hac una medi
cina sola potuit a rei publica? peste depelli ; quid deinde ? quis reliqua 
praestaret ? (- mi lett volna azután ? ki kezeskedett volna a többiről?) 
talán a jelen vagy jövő eshetőségeit latolgatta ! ? Cic. de fin. V., 82. ut 
sapiens fuerit Q. Metellus, nonne beatior (t. i. fuit), quam, ut item sapiens 
fuerit, Regulus ? Cic. Plane. 10. Ut fueris dignior quam Plancius, popu
lus, a quo es praeteritus, in culpa est. Cic. Cluent. 103. potest, ut illam 
multam non commiserit, accepisse tamen. Quinct. 79. biduo post aut, 
ut statini de iure aliquis cucurrerit, non toto triduo DCC milia passuum 
conficiuntur (pr;es. hist.). Verr. III., 114. concedes, opinor, ut eum 
decumo fructus orationis perceptus sit, neminem minus tribus decumis 
dedisse. Verr. IV., 8. concedam, ut emeris, s ugyanott 10. concede, ut 
impune emerit, modo ut bona ratione emerit. Verr. IV., 16. Ut homo 
turpissimus esset impudentissimeque mentiretur, hoc diceret (=  de nem 
volt gyalázatos fráter, nem hazudozó stb.). Quinct. 3. ut summa haberem 
cetera (- ámde nem volt birtokomban), temporis certe vix satis habui. 
Tull. 54. verum ut esses durissimus, agi quidem usitato iure potuit. Or. 109. 
An ego Homero, reliquis concederem, ut ne omnibus locis eadem conten
tione uterentur ; ipse nunquam ab illa acerrima contentione discederem ? 
Phil. XIV., 14. An ut ego, qui Catilinam haec molientem sustulerim, ipse 
exsisterem repente Catilina ? Phil. II., 75. An cum tu Narbone mensas 
hospitum convomeres, Dolabella pro te in Hispania dimicaret ? Phil. 
II., 5. quem Caesar salvum esse voluisset, eum tu occideres ? Att. VI., 6. 
ego sorte datum offenderem? Ter. Phorm. 119. Non si redisset, ei pater 
veniam daret ? Ille indotatam virginem atque ignobilem daret illi ? 
nunquam faceret. Plaut. Trin. 175. Utrum indicare me ei thesaurum 
lequom fuit, . . . An ego alium dominum paterer fieri his aedibus ? Qui 
emisset, eius essetne ea pecunia ? Plaut. Bacch. 196. Egone ut non 
interpretatum id advenienti ei redderem ? Ter. Andr. 582. Ego dudum 
non nil veritus sum, Dave, abs te, ne faceres idem, Quod volgus servo
rum solet, dolis ut me deluderes, Egon istud facerem ? Stb., stb.

Mindezen példákból kiviláglik, hogy a coniunctivus alakjai is kife
jezik az időfokot, de legtöbbször az egyidejűséget, elő- és utóidejüséget ; 
sőt az utóbbi esetekben is érthetővé tehetjük az időfokot, minthogy a 
latin irodalom már a parataxisban mutat olyan példákat, a melyek a 
későbbi hypotaxis időhasználatát nem valami arcanumnak tüntetik föl, 
hanem a coniunctivus régies használata nyomán kifejlett igazodásnak a 
főmondat időfokához. A ki pedig mégis kételkednék a fönnebbi coniunc- 
tivusok időfokának valóságában, annak azt ajánlom, olvassa el magának 
Lattmannak művét (De coniunctivo Latino), a ki értekezésének 5., 9.,



20—27. lapjain épen a felhoztam példákról mutatja ki az indieativtis 
megfelelő ideivel egyező időfokot.

Mellékesen még el kell oszlatnom ellenfelemnek tréfás módon meg
szólaltatott nehézségeit a participiumok időviszonyát, valamint a klasszi
kus nyelvek alárendelő természetét illetőleg.

a) A participiumokra nézve az a feleletem, hogy minden deák 
megmosolyogja azért az elmésségeért, melylyel a «Plato scribens est 
mortuus»-t értelmezi (329. 1.) ; hisz’ a partieipium, mint afl'éle igei mel
léknév, tulajdonságot kifejező szó lévén, másrészt a felhozott példában 
állítmányi jelzőkép (v. ö. hilaris, lætus, tristis, prior, posterior stb.) áll- 
ván, ha mindjárt præsens időformában jelenik is meg, nem azt jelenti, 
hogy mofit ír Plato, hanem azt, hogy bármely időben haljon is meg 
valaki, az irás azzal egy időben történik. Y. ö. a magyar va-ve-féle igenév 
jelentését (A kakas egy lábon állva alszik, aludt a múlt éjjel, alszik holnap). 
A megbukott ember bukása pedig csakugyan elmúlt a jelenre nézve, leg- 
föllebb az utána következő vagy belőle fakadt sebeket és fájdalmakat kell 
az illetőnek elszenvednie, tehát valóságos perf. logicum. Végül az andó- 
endő végű igenévnek természetét-*1 a szerint Ítéljük meg, vájjon leendő- 
séget, jövendőséget (pl. érkezendő vendégek, születendő gyermekek 
fejez-e ki, vagy kellést, szükséget ; hogy aztán a fejlődés folytán sok ilyen
magyar igenév nem azt jelenti, a mit eredetileg, arra csattanós példa- 
épen a szerző idézte «forgandó szerencse», a melynek manap korántsem 
a forgásra készülés vagy irányulás, szóval a beállás vagy Gyomlay (Bar- 
tal-Malmosi, latin mondattan, 4. kiadás, 15. 1.) szerint a beállandó cse
lekvés az igazi, jellemzetes értelme, hanem a szokás, a többszöriség, a 
gyakoriság, az állandóság, a szemünk előtt való történés ; azért int ben
nünket Faludi a «Forgandó Szerencsé»-re írt versében, hogy Fortuna 
szekerén okosan ülj, úgy forgasd tengelyét, hogy ki ne dűlj ; ugyanezen 
okból Simonyi a forgandó, állandó, múlandó, maradandó stb. participi- 
umokat nem is mondja beálló cselekvésű igeneveknek, hanem folyama
tosaknak, s Tüzetes magyar nyelvtanában (505—6. 11.) azt olvassuk, hogy 
az andó-endő-nek huzamossági jelentményére régi irodalmunkban s a 
nép nyelvében sokkal több példa van, mint a mai irodalmi nyelvben 
(V. ö. a Budapesti Hírlap vezér- és tárczaczikkében, melyek CrispiFerenőz
ről szóltak, a gyártandó igenévnek használatát a szokásos gyarló helyett). 
De hát Molnár István nem olvassa a Tüzetes nyelvtant s a forgandó-t

* Természetesen nein tartoznak ezen igenév valódi magyaros haszná
latának rovatába a köv. szólásmódok : én Írandó vagyok egy könyvet az 
igeidők terminusairól, elutazandó leszek pár nap múlva a Balaton mellé» 
Cicero kitépendő volt Catilina összeesküvését gyökerestül stb., mert ezek a 
latin rus 3. szolgai utánzatai, vagyis sült latinismusok.
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megteszi instans actiósnak ! Én azonban nem az imént említett okokból 
kívánom a participiumok præs., perf. és futurum jelzőjét fentartani, 
hanem egyrészt a megszokás miatt, másrészt mert csakugyan a jelen, 
múlt és jövő időkörbe (sphæra) tartoznak jelentősöknél fogva, végül a 
mellékmondatok szokásos rövidítése miatt, a mikor teszem a qui 3.-os 
mondatok időviszonyát csakugyan nem fejezhetjük ki máskép, mint a 
jelen, múlt és jövő szavakkal ; v. ö Sapiens bona semper placitura ('= quaa 
placebunt) laudat ; Hæ sunt divitiæ certæ, perpetuo permansurse 
(Seneca) stb.

b) A mit pedig a magyar és klasszikus nyelvek mellé- és alárendelő 
természetéről mond (325. 1.), azt megczáfolják a gyermekességig egy
szerű Homéros és Hérodotos, vagy a parasanga-stílusú Xenophon, a 
tömör Thukydides stb., de a latin Írók közül is elegen : a katonás Cæsàr, 
a szakadékos Tacitus, a lagymatag Nepos stb. ; kivétel talán csak az egy 
Cicero, mikor hosszú köimondatokban* beszél, miként nálunk emlék
beszédeikben Kölcsey, Eötvös és a régi szónoki iskola neveltjei. Több iró 
úgysem igen jöhet tekintetbe az iskola számára, mert a kik még iskolai 
Írók (Livius, Vergilius), csak helylyel-közzel körmondatosak. Ám ha 
valaki akár a Budapesti Hírlap vezér- és tárczaczikkeit megvigyázza, akár 
egyéb lapok és iratok mai mondatfüzését figyeli, bizonyára azt mondja, 
hogy legalább is annyi az alárendelés nálunk, mint az iskolai ó-klasszikus 
Íróknál. Mondom, legföllebb a periódusok ritkábbak, mint Cicerónál ; 
mert az u. n. «style coupé»-t (1. Dengi, magyar stilisztika, 35. lap) még 
nem lehet nálunk általánosnak és közkedveltségünek mondani ! Én pl. 
ki nem állhatom azt a tőmondatos előadást, tettetett rövidséget, heve
nyészett mindennapiasságot se Írásban, se beszédben, a melyet némely 
iró fitogtat a napilapok tárczáiban ; hiszem, mások is hasonlóképen 
vélekednek. Midőn tehát Molnár István a latin Írókat úgy tüntette föl 
olvasói előtt, hogy szinte «mohósággal» rendelik egymás alá mondatai
kat, akkor megint Melétosként viselkedett olvasóival szemben, a kik előtt 
ferdén jellemezte a klasszikusokat, holott tudta, hogy az auctorok iratai 
nem csupa alárendelő szerkezetűek.

V.

Szándékosan hagytam legutoljára az idők használatának nyelvtör
téneti oldalát, a mely a latinban szakasztott olyan, mint a görögben, 
vagyis már a forrásnál szabad cserélkezés mutatkozik az indicativus idei-

* Erről az ügyről egy rövid czikk érdemel említést, mely a Nyelvőr 
májusi füzetében (225—6. 11.) jelent meg Görög Ignácztól ily czímen: «.Az 
antik és modern nyelvek mondatszerkezetéről».
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nek alkalmazásában. Nem akarok bővebben szólni a kérdésről, azért csak 
főbb pontjaiban sorolom fel ide vágó tapasztalataimat, olvasmányaimat
y - , les jegyzeteimet.

Előttem van Plautus idöhasználat&ról egy sokszor idézett érteké- 
zés Rodenbuschtól (Strassburg, 18*8.), a mely a múlt időalakok haszná
latára vonatkozó ószleletemet teljesen megerősíti, valamint azt is iga1 
zolja, bogy a coniunctivus priesense és az indicativus futuruma (3., 4. con- 
iug.) cselólkeznek (57. 1., 1. még Cramer ide vágó czikkét: Archiv, f- 
lat. Lex. V., 304.), vagyis hogy eredetileg optat, vagy desiderativ érteb 
miiek ; szintúgy azt is, hogy a fut. exact, sokszor áll az egyszerű jövő 
helyett, csupán a versmérték kedvéért ; a perf. pedig kiterjedt haszná
latú a plusqupf. helyett.

i De megerősíti a régi Írókra nézve szerzett tapasztalataimat 
Schneider müve is : «De temporum apud priscos scriptores Latinos usu»' 
(Glfttz, 1888.), a mely a következő fontos kijelentést tartalmazza (17.1.) :
« Certe legentis animum subit cogitatio, cur tam saepe auctor dicendi 
actionem infectam ideoque aliter intellegendam proferat, ac si perfec
tum posuerit, priesertim cum res ipsa huius rationis causam praebeat 
nullam. Facile autem videmus in comicorum quidem sermone multo 
saepius imperfectum legi, quam sententiarum conexus postulet, perfec-' 
tum contra, ubi e posteriore linguas usu imperfectum exspectetur. Itaque1 
plane temen da est eorum sententia, qui putant imperfectum plerumque 
eo consilio positum esse, ut actio continua sive infecta perspicua sit.' 
Immo in temporibus eligendis veteres scriptores non certam illam, regii“ 
Ium secuti, sed ad rem praeteritam simpliciter afferendam perfecto et 
imperfecto promiscue usi sunt, et hoc etiam ipsum aoristi locum obtinet. 
Nec mirum. Nam cum lingua Latina peculiare tempus in aoristi modum 
non conformasset, rei natune erat consentaneum eius vicibus modo per
fectum, modo imperfectum fungi, cuius primitiva pneteritie actionis 
pendentis notio non impatiens erat huius muneris, quin etiam, ut erat 
tempus prasteritum, ad hoc non minus idoneum se praebebat quam per
fectum. » Végül pedig így szól : « Plusquamperfectum pari ter cum perfecto ■ 
et imperfecto aoristi munus suscepit atque haec tempora promiscue sese 
exdpiunt. »

e Hasonló értelemben nyilatkoznak egyéb, inductiv utón járó érte
kezéseim is, a melyeket ezen czikkem megirhatásához hozattam és 
szorgalmasan elolvastam. Mindegyikben elül járnak apéldák s csak aztán1 
jönnek az önként kinálkozó tanulságok !

A későbbi Írókról már elégszer szólottám, tehát nem úntatom velők 
olvasóimat. Most csak azt említem, hogy ide vágó könyvgyűjteményem há
rom müvei gyarapodott, u. m. 1. a Zimmermann-féle nagy értekezésnek 
.{De epistulari temporum usu Ciceroniano, Rastenburg;e, I. 1886.,
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II. 1887., III. 1890., IY. 1891.) két utolsó füzetével; 2. Lebreton nagy 
müvével : Etudes sur la Langue et la Grammaire de Cicéron (Paris, 
Hachette, 1901. 471. lap), a melyben ki van fejtve példák alapján, hogy 
még Cicero Írói fejló'dése is előtérbe tolta az egyik időnek használatát 
a másiknak rovására, vagyis az egyiknek divata majdnem kiszorította 
vagy elnyomta a másikét ; 3. ugyancsak Lebreton művével : Cæsariana 
syntaxis quatenus a Ciceroniana différât (Páris, Hachette, 1901, 118. 1.), 
a melyben a két, egyazon korú iró eltérései vannak példákon szem
léltetve.

Már most, mivel ama neves szerzők kutatásai ugyanarra az ered
ményre vezettek, mint az én buzgólkodásom ; mivel továbbá egyetlen 
iskolai latin vagy görög nyelvtanost sem találtam, a ki a tanítás terén 
erőltetné az actiókat, — legföllebb oly mértékben szólnak rólok, a meny
nyire az én felfogásom is megengedi őket : épen azért ellenfeleimnek 
puszta bizonykodása előtt meg nem hajolhatok, annyival kevésbbé, mert 
eddigi argumentálásuk csak erősbítette a magam álláspontját.

A latin nyelv jövőjét sem féltem én az ilyen vitáktól ; mert hitem 
szerint a latin nyelv uralma íemnarad mindaddig, míg az egyház irá
nyító hatással lesz a föld kerekségén élő híveire. Másrészt a latin nyelv 
és irodalom becsét, példátlan hatását mind máig érzik és méltányolják 
a művelt népek. Különben is én nem iudok magamnak olyan művelődési 
korszakot képzelni, mely a humanisztikus műveltséget mellőzhetné. 
Hitem szerint tehát még jó ideig élnek és uralkodnak a gymnasiumók 
múltjához és fogalmához fűződött humaniórák. De ha meggyöngül vagy 
visszaszorul is valaha az uralmuk, az egyház sohasem hagyhat fel míve- 
lésökkel, hanem menedéket nyújt számokra, miként a népvándorlás 
viharai között tette. Az elnyomásra következik aztán egy jobb korszak, 
az újraéledés ! . . .

Végezetül azt a tanulságot merítem a lefolyt vitából, hogy legalább 
tisztultak a nézetek. íme egy théma, a mely tartós érdeklődést keltett 
kartársaimban ! Éz azon eredmény, melyhez gratulált nékem a Szer
kesztő úr már akkor, midőn azzal a kéréssel fordultam hozzá, hogy 
szíveskedjék közölni a Körösi felolvasására adandó válaszomat. Ellen
felekre találtam, s alig merem hinni, hogy meggyőztem őket tévedésük
ről. Mindazáltal rendületlenül vallom Senecával : «Veniet tempus, quo 
ista, quae nunc latent, in lucem dies extrahat et longioris sévi diligen
tia . .  . Veniet tempus, quo posteri nostri tam aperta nos nescisse 
mirentur. »

BóDiss J u s z t i n ^
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Y A J N A  A N T A L  T A N T E R V É .

— Iskolatörténeti adalék. —

Vájná Antal 1842-től 187fi-ig működött a nagyenyedi Bethlen- 
coUegiumban. Született 1804 nov 1-én Kovászna-Vajnafalván, Három
széken. Tanulását otthon kezdte, Nagy-Enyeden folytatta, hol megnyerte 
Hegedűs Sámtiel professor szeretetét, ki fia, Lajos, magántanítójáúl 
alkalmazta s mikor kolozsvári tanár lett 1829-ben, magával vitte. Vájná 
itt végezte a jogi tanfolyamot. Hegedűs 1830-ban tord ősi pappá lett ; 
ekkor Vajnát Ugrón István gyermekei mellé nevelőnek ajánlotta s ezzel 
szerencséjét is megalapította, mert Ugrón István a tanügynek és nevelés
nek lelkes barátja volt ; tanügyi, nevelési kérdésekről nemcsak szívesen, 
de okosan is tudott társalogni. Mint a kolozsvári ev. ref. collegium fő- 
gondnoka, minden közvizsgálaton megjelent ; észrevételeit, előterjesz
tette s jegyzőkönyvre is vétette az előljárósági gyűléseken, nemcsak azon 
időszak alatt, míg gyermekeit neveltette, hanem azután is, élete végéig. 
Vájná a nevclőség mellett az erdélyi főkormányszék aedilis directiójában 
vállalt munkát 1832-ig. 1833-ban az Ugrón István és Kemény Farkas br. 
fiait vezette külföldi akadémiákra, Bécsbe, Berlinbe.

1837-ben már ismét Kolozsvárt volt, hol az erdélyi ev. ref. egyház- 
kerület főconsistoriumában 1830 óta folytak igen érdekes tanügyi tanács
kozások. Az egyházkerület és collegiumok főgondnokai, tanárai a főcon- 
sistorium megbízásából új tantervet készítettek az erdélyi collegiumok 
számára. A tanácskozások, tervezések még nem nyertek befejezést, mikor 
1837-ben a külföldi útjáról visszatérő, sokféle tapasztalatot gyűjtött, 
32 éves Vájná Antal az alábbi tantervet benyújtotta a főconsistoriumnak- 
Igaz, hogy nem ezt fogadták el, nem léptették életbe egész terjedelmé
ben ; de az is igaz, hogy eszméi közül több jutott érvénybe a tantervek 
életbeléptetésekor; sőt az idegen nyelveknek felsőbb osztályokban, a 
görög nyelvnek pedig csak a VH. VIII. osztályokban kezdése még most 
is a jövő kérdése. Ha a görög nyelvre vonatkozólag elfogadnók tervét, a 
mostani költséges, tanügyi szempontból nem természetes, görögpótló 
tanfolyamot eltörölhetnők.

¥

Egyébiránt Vájná Antal tantervét, meiy korának tüköré, a követ
kezőkben terjesztem elé :

A gyermek és ifjú testi-lelki erejének örökös ápolásra, fáradást, 
szünetet nem ismerő mívelésre, más szóval nevelésre van szüksége. — 
Innen származik a nevelésnek physikai és morális czélja.

M a g y a r  P a e d a g o g ia .  X . 9 . 35
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Arról nem szól Yajna Antal, hogy intézeteink mennyire felelnek 
meg a physikai nevelésnek ; de szól az erkölcsi nevelés, tulajdonképen a 
tanítás ellen felhozott vádakról, hogy az ifjúságban nincs tudomány
szeretet ; hogy a felületesség után kapkod. Kereste okát s úgy találta, 
hogy a fogékony gyermekkort nem használják fel jól lelki tehetségeik 
kifejtésére ; hogy a gymnasiumi tudományokat az alsóbb osztályokban 
nem tanítják elég rendszeresen ; hogy az alapvetésben van a hiba. 
E miatt a legbuzgóbb professorok tanítása eredménytelen a felsó'bb osz
tályokban. Az ifjúságról fölteszi, hogy van annyi tehetsége, buzgósága, 
mint más nemzetek ifjúságának. Nem bennök, a körülményekben, gyer
mekkori tanításuk módjában, az osztályok rendjében található meg a 
méltó panaszok oka.

Az osztályokban, úgy látszik, nem az a czél, hogy nehány száz 
gyermek az emberiség nagy czélja felé vezetve nevelést nyerjen, hanem 
hogy nehány ifjú ember (a classis præceptorok), tanulása befejezte után, 
az életpályára való készüléshez segélyt nyerjen, hogy tehát négy colle- 
giumunkban 33 ifjú ember fölsegítéseért, közel kétezer gyermek áldoz
zák soha vissza nem nyerhető idejével s gyermekkori fogékony erejének 
föl nem használásával. Tiszteletre méltó czél a szegények segélyezése s 
nem is ennek megakadályozásáról van szó, hanem arról, hogy nem 
vétek-e 33 ifjú boldogulásáért mintegy kétezerét szenvedtetni s hazánk
ban a közmívelődést haladó útjában nemzedékről-nemzedékre föltartóz
tatni ? ! *

Nem vádolja Vájná ez ifjakat kötelességmulasztással, helyzetük 
föl nem fogásával, lanyhasággal vagy épen szennyes önzéssel ; mert 
tudja, hogy ők nem ismerik még az élet érdekharczát, termésarany jel
lemük még szeplőtelenebb, semhogy ily vádakkal lehetne illetni. Ismert 
sok lelkes osztálytanítót, kik szenvedélyes gyönyörűséggel szentelték 
minden órájokat a reájok bizott növendékekre s kiket annak érzése, 
hogy másoknál valamivel többet tehetnek, lelkesedéssel vezérelt darabos 
pályájokon. Megteszik ők, a mit bírnak s hogy a fogyatkozások mégis 
oly szembetűnők, oka az, hogy feladatuk erejök feletti. Mert vegyük a 
dolgot úgy, a mint van, akár az időt, akár a tárgyak számát tekintve. 
Ők többre vannak kötelezve, mint magok a professorok, midőn napjá-

* Vájná Antal a 33 ifjú emlegetésével a nagyenyedi, kolozsvári, 
székelyudvarhelyi, marosvásárhelyi főiskolák (közönséges néven eollegiumok), 
a szászvárosi és zilahi gymnasiumok osztálytanítóira (publicus præcep- 
toraira) czéloz, kik végezvén felsőbb tanulmányaikat, az alsóbb osztályok 
tanítására megbízást nyertek, szerény jövedelmökből megéltek, néha még 
félre is tettek addig, míg rendes papi állást nyertek, vagy külföldi egye
temekre indultak. Erre vonatkozik a 33 ifjú boldogulása.
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ban négy órát kell tanítniok nyilvánosan, legalább kettőt magánosán s 
mily különböző tárgyakból ? Például a poeticában vallást, német, deák- 
és görög irodalmat, költészettant, mythologiát, mennyiségtant, föld
rajzot stb. s nagyobbrészt oly tanítványoknak, kik némely tárgyakban 
csak sántikálnak, kiknél az alapelőkészület hol egyik, hol másik tárgy
ban, az előbbi osztálytanítók ismeretei szőkébb vagy bővebb mértéke 
szerint, hiányzik. Ilyenkor a lelkes tanító, midőn szeretett vagy alaposab
ban ismert tárgyát tanítványai leikébe kivánja önteni, kénytelen idejét 
a hiányos ismeretek kifoltozására fordítni, mindenkor a többi tárgyak 
rovására. Ebből önként foly, hogy a következő tanítónak az így elhanya
golt ismereteket kell pótolnia s a hiány állandó marad.

De ha ezek nem is volnának így, ha nem sokallanók óráik számát, 
tagadható-e, hogy tőlök alapos tanítást várni nem lehet ? Nem, mert a 
tárgyak nincsenek annyira hatalmukban, hogy tudományos formájokból 
kivetkőztetve tárják a fejletlen gyermeki ész elé, annyival kevésbbé, 
mivel sem idejük, sem türelmük nem engedi, hogy a gyermeket lélek
tanilag megismerjék. Nem lehet alapos tanítást várni tőlök, mert isme
retlenek az elemi tanítás rendszerével, még jó példát sem láthattak ; ez 
ismerethiányt jó, útmutató kézikönyvekkel sem pótolhatják, mert anya
nyelvűnkön nincsenek ; az idegen nyelvekben járatlanok, vagy ha vala
mennyire jártasok is, sem módjok, sem kedvök nincs ezek megszerzésére, 
mivel munkásságuk ideje csak e gy évre terjed. Tapasztalataik, tapoga- 
tódzó igyekezetük sem teremheti meg az óhajtott gyümölcsöket, mert a 
míg munkakörükbe beletalálják magukat, eltelik az év. Helyöket újból 
épen oly járatlan ifjú foglalja el, vagy ha megmarad valamelyikök, jutal
mul más osztályba lép, hol ismét oly ismeretlen mezőbe jut, mint a meg
előző esztendőben. A veszteség mindig a növendékeket éri, kiken szün
telenül gyakorlatoznak, a nélkül, hogy valami jótékony hatás háramol- 
uék reájok.

Itt van tehát a hiba, ide kell segédkezet nyújtani ; itt kell 
az orvoslást kezdeni, az évenként változó osztálytanítóság megszün
tetésével. A gyermekeknek tapasztalt, biztos és okos vezéreket kell 
adni, állandó tanítókat, kik ne osztályok, hanem szak szerint mű
ködjenek.

E rendszer mellett a fennebbi hiányok elenyésznek, a növendékek 
rendszeres tanítást nyernek ; a gymnasialis tudományok művelése meg
kezdődik nálunk is, jó kézikönyvek készülnek s a változtatás az egész 
országra jótékony hatású lesz. Csak így remélhetjük, hogy iskoláink 
megfelelnek a közvárakozásnak, csak így nyerhetjük meg, hogy hazánk 
tehetősebb polgárai is örömest részesítsék gyermekeiket köznevelésben. 
Az így szervezett tanítói kar seminariummá válnék, mely a hazának 
már némiképen ismert és kipróbált professorokat nyújthatna ; jó póldái-

3 5 *
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val és tanításaival számos derék ifjút, nevelne a tanítói és polgári 
pályára.

Legyenek tehát az iskolákban tárgytanítók, osztályhoz nem kötve. 
A mennyiségtant, latint stb. tanítsa egy-egy tanító minden osztályban. 
Azt mondhatná valaki, hogy ennyi egyénnek tisztességes állandó fizetést 
nem tudnak adni collegiumaink. A válasz erre az, hogy e terv szerint 
sem kellene a gymnasiumi tudományok tanítására több 8 —9 egyénnél. 
Fizetősök forrása lehetne a régi, a gyakorlatban levő promissió (felaján
lott évi adomány a tanításért) oly módosítással, hogy megállapítod az 
intézet a legkisebb összeget, melyet a szolgák * kivételével minden 
tanuló fizetne. így a szűkmarkúakat fizetésre szorítod az iskola, a sze
gényebbeket nem terhelné túlságosan. De a szegény, szolgafiúkat csak 
azon esetben kellene az intézetben tartani, ha jól tanulnának ; különben 
el kellene távolítni őket, hogy más pályát válaszszanak.

A megállapított tandíjat az iskola pénztárába kell beszedni s ebből 
fizetni a tanítókat, fűtést, világítást, meszelést stb. A fizetési fokozatokat 
úgy kellene megállapítni, hogy a mely felsőbb osztályban új tantárgyat, 
új egyénnek kell tanítni, a tandíj is növekedjék 2—4 forinttal. Példáúl, 
ha az első osztályban 8  pengő frtot kellene fizetni, a másodikban már, 
hol tán a német nyelv tanítása kezdődnék, 1 0  frtot ; a negyedikben, hol 
tán a latin nyelv lépne föl, 14 frtot; az ötödikben, hol tán a franczia, 
18 frtot ; a hetedikben, hol tán a görög nyelv s egyebek kezdődnének, 
2 0  pengő frtot kellene fizetni. Yajna reméli, fölteszi, hogy a szülők gyer
mekeikért meghoznák ez áldozatot nálunk, hol a tanulók és deákok a 
szállást majdnem ingyen kapják.

Egy német ajkú jó tanító alkalmazásával meg lehetne szüntetni 
gyermekeinknek német városokba adását, hol a nagy költség mellett 
nem mindig nyerhet jellemök kedvező fejlődést.

A tandíj-fizetést, legalább kis mértékben, szeretné Yajna kiter
jeszteni a felsőbb osztályos deákokra is, hogy lehessen javítni a pro- 
fessorok csekély fizetését s lehessen valami alapot teremteni a sze
gény ifjak fölsegítésére. Németországi példára hivatkozik, hol akárme
lyik tudomány hallgatásáért egy Louisd’ort (8 V2 pengő forintot) kell 
fizetni.

A gymnasialis tanítás hiányairól és javításáról a fennebbiekben 
szólván, áttér Vájná a tantárgyakra, melyeket sem mennyiségökre és 
rendjükre, sem kiterjedésökre nézve nem talál megfelelőknek, legalább 
részben ; nem találja ezeket összeegyeztethetőknek a haladó kor elismert

* M inden díj fizetése alól fö lm entett, sőt ném ely collegium okban 
segítségben részesíte tt szegény tanulók, a k ik  az in ternátusbán  ezért a tisz
togatás és fűtés m u n k á já t végezték.
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józan elveivel, nem találja olyanoknak, melyek a tudományok magasabb 
fokához kellő előkészületet nyújthatnának.

Mennyiségre nézve liiában keresi a tárgyak közt a növénytant, 
állat- és ásványtant, a történelmet ; nem talál német ajkú mestert a 
német nyelv tanítására ; teljesen hiányzik az osztályokból a míveltség- 
hez nagyon szükséges franczia nyelv, sőt még a deákok közt is alig van 
egynéhány, ki megizelintené.

Elrendezés tekintetében hibáztatja, hogy ámbár a nyelvtani ok
tatást már anyanyelven kezdik, nem folytatják végig annyira, hogy más 
nyelveket megelőzve, azoknak felfogásához alapul és kiinduláspontúi 
szolgálhatna s hogy az idegen nyelvek hozzá, mint gyökeresebben ismert
hez hasonlíthatók volnának ; pedig a grammaticalis ismeretet idegen 
nyelven szerezni olyanforma vállalat, mintha valamely kezdő boltosinas
nak a sing mekkoraságát. részeit s más mértékekhez való viszonyát a 
franczia mètre-bői vagy más ismeretlen mértékből akarnék megismer
tetni. De nem felel meg a tárgyak elrendezése annak a szabálynak sem, 
hogy a könnyebbről kell a nehezebbre átmenni, mert a német nyelv elé 
teszik a latint, holott ezt holtsága is hasonlíthatatlanúl bajosabbá teszi ; 
pedig a német nyelvet nemcsak értenünk és írnunk, hanem beszélnünk 
is kell, tehát ez is okúi szolgálhat a tárgy korábbi kezdésére. Aztán a 
mint tiszta igaz, hogy nyelvtanulásra legalkalmasabb a gyermeki fogé
kony elme, tagadhatatlan az is, hogy az ő hajlékony szerveik szok- 
hatják meg és utánozhatják legszerencsésebben a különböző nyelvek 
hangjait.

Nem megfelelő a tárgyak kiterjedése, mert példáúl a mennyiség- 
tanban mellőzik a főbeli számvetést, sőt még neve is alig fordul elé ; a 
gyakorlati mértanból vagy épen nem, vagy igen keveset tanítnak, pedig 
ezek nélkül nem lehet sikeresen haladni a felsőbb tudományok tanulásá
ban. Az ifjúnak annyira kell haladni az osztályokban a kulcsúi szolgáló 
nyelvek és az előkészítő tudományok ismeretében, hogy a feleőbb tudo
mányok felfogására készen legyen.

A hiányok részletezését nem folytatja tovább Yajna. E helyett 
tervet ad arról, hogy mit, hány órán kellene tanítni egy nyolcz osztályú 
gymnasiumban.



550 TÖRÖK ISTVÁN.

AJ Tudományok.
1. M e n n y i s é g t a n .

a )  Főbeli szám vetés, keresztülvive a num eration
és a négy m űveleten  .... .... .... .._ ..- ._. ........—

b)  Ism étlés, folytatás, a táblai számvetésből, a  négy
művelet alkalm azva is _  _  _  .... — —

c )  Törtszám ok, még a tizedesek is, ratiók , p ro 

li) Ism étlés, algebra ................ ._ .... _.
e )  P o ten tiák , radixok, első gradusú aequatiók ; elő

készület a geom etriára  (Formenlehre) _  ._
f )  F o ly ta tás az sequatiókban, progressiók, logarith-

musok, geom etria a  stereometriáig, ha lehet . ___ ...
g )  A geom etria folytatása vagy ismétlése, stereo-

metria .... ... -  ... — —
h )  Ism étlés, p rac tica  geometria, trigonom etria p lana

A nyolcz osztályban összesen

2. T e rm é sz e tra jz .
a )  Oszszel az állattanból, télen az ásványtanból,

tavaszszal a növénytanból, bizonyos in d iv i
duum ok tervszerinti megism ertetése a term é
szet u tá n  ._ _  _  _  _  _ _
A m ásodik  osztályban folytatólag ugyanaz

b )  Folytatás (botanicai k irándulásokkal össze
kötve) az ism eretes specieseknek genusok a la tti egyesülése

c )  A genusoknak  fam iliákban (classisokban) egye
sülése; bővítés; excursiók _  .... ..........................

d )  Systhem afelállítás ; különféle systhem ák _
eb N övények és állatok physiologiája _ ...
f )  \ K rystallographia  (melylyel m ár alább némileg

(meg k e lle tt ismerkedni) rendszeresen... . _
g )  K őszirtnem ek, geognosia ... _ __

Hányadik Hetenként 
osztályban? hány órán?

Ö sszesen
3. P h y s ic a .

a) E lő k é sz ü le t, a  testek tu la jd o n ság ai stb . (Ez
csak a VII. o sz tá ly b an  kezdődik) _ _ _ _ _ _  ... ....

b ) F o ly ta tá s , electricitas, m ag n e tism u s , v ilágos
ság, m elegség s tb ........................................................ .... .... ...

Összesen
4. G eo g ra p h ia  és s ta t is t ic a .

a) JRövid közönséges geographia, E rd é ly  geogra-

h) Ism é tlé s , fo ly ta tás, M agyarország ........
c)  Az a u s z tr ia i  b irodalom . N ém etország  . _ ._
d )  ) T örök  b iro d a lo m , Görögország, O laszország

M uszkaország , L engyel-F rancziaország , B elg ium
f )  JA  p y re n æ i és-sk an d in av ia i félsziget, A nglia  _
g) \  E u ró p a  és a  m ás négy világrész
h )  M a th e m a tic a  geographia (astronom ia), P h y s ica

geographia ... .... ... ...........  ...  ..........

I. 3

II. 3

III. 4
IV. 4

V. 2

VI. 4

VII.
VIII. 2

22

I. 2
II. 2

Щ . 3

IV. 2
V. 2

VI. 3

VII. 3
VIII. 3

20

VII. 2

v n i . 3
5

I. 3
II. 2

III. 4
IV. 2
V. 2

VI. 2
VII. i

VIII. 3
Összesen 20

Jegyzet. Az összekapcsolt két osztálybeli tárgyakat a két osztály együtt 
is tanulhatja, ha a  tanulók száma engedi. E jegyzet másutt is ezt jelenti.
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5 . H is tó r ia .  Hányadik Hetenként
osztályban? hány órán?

a) Életrajzok a magyar történelemből s tovább 
íb terjeszkedve, a bárom alsó osztályban a geographia
tanítása közben.... _  __  _

h) Rövid egyetemes történelem ...............__
c )  l Magyarország és Erdély történelm e ... .
d )  \ A z ókor, főleg a görög és római történelem
e) A középkor történelme _ _ _ ._
f )  Az újkor .......

Összesen
6. V allás .

IV. 2
V. 2

VI. 2
VH. 2

V III. 2
10

A kész vagy ezután készülendő katechismusok, 
kézikönyvek szerint m indenik osztályban hetenként két 
órát, azonban ezt legalább az I. osztályban csak holmi 
erkölcsi rajzokra, példákra óhajtaná szorítni. Összesen 16

B) Nyelvek.
7. Magyar.

a) G ram m atica  : szónem ek, szóragozás, szószár
m aztatás , egyszerű m o n d ato k , h an g n y o m a t, o lvasta tás stb.

b) A g ram m atica  fo ly ta tása , reso lu tio , helyes
olvasás, helyesírás, összetett m o n d a to k ; i ra tá s  s tb ._  ....

c )  A nyelv : a  m o n d a tta n  tö rv én y e i; a  k ö rm o n 
datok  ism ertetéséből v a lam i ; szép olvasás, ira tás , szavalás

d )  \ R heto rica , szavalás.... ...................  — _
e )  \ Poësis, szavalás _  _  ............ . _  .... _
f )  A esthetica, szavalás ...
g) Rsychologia, logica  _  ...

( Isszesen
8. Ném et.

a )  A z  egész gram m atica, fordításbeli s más gya
korlások... _  _ _ _ _ _ _  _  _  —

b)  Folytatás, ism étlés, gyakorlások stb. _
c )  Folytatás, gyakorlások _  ... ................. ...
cl) Folytatás, gyakorlások _  _  .... „. _
e) « « _ _ _ _ _ _
f )  írók  ism ertetése, gyakorlások .... ...

g )  Irodalom történet ... _ _ _ _ _ _
Összesen

9. Latin.

I. 12

H . 8

III . 3
V. 2

VI. °2
VH. 1
V 11. 2

25

II. 10
H L 6
IV. 3
V. 2

VI. 2
VII. 2

V III. 2
27

a )  Az egész gram m atica ; gyakorlások ; collo
quium  ; Gedike, E utropius stb. (Itt nem  kell felejteni, 
hogy a tanítványoknak m ár szép gram m atical ismere
teik  vannak, m i nagyon könnyíti a dolgot. Kezdődik a
IV . osztályban _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  IV. 10

b) Syntaxis simplex, ornata, figurata, Cornelius,
Justinus, Phæ drus stb. _ _  _ _ _ _ _ _  V. 6

c )  R hetorica; Cicero, Q uintilianus stb. _  „  VI. 4
d )  Poësis, prosodia, H oratius, V irgilius, Ovidius 

stb. (a c )  és d )  ismeretesek a m agyar nyelvből, mi
nagy könnyebbség) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  VH. 4

e )  Ism étlés; P linius, L ivius, Tacitus stb. iroda
lom történet ... _  _  _  _ _ _ _ _  VIII, 4

Összesen 28



Hányadik Hetenként
1 0 .  F r a n c z i a .  osztályban? hány órán ?

a) Grammatica, fordítás, írásbeli gyakorlások stb. Y. 6
b) Folytatás .........  _. __ .......... — — VI. 4
c) ' « _  _  _  .... .. „  _  VII. 4
d) írók ismertetése, irodalomtörténet    VIII. 4

Összesen 18
1 1 . G ö r ö g .

a) Grammatica stb. ....     VII. 4
b) Folytatás, fordítás stb......... .. ......................... VIII. 2

Összesen 6

C) Művészet.
Ebből legszükségesebb az írás, rajzolás, ének és zene. — Az írás 

tanítását a magántanítók kezdenék meg. A II. vagy III. osztályon kezdve, 
boi a gyermekek már alkalmasak a szépírásra, a Vl.-ig hetenként két órát 
kellene szépírásra fordítni. — A rajzolást az osztályban kellene kezdeni, 
még pedig eleinte minden tanulóval, később csak azokkal, kiknek hajlamuk 
van rá. Ez is megkíván heti két órát. — Köztanítás tárgya lenne még az 
ének és zene, mert a szülők ezt egyenként nem adhatják meg gyermekeik
nek. Erre is szükséges heti két óra.

Vájná szerint kitűnik e tanterv áttekintéséből először az, hogy 
egy-egy osztálynak hetenként 22—29, naponként 4—5 órai elfoglaltsága 
lenne a művészeti tárgyakon kivül, tehát nem terhelő. Másodszor az, 
hogy az első évben legnagyobb gondot fordít a magyar nyelvre s ezt 
minden tanulásnak kulcsává tevén, fölebb is mindenütt a többi nyelvek 
elé helyezi ; nyomban következik utána az első osztályban az elme élesí
tésére oly szükséges főbeli számvetés s csak ezután következnek a többi, 
inkább csak ismeretbővítésre szánt emlékezeti tárgyak. A második és 
harmadik évben főtárgy a német ; a negyediktől kezdve a latin. — Mint 
eddigelé az osztályokban vagy épen nem, vagy nem kielégítőleg tanított 
tárgyak szerepelnek e tervben : a franczia nyelv, állat-, növény- és 
ásványtan, geognosia, physicai előkészület, »sthetica, historia, főbeli 
számvetés s más főbb részek.

Azt hiszi a tervező, hogy a felsorolt tárgyakat 8—9 egyén eltanít
hatja, de csak oly összevonásokkal, a mint alább kitünteti :

óra
számok

1. Mennyiségtanból 22 óra __ .... ._ .... _  .... ._. .... .... ._ „. 22
2. Természetrajzból 20 « négy osztály kettőnként összevonható, el

esik 5 óra, marad _  _  15
3. Pliysicából 5 « . _ _  ._ 5
4. Földrajzból __ 20 « 4 oszt. összevonható, elesik 4 óra, marad 16
5. Történelemből 10 « 2 « « « 2 « « 6
6. Magyar nyelvből 24 « 2 « « « 2 « « 22
7. Vallásból _ _16 « 4 « « « 4 « « 12
8. Német nyelvből 27 « 4 « « « 4 # « 23
9. Latin nyelvből .... 28 « 2 « « « 4 « « 24

10. Franczia nyelvből 18 « 2 « « « 4 « « 14
11. Görög nyelvből _  6 « _  _  ._ .... . „ A  6

195 165

5 5 2  TÖRÖK ISTVÁN.
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Ha nem volna sok egy egyénre naponként három—négy óra taní
tása, akkor eltaníthatná egy-egy tanító a mennyiségtant heti 22 órán, a 
természetrajzot, physikát 20 órán, földrajzot, történelmet 22, magyar 
nyelvet 22, német nyelvet 23, latint (a rhetorica és poesis kivételével) 
20, a latin rhetoricát, poesist (cserélhetők lévén 8 óra helyet 4-et adva) 
és vallást 16 órán. A franczia nyelv tanítására könnyű lenne egy mívelt 
francziát találni, ki meghatározott díjért napjában 2 órát adna a colle- 
giumban s ezen kívül a városon is taníthatna, jövedelme szaporítása 
végett.

Egy kilenczedik egyén az osztályokban adandó heti 6 órája mellett 
taníthatná a deákoknak* a görög nyelvet, vagy tán ezt is át lehetne 
adni annak, ki a vallást tanítná, mert így sem lenne több 22 órájánál.

Költség hiánya miatt nem gondolja a tervező, hogy e tanítói 
állomásokat azonnal lehetne állandósítni, de nagyon szükségesnek tartja 
a mennyiségtan, természetrajz és latin nyelv tanítóinak állandósítását ; 
a többi tárgyakat az előre kijelölendő s 3- 4 évre megmarasztandó 
deákok eltaníthatják addig, míg állandósításukra a tanítványok szaporo
dása vagy más körülmény alapot teremt.

Az írás tanítását lehetne egy szépen író deákra bizni ; a rajzolás 
kedvéért jó volna mindenik collegium mellé egy-egy művészt telepítni, 
ki tanításával és példájával buzdítná az ifjúságot. Ugyanezt kívánná az 
énekre és zenére is, de ezt csak kegyes kívánságnak tekinti. Egyébiránt 
ennek megoldása a collegium hollététől függ; mert például Kolozsvárt 
már meg van indítva a zene, ének és rajzolás fölkarolása, tehát könnyű 
továbbfejleszteni.

A 3 állandó, 4 változó tanító és 2 nyelvmester javadalmának elő
teremtésére is ad tervet Vájná. Fölveszi az épen nem legnépesebb kolozs
vári collegiumot. A fizető tanulók számát a 4 alsó osztályban 30-—30-ra, 
a 4 felsőben 25— 25-re teszi. Ha az első osztályban 8, a másodikban és 
harmadikban lü, a negyedikben 14, az ötödikben és hatodikban 18, a 
hetedikben és nyolczadikban 20 pengő forint tandíjat fizetnének, 3160 
pengő forint folyna be. Ebből a 3 állandó tanítónak 400 forintjával 
1200, a 4 változónak 200 forintjával 800, a két nyelvmesternek együtt 
400 forint, összesen 2400 forint volna adható s még maradna 760 pengő 
forint. Ez azon összeggel, melyet a collegiumok az osztálytanítóknak 
szoktak fizetni, fedezné a közköltségeket is.

A tandíjnak mindenik collegiumban egyenlőnek kellene lenni,

* Deákoknak csak a VII. és VIII. osztályosokat nevezték; a felsőbb 
tanfolyam növendékeit pedig szakjaik szerint philologusoknak, juristáknak, 
theologusoknak ; egyébiránt a felsőbb tanfolyam tagjait is nevezték deákok
nak általánosan.
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mert a külömbség egyiknek népességét apasztaná, a másikét igen 
nagyra növelné.

E tandíjakat egy központi gymnasialis pénztárba kellene szolgál
tatni s a felügyeletet és rendelkezést egy állandó tanügyi bizottságra 
kellene ruházni. A collegiumok pénztárai csak fiókjai lennének e köz
pontinak, hogy belőlök a szükséges helybeli költségeket az állandó tan
ügyi bizottság irányában számadásra kötelezett elöljáróságok meg
tehessék.

Ez a központosítás még azzal az imitt-amott ébredező nagy ideá
val sem ellenkezik, melynek kitűzött czélja az, hogy a felsőbb tudomá
nyokat csak egy helyen s az ezekre előkészítőket pedig jól rendezett 
gymnasiumokban tanítsák.

A közönségre előnyös volna a tantervek egyenlősége, mert ha 
kénytelen a szülő iskolát változtatni, a tanuló akadály nélkül folytat
hatja tanulását. Az is figyelemre méltó, hogy a tanterv ilyen általáno
sítása mellett, jó kézikönyvek kiadása is lehetségessé válik, mi a mostani 
megoszlott állapotban, a tanuló közönség csekély volta miatt, lehe
tetlen.'*' Töeök I stván.

MEGJEGYZÉSEK «A NEVELÉS CZÉLJA» CZÍMÜ 
ÉRTEKEZÉSHEZ.

A nevelés czéljáról a Magyar Pædagogiâban (IX. óvf. 10. szám) 
egy értekezés jelent meg, melynek bevezető sorai önkéntelenül is fel
hívnak, hogy ez értekezésnek olvasására figyelmünket a lehető legnagyobb 
mértékben előlegezzük. Szivesen teszszük ezt annál is inkább, mivel 
ezen értekezésben (A nevelés czélja) a szerző, művének (A gyermek ér
telmi fejlődéséről, gyermek-psychologiai szempontból) pædagogiai kö
vetkezményeit vonja le és e tárgykör a pa;dagogusok előtt sokkal ide
genebb, mondhatnám kicsinylett, mint sem azzal gyakran és behatóan 
foglalkoznának.

Az idegenkedés azonban ezen igen fontos tárgytól teljesen jogo
sulatlan. Sokan azt tartják, hogy a szorosan vett psychologia köréből a 
gyermek-psychologia teljesen kiesik. Indokolásul főérvként szerepel az 
az állítás, hogy a psychologia a kifejlett, állandó lélekkel foglalkozhatik

* A fogalmazvány eredetije az erdélyi ev. ref. egyházkerület levél
tárában 306—1837. sz. a.
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csupán, a mennyiben a lelki élet törvényeit keresi, és nem az a czélja, 
hogy a még meg nem állapodott gyermeki lélekkel foglalkozzék.

A lelki törvényekkel szemben pedig — melyek az erkölcsi életnek 
is alapjai — a pædagogus feladata az, hogy a gondjaira bizott gyer
meki lelket tanítással és neveléssel úgy alakítsa, hogy ezen erkölcsi 
élet, midőn az ifjú önállóságra jut, tényleg lelkében találja forrását. 
Ilyen értelemben főtámasza a psychologia a pædagogiânak. A kivitel 
azonban ilyen állásponton roppant nehéz. Hiszen a psychologiai tör
vényeket — melyek a tudomány mai állása mellett már elég szilárdak 
és megbízhatók — kifejletlen lelkekre vonatkoztatjuk, hogy ezek is 
megszilárduljanak és kifejlődésükben mindinkább megfeleljenek az 
általános ethikai törvényeknek.

Hogy a kivitelben ezt a vonatkoztatást miként eszközöljük, a 
gyermeki lelket mikép alakítsuk, hogy azt a határozott czélt biztosság
gal elérjük, erre nézve határozott utat és módot a psychologia jelenlegi 
állása mellett alig képes adni. Képtelen reá, mert psychologia és gyer
mek-psychologia jelenleg mondhatnám két fogalom.

Nagyon természetesnek találom tehát, ha a tanító vagy nevelő — 
ha erre különös rátermettsége nem képesíti — minden bő tudása mel
lett is, érzi azt a nehézséget, mely nyomja, midőn a gyermekből embert 
akar nevelni. Tudja és érzi ugyan az ethikai elvek meggyőző erejét — 
és többé-kevésbbé hódol neki — de azt a kis fürge, folyton mozgó, 
gyermeki lelket alig képes a nevelés ideáljának meghódoltatni. Nem 
tudja fékezni, mert mozgásairól alig tud valamit, és a mi fő, nem lát 
ezekben szabályszerűséget. Nagyon hozzá szoktunk, hogy csak a kifej
lett egyéniség legyen a psychologiának médiuma. A gyermek egyé
niségéről pedig alig beszélhetünk — nyilvánvaló tehát, hogy a 
gyermek kényelmetlen médiuma a psychologiának — és mi természe
tesebb, minthogy egyáltalán nem foglalkozunk vele. Nincs gyermek- 
psychologia.

Csakis örömmel fogadható tehát szerzőnek fent említett műve, 
illetve pótlásként közölt értekezése, melyben könyvének paedagogiai 
consequentiáit vonja le.

Itt azonban néhány következtetéséhez észrevétel fér, mit alábbiak
ban óhajtok megtenni.

Szerző a következőket mondja (579. 1.) «Az egyén kifejlesztésé
nek követelménye azt hozza magával, hogy a szellemi működési módok 
megállapodását, más szóval az egyéniségből a szilárd jellemnek kiala
kulását meg kell akadályozni addig, a míg fejlődésre képes.» Ez csak 
látszólag helyes elv. A jellem kialakulását olyan értelemben, mint azt 
szerző óhajtja — megszabni lehetetlen. Mert hogyan lehet azt meg
állapítani, hogy az egyéniség jelleme már kifejlődött-e vagy sem ; és
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meddig képes a fejlődésre ? Kant három momentumot nevez meg, mely 
a gyermek jellemében meglegyen: 1. engedelmesség, 2. igazságszeretet,
3. barátság (Geselligkeit).

Ezeket követeli a gyermektől. Tehát nemcsak azt, hogy megálla
podjanak, hanem azt is, hogy meglegyenek ; eltekintve minden fejlődési 
képességtől. Nem helyeselhető a jellemre adott definitió sem : «Az egyé
niség a jellem lehetősége, a jellem az egyéniség valósága, de a mely 
soha sem meríti ki ama lehetőséget#. (580. 1.) Ez a definitió először is 
nem magyaráz ; mert mit értsek az egyéniség valósága alatt ? Másod
szor pedig ellentmond szerző állításának, hogy: «A jellem aztán módo
síthatja az egyéniséget». (580. 1.) Az ellentmondás a következő : Ha a 
jellem az egyéniség valósága, akkor az egyén jelleme már is mint 
valami változhatatlan van feltételezve ; mert az egyénnek vagy egyed- 
nek csak egy valósága lehet és ha ez épen a jellem, akkor ennek is egy
nek kell lenni. Valami szilárdnak, változhatatlannak. Érthetetlen tehát 
és ellentmondó, «hogy a jellem módosíthatja az egyéniséget.» Mert 
tegyük itt a jellem helyébe a definitiót («ajellem az egyéniség való
sága»); akkor az előbbi állítás így hangzik: Az egyéniségnek valósága 
módosíthatja az egyéniséget. Ez pedig absurdum. Elképzelhetetlen, hogy 
valaminek a valósága módosítaná maga magát. Az egész hiba onnét 
ered, hogy szerző a jellemet az egyéniséggel magyarázza. Pedig a két 
fogalom elválaszthatatlan, akár csak a tömeg és erő fogalma. Egyéniség 
nincs jellem nélkül, ép úgy a mint nincs erő anyag nélkül. És ép úgy 
mint az erőt nem lehet megismerni az anyagból, ép úgy nem lehet a 
jellemet az egyéniséggel magyarázni.

Ha pedig a definitiólioz hozzá veszszük a megszorítást is: «a 
jellem az egyéniség valósága, de a mely soha sem meríti ki ama lehető
séget», akkor az állítás így módosul : «Az egyéniség valósága, de a mely 
nem meríti ki ama lehetőséget (az egyéniséget), módosíthatja az egyé
niséget. így két ellentmondás keletkezik. Nem lehet elképzelni, hogy 
ez a fogalom : valaminek a valósága, ne merítené ki teljesen a valamit, 
hogy azt ne födje teljesen. Ezenkívül a fönti ellentmondás is megmarad.

De a definitió szerző még egy állításával ellenkezik ; ezzel: «Hogy 
az egyéniségnek jellemmé való fejlesztését késleltetni kell, annak az az 
oka, hogy az egyéniség alapjában ugyan nem változik, de a belőle ki
fejlődő jellem kevésbbé vagy jobban felelhet meg az egyéniségnek.» 
Tehát «az egyéniségnek jellemmé való fejlesztését késleltetni kell». 
Nos kérdem, hogyan lehet valaminek a valóságát késleltetni ; és hogyan 
lehet változhatatlant (egyéniség, «az egyéniség ugyan alapjában nem 
változik.») valamivé, a mi a változhatatlan valósága (jellem), fejlesz
teni? Hiszen minden változhatatlan valósága, már is maga a változ
hatatlan.
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De kövessük tovább n szerzőt. Ha «az egyéniségnek jellemmé 
való fejlesztését késleltetni kell», de viszont «az egyéniségből a szilárd 
jellemnek kialakulását meg kell akadályozni addig, a míg fejlődésre 
képes» (579. 1.), akkor következik : lia már nem képes fejlődni, ki kell 
alakulnia. Mert összekapcsolva a két állítást, ez lesz : az egyéniségnek 
jellemmé való fejlesztését késleltetni kell, míg fejlődésre képes». Az 
értelemben van bent, hogy ezentúl már ki kell alakulnia ; legrosszabb 
esetben is lehetséges a kialakulás. De ha kialakul, az egyéniség és 
jellem egy; azonos. («Az egyéniségnek jellemmé való fejlesztését . . .» 
stb.) De a szerző most már a következőket mondja : «Ha az egyéniséget 
determináltalak is veszszük, a jellem nem az». (580. 1.) Hogyan lehetsé
ges tehát az, hogy valami, valamivel azonossá fejlődik és mégis az 
egyik valami (egyéniség) más tulajdonságú, mint a vele azonos valami 
(jellem)? Az egyik t. i. determinált, a másik nem az. Akár milyen ol
dalról tekintsük is tehát szerző definitióját, mindenütt ellentmondást 
találunk, több idézett következtetésével.

Most még csak szerzőnek egy sarkalatos állításához akarok hozzá 
szólani, melyre értekezésének egész Il-ik része támaszkodik. Szerző 
ugyanis csak az olyan képzőanyagot tartja a nevelésre nézve hasznos
nak, mely érzelmet kelt, (a mely képzőanyag érzelmet nem kelt, az a 
nevelésre elveszett» 583. 1.) Majd következik ez : «De van a lelki élet
nek egy oldala, a mit apperceptiós működések elnevezés alá lehet fog
lalni, s a mely gátja annak, hogy a keletkező lelki folyamatban az 
érzés kellő erővel jelen legyen, és pedig azért, mert egyes meghatáro
zott lelki működési módok dominálnak bennük, a melyek kizárnak sok 
más lehetséges működési módot.» Ezen apperceptiós állapot ellentétével 
azonban, melyet passiv, önkéntelen figyelemnek nevezhetünk, sokkal 
élénkebb érzelmek járulnak együtt» stb. «Ebből következik, hogy a 
képzőanyagot mindenekelőtt és mindenekfölött úgy nyújtsuk, hogy a 
befogadáskor a passiv érzelmi jelleg lépjen előtérbe.» Ez a következ
tetés nem általánosítható. Mert abból, hogy az apperceptiós működés 
alatt egyes domináló lelki működések kizárnak sok más lehetséges 
működési módot, nem következik az, hogy a domináló lelki működések a 
kópzőanyag szellemével épen ellentétes vagy közömbösítő lelki álla
potot idéznek elő. Mert minden lelki állapot vagy működési mód iránt 
mindenki fogékony (normális egészséges ember) ; csak hogy különböző 
mértékben. (Ha ez nem volna, lehetetlen volna psychologiai pædagogia.) 
Ha most már az egyén egy lelki állapot iránt nem, vagy kevésbbé fo
gékony, úgy ennél jogosult a passiv figyelmi állapot; de fogékony lélek
nél a képzőanyag annál inkább nevel, minél activabb a működési mód. 
Mert hiszen psychologiai tény, hogy képzetek egyenlő vagy hasonló 
képzeteket idéznek elő. A ki a kópzőanyag iránt fogékony (jellemről
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szólván, a képzőanyagot erkölcsösnek kell feltételezni), abban erkölcsi 
domináló képzetek léphetnek csak fel. És ezek egymást csakis erősít
hetik. Tehát itt határozottan kívánatos az apperceptiós (activ) műkö
dés. Az tehát, hogy a képzőanyagot milyen figyelmi állapotban kell 
nyújtani (activ vagy passiv), az csupán az egyéniségtől függ. Ha a nö
vendékben természetszerű erkölcsi alap van, akkor előnyösebb az activ, 
ha nincs, czélszerűbb a passiv. Ez a közvetlen psychologiai oka azon 
pædagogiai törvénynek, mely követeli, hogy a növendék egyéniségére a 
legnagyobb gond fordítandó. Tehát, hogy a képzőanyag nyújtásakor fel
tétlenül passiv érzelmi jelleg, vagy passzív figyelmi állapot lépjen elő
térbe, meg nem engedhető általánosítás ; mert ez ellentétbe jön a pæda- 
gogia egyik legfontosabb törvényével.

Legszerencsésebbnek tartom szerző értekezésének harmadik 
részét, mely igazán értékes részleteket tartalmaz a jeliemről. Az itt 
adott defmitiója a jellemnek már egészen más (589 1. első bekezdés) ; a 
magyarázata szintén helyes. De az eredeti definitió és az általánosítás 
a II-ik részben nem helyes, a mit igyekeztem kimutatni.

Miklóssv I stván,

ZÁRÓJELENTÉSEK
A MILLENIUMI TANÜGYI KONGRESSZUSRÓL.

I. T itk á r i  j e l e n t é s .

A magyar közoktatásnak közel 5000 munkása, élén a közoktatás- 
ügy miniszterével, ünnepelte a honfoglalás ezredéves ünnepét a II. Or
szágos és Egyetemes Tanügyi Kongresszuson. Ünnepelte a hozzá leg
méltóbb módon, közös lelkesedéssel igyekezvén megállapítani a nemzeti 
műveltség fejlesztésének föltételeit. A kongresszus három összes ülésén 
és 19 szakosztályának összesen 35 ülésén a nemzeti kultúra munkásai
nak legjobbjai tudásuk és tapasztalataik legjavát adták össze erre a 
czélra.

A szemlélő előtt, első megtekintésre, a kongresszus külső képe 
mint nagyszerű tüntetés jelenik meg, melyet a nagy alkalom hozott 
létre ; mélyebb és maradandóbb hatását nem látja meg, talán nem is 
keresi, hiszen az ilyen kongresszusoknak, a melyek nem valamely állan
dóan működő szervezetnek időnkénti nyilvánulásai, hanem az egyszeri 
alkalom szüleményei, a hatásuk rendszerint nem mutatkozik közvetlen 
alkotásokban ; az alkotáshoz nem áll rendelkezésükre az emberi alkotá
sok nélkülözhetetlen kelléke : az idő.
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De ha a hatást abban keressük, a miben a dolog természete szerint 
nyilvánulhatott, ha arra gondolunk, hogy az egy czélra törő lelkeknek 
egy ilyen nagy összeözönlése mennyire alkalmas arra, hogy a bár sokak
ban megfogant, de eladdig elkülönített meggyőződésekből erős közvéle
ményt alakítson, a mely azután mint állandó erő úgy az intézmények
ben, mint az egyesek lelkében folytonosan éreztesse a maga terméke
nyítő, átalakító hatását, ebben az irányban erős nyomaira mutathatunk 
rá a kongresszusnak már az azóta eltelt öt év alatt is és reményünk 
lehet, hogy a jövő ezeket a nyomokat még mélyíteni fogja.

Egy összefoglaló, rövid szemlében tekintsünk végig ezeken a nyo
mokon.

*

Sokan érezték és igen gyakran hangoztatták is annak végzetesen 
káros voltát, ha az iskola az oktatás egyoldalú szempontjával kimerítve 
látja föladatát ; de ez a gyakorlatban nagyon elharapódzott álláspont 
azóta vált tarthatatlanná, mióta a kongresszus határozataiban mindenek 
fölött uralkodó módon kiemelkedett és iskolai közvéleményünk axiómá
jává lett, hogy az iskola nénidéi intézmény, hogy az emberré-nevelés 
föladata megkívánja az erkölcsi, az értelmi, a testi nevelés szempontjai
nak egyaránt való érvényesülését s egy harmonikus nevelési rendszerré 
való összeolvadását.

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy jelenlegi közokta
tásügyi kormányunk az iskolai közvéleménynek nemcsak részese, hanem 
igen sokszor vezetője is. Az iskola nevelő föladatának érvényesítését 
közoktatásügyi miniszterünk programmpontjává emelte ; ebben a szel
lemben dolgoztatja át egyes iskolák rendtartási szabályzatait s ezek 
végrehajtására vonatkozó rendeletéiben a nevelési szempontokat külö
nösen hangsúlyozza.

A játékáéi alánok rendszeresítésével és az iskolai kirándulások 
növekedő mértékű fölkarolásával szaporodnak az alkalmak, a melyekben 
& tanár nem csupán mint ismeretközlő és számonvevő áll tanítványaival 
szemben, s a tanulók nem csupán passiv közönbösséggel ülnek egymás 
mellett, hanem tanár a tanítványokra és a tanulók egymásra activ neve
lői hatást fejthetnek ki.

Érvényesülnek a nevelés szempontjai az azóta készült tantervi 
munkálatokban is.

Az a része a tantervi anyagnak, a melytől a legnagyobb hatás vár
ható az erkölcsiség kifejlesztésére és megszilárdítására : a bünk tatás, 
nem lendült ugyan föl olyan erőteljesen, a mint azt a kongresszus sür
gette, a mint közoktatásunk vezetője és a nevelésügy minden igaz ba
rátja óhajtaná, de itt is történtek kezdeményező lépések, minők katholi-
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kus részről: a tanterv revisiója, utasítások és tankönyvek készíttetése; 
protestáns 'részről : a (református konvent Fgymnasiumi tantervében a 
liittani rész revisiója, rendes hittanári állások szervezése, a minek ked
vező eredménye gyanánt már tanúi voltunk a hittanárok módszeres 
értekezleteinek ; —- de mindez még csak a kezdet, s még messze vagyunk 
attól, hogy a hitoktatás fejlesztése olyan folytonos pædagogiai figyelem
ben és gondozásban részesüljön, mint a többi disciplináké, pedig a nél
kül vajmi nehéz elkerülni az elsekélyesedés veszélyeit.

Az erkölcsi érzelmek másik gazdag forrása : a nemzeti érzület, 
mely mint a magyarnak kiirthatatlan faji sajátsága iskoláinkból soha
sem hiányzott, de inkább a maga erejéből, semmint rendszeres ápolás 
folytán tartotta, fenn magát, az azóta készült tantervekben intézményi- 
leg is elfoglalta megillető helyét a nemzeti történelem domináló helyze
tével és a nemzeti irodalom megnövekedett térfoglalásával.

A nemzeti szellemű nevelés biztosítása volt a czélzatuk azon 
kongresszusi határozatoknak is, a melyek az állam jogarnak kiterjesz
tését s általában az államnak az iskolázásban nagyobb mértékű rósztvé- 
telét kívánták. Az erre vonatkozó határozatok az álláspontoknak sokféle 
fokozatát mutatják : az egyik véglet az iskolaügy teljes államosítását s 
kizárólag magyar iskolákat követel, a legmérsékeltebb határozat pedig 
kizárólag az állam számára kívánja fentartani a tanár- és tanító-képesí
tés jogát. A jogkiterjesztés tekintetében nem jutottunk ugyan még el 
eme mérsékeltebb álláspont megvalósulásáig sem, de az állam részvétele 
az iskolai munkában hatalmas arányokban ; fejlődött az utóbbi években, 
minek jelei az iskolák tömeges államosítása s általában az az örvendetes 
jelenség, hogy az államnak a kulturális szükségletekkel szemben muta
tott szűkmarkúsága tünedezni kezd.

Az összhangzatos nevelés érdekében sürgette a kongresszus, hogy 
az iskoláktól addig elhanyagolt művészeti érzék nagyobb mértékben 
fejlesztessék. Az erre irányuló törekvéseket mutatják a rajznak a közép
iskolák, de főkép a tanítóképzők és a népiskolák új tantervében jutott 
nagyobb hely, a művészettörténeti vonatkozások fölvétele a középiskolai 
tantervbe, művészi szemléltető képek készíttetése. A Képzőművészeti 
Tanács szervezésével a közoktatásügyi miniszter ezen érdekek számára 
állandó gondviselőt állított s ugyanez várható e Rajztanárok Országos 
Egyesületétől, melynek megalakításához az impulsust a kongresszus 
egyik határozata adta.

A nevelés érdeke hozatta a kongresszus ama határozatait, a me
lyek a nevelés két főtényezőjének : az iskolának és a családnak együtt
működését czélozzák. Ebben az irányban kísérletek történtek a szülői 
értekezletek rendezésével. Remélhető, hogy ez a kezdet kinövi magát s 
megtalálja a megfelelő utat a czél eléréséhez.
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A nevelés harmadik hatalmas tényezője : a társadalom, a kon
gresszus részéről szintén a megérdemelt figyelemben részesült és hatá
rozataiban kifejeződött, hogy a nevelésnek ezt az öntudatlan, nehezen 
hozzáférhető tényezőjét szintén meg kell közelíteni a nevelés eszközei
vel s magát is nevelni. Az erre ott ajánlott, de már előbb is működésben 
levő intézmények közül a szabad lyeeitm nagy mértékben terjeszkedett 
a vidék kulturális központjaiban is ; egyetemeink ifjúsága lelkes kísér
leteket tett a városi és falusi munkásnépnek tartott előadásokkal ; és a 
múlt hónapokban adta ki a közoktatásügyi miniszter a szabad egyetem 
szervezetét, mely szervezett intézmény lesz hivatva arra, hogy az ezen 
czélra szolgáló eszközöket megkeresse, azokat alkalmazza, szóval : hogy 
az egész ügyet állandóan gondozza és fejleszsze. Bár nem tartozik szoro
san a mi körünkbe, de a teljesség kedvéért nem hallgatható el az az erő
teljes és széleskörű tevékenység, a melyet a földművelési kormány fejt 
ki a 'népnek gazdasági nevelése érdekében. Ebben a közoktatásügyi kor
mány hatalmasan segédkezik a gazdasági ismétlő iskolák szervezésével 
és fejlesztésével.

Általánosabb vonatkozású határozatok még az iskolai felügyeletei: 
vonatkozók, a melyeknek közös irányzatuk, hogy a felügyelet ne merül
jön ki az administrativ és az irodai teendőkkel, hanem fősulya az iskola 
belső életének ellenőrzésére és irányítására essék, legyen valóságos pae- 
dagogiai felügyelet. A népoktatási felügyelet körében a közoktatási kor
mány évről évre mindinkább lehetővé teszi a tanfelügyelők ily irányú 
munkálkodását ; a középiskolai felügyelet kérdése pedig állandó tárgya 
a szakkörök tanácskozásainak. A népiskolai, polgáriskolai, tanítóképző
intézeti új rendtartási szabályzatokban meg van valósítva a kongresszus 
azon határozata is, hogy a helyi felügyelet (iskolaszék, gondnokság, 
igazgatótanács) csal,- a gazdasági és trehnikai ügyel; intézésére szorít
kozzék.

Az egyes szakosztályokban fölmerült azon kívánalmak, a melyek a 
«szakfelügyelet» czime alatt mindenféle iskolanemre külön felügyelet 
szervezését czélozzák, nem valósultak ugyan meg, de nem is mondhatni, 
hogy a közvéleményben eldöntött kérdés volna ez, sőt inkább a felügye
let túlságos széttagolása ellen szóló érvek tartják magukat a szakfelügye
let széttagoló irányzatával szemben s a két irány czélszerű összeegyezte
tésében sejtetik a helyes megoldás módját.

A tanáé- és tanítóképzés javítását, a mi egyértelmű az iskola javí
tásával, csaknem valamennyi szakosztály sürgette. Ezen a téren is jelen
tékeny lépések történtek, minők : a középiskolai tanárképző újjászerve
zése, a tanítóképzők rendtartási és vizsgálati szabályzatéimii; és tanter
vének: revisiója, a felsőkereskedelmi iskolai tanárképzés és a gyógygae- 
dagogiai intézetek tanítóképzésének szer rezese és kezdetét vette a pól

ódM ayyar Paedayoyia. X. 9.
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gáriskolai és tanitóképzöintézeti tanárképzésnek fejlesztése. A torna-, 
kézimunka-, ipar-tanítóképzés a kongresszus előtti állapotban van. 
A kongresszusnak az a kivánalma, hogy a tanárok továbbképzéséről 
szüneli tanfolyamokkal kell gondoskodni, az utóbbi években mind ki- 
terjedtebb mértékben valósul meg.

Az összes ülések egyik határozata volt az első országos szentesítése 
annak a humánus s egyúttal nagy kulturális jelentőségű tervnek, hogy 
tanítóknak főiskolákon tanuló gyermekei részére « Tanítók Háza» néven 
internatus és convictus állíttassák. A kongresszus az «Eötvös alap » -na к 
adott mandátumot a terv megvalósítására, a melynek buzgolkodása és 
a király, a törvényhozás és a közoktatásügyi miniszter hatalmas támoga
tása folytán a «Tanítók Háza» immár harmadik évében van áldásos 
működésének.

-X

Az egyes iskolafajtákat érdeklő, a fentebbiekben még nem emlí
tett fontosabb szakosztályi határozatokra térve át, a megvalósultakról 
vagy a megvalósulás útján levőkről a következő szemle ad számot.

A népiskolai szakosztálynak az ismétlöiskola reformjára vonat
kozó kívánalmait a fiúiskolákra nézve nagy arányokban megvalósította 
a kormány a gazdasági ismétlőiskolák szervezésével, s példáját kezdik a 
felekezetek is követni ; a leányiskolákra nézve pedig folyamatban van a 
hasonló irányú reform. Ezzel egyszersmind meg van találva és életképe
sen megvalósítva a tulajdonképeni népoktatás továbbfejlesztésének és 
betetőzésének helyes módja, a mely feladatot némelyek a már alig létező 
felső népiskolára, vagy pedig a polgáriskolára akartak volna ráruházni.

A polgáris к ólai szakosztály kezdeményezte a két polgáriskolai 
egyesület összeolvadását, a mely a kongresszus után csakhamar megtör
tént. Az egyesület azóta egységes akarattal dolgozik a polgáriskolák 
organikus reformjának megvalósításán, még pedig abban az irányban, 
a melyet a kongresszusi határozatok körülírtak. Az ilyen értelmű reform 
szintén kormányprogrammá lett és a kormány addig is, a míg az orga
nikus reform végrehajtható lesz, ebben az irányban hajtja végre egyes 
részletintézkedéseit, a minő pl. « polgáriskolák igazgatásának rende
zése, melynek sürgetése szintén egyik pontja volt a szakosztály határo
zatainak. Az előbbi szakosztályra vonatkozó szemle számot ad a szak
osztály egy másik határozata sorsának alakulásáról, a mely szerint a 
felső népiskolákat megszüntetvén, az ismétlőoktatás szervezésével kell a 
népiskolai oktatás továbbfejlesztéséről gondoskodni.

A középiskolai-szakosztály kivánalmai közt legfontosabb az a 
több határozatban kifejezett követelmény, hogy a különböző középisko
lák között társadalmi és tanulmányi jogosultság tekintetében minden
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különbség megszüntetendő, vagy az azóta elfogadott kifejezéssel élve : 
az egysége* jogosítása középiskola. Ezt, mint elvet, szintén fölvette köz- 
oktatásügyi miniszterünk programmpontjai közé, s az általa elrendelt 
tantervrevisio ebben az irányban hajtatván végre, jelentékeny lépés az 
elv megvalósulása felé.

A főiskolai-szakosztálynak a jogi szakoktatásra vonatkozó hatá
rozatait, a melyek azt czélozzák, hogy a szorosabb értelemben vett szak
oktatás tekintetében a jogakadómiák no legyenek hátrányosabb helyzet
ben, mint az egyetemek, a miniszter a vizsgálatok reformjával kivánja 
megoldani.

A iiönerelési-szaknsztály gondoskodni kivánt az egyetemre készülő 
leányok előkészítő iskoláiról. Ebben az irányban is történtek intézkedé
sek, bár valamely egységes szervezet még nem alakult ki, a minthogy a 
szakosztály sem tudott a szervezetre nézve közös megállapodásra jutni. 
A felsőbb leányiskolái tantere revisiójánuk egyelőre pótolnia kell a 
felsőbb leányiskolái törvénynek a szakosztály által sürgetett létesítését.

Az ipar oktatási-szakosztály sokféle jelentékeny határozatainak 
részletes szemléjét fölöslegessé teszi az a körülmény, hogy ez ügy gon
dozására azóta az Országos Iparoktatási Tanács szerveztetett, mint 
állandó tanácsadója a nagyarányú áldozatokra kész kereskedelmi minisz
tériumnak. Ez az ügy is jó kezekbe került. S a mióta ez a Tanács a ke
reskedelmi oktatás tanácsává is kibővíttetett, azóta a kereskedelmi szak
oktatás zűrzavarában is kezdenek föltűnni a kibontakozás előjelei.

Az einberbaráti intézmények is állandó gondozóra találtak a 
közoktatásügyi minisztérium illető ügyosztályában, melynek működésé
ről ez intézmények évről-évre mutatkozó extensiv és intensiv fejlődése 
tanúskodik. Mint elvi jelentőségű fejlemény fölemlíthető a gyöngetehet
ség iiek külön iskoláztatására vonatkozó kezdeményezése a kormánynak, 
a melylyel a nem normális gyermekek egy új osztályának megfelelő ne
veléséről történik gondoskodás.

Az egyes szakosztályoknak kisebb részletekre vonatkozó határoza
tai, mint a fontosabb, elvi jelentőségű határozatok illustratiói nagyban 
hozzájárulnak azon kép teljességéhez, a melyet a kongresszus tanácsko
zásairól alkothatunk, de részletes szemléjüktől annyival inkább tartóz
kodhatunk, mert mint függelékei az elvi jelentőségű határozatoknak, 
azokkal együtt valósulnak meg vagy merülnek feledésbe.

+

Áttérünk azon fontosabb határozatok szemléjére, a melyek még 
várják megvalósulásukat.

Azon czél érdekében, hogy közoktatásunk minél biztosabban meg
találhassa és követhesse a nemzeti irányt, a kongresszus két elvi hatá-
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rozatot hozott : egyik az összes ülés azon határozata, hogy a hazái köz
oktatás története minél teljesebben főidőig ózandó, a másik a népiskolai- 
és a kisdednevelési szakosztályok ama határozatai, melyek a magyar 
gyermek életénél: a megismerésére irányulnak. Egyik sem olyan termé
szetű feladat, a mely záros határidő alatt volna teljesíthető, mindenikre 
nézve vannak jelentékeny anyaggyűjtések s egyes földolgozások is úgy 
a kongresszus előtti időből mint azutánról, de egyik sem részesül abban 
a folytonos és buzgó gondozásban, a melyhez fontosságánál fogva joga 
volna. Iskolai irodalmunk szemlélete az Írók érdeklődési körében a kö
vetkező fokozatot tünteti föl : elsőrendű érdekességgel bírnak mindenkire 
nézve a saját, Íróasztalnál kieszelt tervei, azután jön a külföldi állapo
tok vizsgálata s leghátul a hazai közoktatás története. Pedig épen a for
dított sorrend volna a helyes: első sorban a hazai tapasztalatok, azután 
az általános tapasztalatok, s végül az ezekből leszürődő igazságok irá
nyítsák az egyéni állásfoglalást. — Mindkét föladat szolgálatára vannak 
orgánumaink : az iskolatörténeti adatok gyűjtése a Pædagogiai Társaság 
körébe tartozik, a magyar gyermek életének ismertetésére már eddig is 
sokat tett a Kisdednevelők Egyesülete és tehetne még többet és rend
szeresen az a társaság, mely a gyermekpsyeltologia érdekében akar meg
alakulni. ha a gyermek psychologiai megfigyelése mellé a magyar gyer
mek ethnographiai leírását is programmjába venné. Itt említhető, hogy 
a gyermekpsychologia fölkarolását is a kongresszus egyik határozata 
kezdeményezte.

Igen érdekes és igen nehéz probléma, a melynek megoldását a 
kongresszus szakosztályai minden fokozaton : a népiskolai, a középisko
lai és a főiskolai szakosztályokban követelték, hogy a tanulók ne az osz
tályzatok és a vizsgálatok kedvéért, hanem kötelességérzetböl és a, tanul
mányok szeretetekül tanuljanak. Tétettek ez irányban radikális, az osz
tályozás és a vizsgálatok eltörléséig menő indítványok, de általános el
fogadtatásra nem találhattak, mert a kongresszusnak éreznie kellett, 
hogy e feladat megoldása csak kis mértékben fordul meg ilyen formális 
intézkedéseken, a czél megközelítéséhez csak az iskola belső életének 
fejlesztése útján lehet eljutni, bár ajánlatos, hogy a kongresszuson erre 
vonatkozólag elhangzott fölszólalások állandóan emlékeztessenek min
den tanárt és tanítót arra, nehogy a maga fölfogásával is szentesítse a 
tanulók helytelen gondolkozását.

A jövő feladatául maradt azon követelmény megvalósítása is, hogy 
képzett magyar nevelőnők foglalják el a családokban az idegen gouver- 
nanteok helyét. A Tanítóképző Tanárok Egyesülete megkisérlé ugyan 
fölkarolni ez ügyet, de elegendő érdeklődést még eddig nem sikerült 
iránta ébreszteni. Ez sem tartozik ugyan a könnyen megoldható kérdések 
közé, de azért a nemzeti nevelés érdeke megköveteli napi renden tartását.
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A liarnuidik egyetem s általában kulturális intézményeinknek 
újabb főiskolákkal való gazdagítása ma sem látszik közelebb állani a 
megvalósuláshoz, mint látszott akkor, a mikor a kongresszus ezt sürgető 
határozatait hozta. Úgy mint azelőtt, azóta is meg-megindul valamelyik 
egyetemre vágyó város mozgalma, katholikusok és reformátusok kijelen
tik, hogy egyetemet szeretnének állítani, de az eszközök egyik részről 
sem elegendők, a kormány pedig hallgatag szemlélője marad a mozgal
maknak. Meglévő egyetemeink zsúfoltságát és az előkelőbb tudományos 
állások csekély számát ki tudja még meddig fogja sinyleni a magyar 
tudományosság ? 1

De csoda volna, hogy ha mindazon kívánalmakból, a mit egy 
országos kongresszus ideális lelkesültségében ki tud mondani, rövid öt 
év alatt semmi sem maradna teljesületlen. Hogy ez a csoda most sem 
történt meg, az nem csökkentheti örömünket a fölött, hogy a megvaló
sult vagy a megvalósulás útján levő kivánalmaknak olyan hosszú sorára 
mutathatunk rá. Ez a gazdag eredmény ékesszóló bizonyítéka annak, 
hogy a kongresszus föladatának színvonalán állott. Mert csak a ki tisz
tában van a maga dolgával, az tudja fölismerni a valódi szükségletet és 
tudja is aztán azt teljes erejével akarni. Teljesen beváltotta a kongresszus 
Wlassics miniszter üdvözlő beszédének azon szavait : «erőt, súlyt és te
kintélyt jelent, ha határozataik világosan arról győznek meg, hogy ko
moly törekvésük a gyakorlati politika megoldható feladatainak útját 
egyengetni. » Ama meg nem valósult határozatok is komoly szükségletek 
kielégítését kívánják, azok is a megoldható feladatok útját egyengetik, 
de az idő volt eddig rövid, vagy az eszközök fogyatékosok megvalósítá
sukhoz. De az a közvélemény, mely a kongresszus határozatait örökölte, 
ha nem lankad, el kell, hogy érje azoknak megvalósulását is. Az eddigi 
gazdag eredmény meg kell hogy óvja a lankadástól.

*

A kongresszus lezajlása után az elnökség teljes erővel hozzáfogott 
a Napló összeállításához és kiadásához. Másfél év alatt megjelent a 
Napló, a titkárok szerkesztésében, 98 ív terjedelemben, magában foglal
ván : a kongresszus történetét, a tanácskozások naplóját, a tagok név
sorát és statisztikáját. A nagyterjedelmű Napló kiadásának költségei föl
emésztették a kongresszus összes anyagi eszközeit s csak a közoktatási 
kormány utólagos segítsége tette lehetségessé az anyagi kötelezettségek 
teljes lebonyolítását. Az ingyenes szétküldés költsége hiányozván és a 
portómentességért beadott kérvény elutasíttatván, kénytelen volt az 
elnökség az expediálás költségeinek megtérítése ellen küldeni meg a 
Naplót a tagoknak.
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Tartalmában a Napló hű képét adja a kongresszus lefolyásának ; 
tanulmányozása újra meg újra fölébreszti az olvasóban a kongresszus 
komoly, tettre kész lelkesedését; az utódok előtt mindig tiszteletreméltó 
emléke leend a milleniumi magyar tanítóságnak.

K o v á c s  J á n o s .

I I .  P é n z tá r i  k im u ta tá s .

A milleniumi tanügyi kongresszus pénztárát 1895 márez. havától 
1896 közepéig Mauritz Eezső főigazgató kezelte; de 1896-ban megbete
gedvén, ideiglenesen a pénztár ügyeit Nagy László főtitkár végezte. 1896 
szept. 25-én Gyulay Béla pénztári ellenőr és Nagy László főtitkár Mauritz 
pénztári kezelését megvizsgálván, azt teljesen rendben találták, s a kon
gresszus pénztárát Веке Manónak adták át, a ki azt a mai napig kezelte. 
A mai napon Gyulay Béla ellenőr és Nagy László főtitkár Веке pénztári 
kezelését megvizsgálván, azt teljesen rendben találták. Mindkét pénztár
vizsgálatra vonatkozó szabályszerű följegyzés a pénztárkönyvben foglal
tatik. Nagy László ideiglenes pénztárkezelésére vonatkozó adatok nincse
nek a pénztárkönyvben, mely ebben az időben Mauritz pénztáros urnái 
volt, hanem e pénztárkönyvhöz csatolt elszámolásokban foglaltatnak.

A következőkben összefoglaló adatokban közöljük a kongresszus 
bevételeit és kiadásait ; a pénztárkönyv pedig a végrehajtó bizottság által 
újból megvizsgáltatván, összes mellékleteivel a bizottság által megjelö
lendő helyen fog elhelyeztetni és megállapítandó ideig őriztetni.

A kongresszus számadásainak végleges lezárása csak e napokban 
volt eszközölhető, miután a Nagyméltóságú Vallás- és Közoktatási Minis
terium a kongresszusi Napló 1000 példányát az iskolák részére megvásá
rolta s ezzel lehetővé tette, hogy tartozásainkat teljesen kifizethessük.

Bevételek :
1. A nagymélt. V. és K. Ministerium részéről segély: 4600 frt — kr.
2. A Napló 1000 példányáért а V. és K. Ministeriuintól._ 1000 » — »
3. A fő- és székváros részéről segély: .... .... .... .... 5000 » — »
4. Adományok: _ — — ....... .. —..............  — .._ 1391 » 95 »
5. Tagdíjak: _ ._. ~  — ... .... .... — .... — 8884 » — »
6. Előfizetési díjak: .............. .. — .... — — .......... .... 189 » 98 »
7. Kamatjövedelem: — — — — .... —. .... — — — 876 » 01 »
8. Egyéb bevételek (albérlet, berendezési tárgyak eladása stb.) 166 » 47 »

Összeg: 22108 frt 41 kr.

A bevételek között a tagdíjak után első helyen áll a nagymélt. 
V. és K. Minisztériumnak a Napló 1000 példányának árával 5600 írtra 
rugó segélye ; azután következik a fő- és székváros 5000 frtnyi nagylelkű
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segítsége. Az adományozó testületek és hatóságok közül külön megem
lítjük e helyen : Nógrád és Tolna megyéket, valamint Szeged városát, a 
melyek 100—100 frtot adományoztak a kongresszus czéljaira, továbbá 
Szathmár-Németi, Kecskemét, Arad, Temesvár, Székesfehérvár, Debreczen, 
Nagy-Várad, Eger, Komárom városokat, Csongrád, Udvarhely, Háromszék. 
Temes, JászN.-Kun-Szolnok, Kis-Küküllő, Szilágy, Maros-Torda megyé
ket, valamint az erdélyrészi és Tiszán-inneni ev. ref. egyházkerületeket, 
melyek 50—50 frttal járultak a kongresszus költségeinek fedezéséhez.

5 6 7

Kimlúsok :

1. Szervezési, kezelési, irodai, kisebb nyomtatási stb.
költségek: ................ ... .... ; .„ 6410 frt 40 kr.

2. Nyomdai költségek (Hiv. Közi., Napló stb.) ._ 11889 » 24 »
3. A kongr. Napló szerkesztéséért     785 » 97 »
4. A tagok elszállásolása és ellátási k ö l t s é g e ._ _  1606 » 80 »
5. Gyorsíróknak .,. ._ ... .... _............ .. ._ _  ... 1400 » —  »

Összesen: 22108 frt 41 kr.
Budapesten, 1901. márcz. 10-én.

Dr. Веке Manó,
egyet. ny. r. tanár, mint a milleniumi 

tanügyi kongresszus pénztárosa.
A számadásokat megvizsgáltam 

és teljesen rendben találtam.

Dr. Gyulai) Béla, s. k. 
ellenőr.

Heinrich Gusztáv, s. k. 
a tanügyi kongresszus elnöke.
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P ie r r e  d e  C o u b er tin  : N o te s  su r  l’é d u c a t io n  publique. — Paris, 
Hachette 1901, 320 lap. — Ára 3 fr. 50 et.

Ennek a kötetnek az írója nem új ember, sőt nem is hivatásos és 
hivatalos pædagogus, de a mi előttem kedvesebb : egyetemesen képzett 
író, tapasztalt utazó és megfigyelő és mélyen gondolkodó fő, szóval egy 
igazi franczia lettré-be ojtott európai szellem, a ki elméjében eleve jól 
megrágja azt, a miről gondolatait elénk tárja s tollának annyira hatal
mában van, hogy az alaposság rovása nélkül látszólag könnyen végez 
nehéz témákkal, nem úntat, de nem is fecseg, vonzó, szórakoztató és 
érdekes, még ott is, a hol nem egészen eredeti.
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A míg megelőző műveiben különleges tárgyköröket dolgozott fel, 
a milyenek : L'éducation en Angleterre, L’éducation anglaise en France. 
Universités transatlantic/nés — ebben a kötetben a kiváló publiczista 
szóvá teszi a nyilvános oktatás- és nevelésügynek csaknem valamennyi 
időszerű és vitás kérdését és azon magas polczról, melyre egyénisége és 
tanulmányai révén felküzdötte magát, egyetemes és nemzetközi meg
világításban s szüntelen vonatkozásban a társadalmi és politikai intéz
ményekkel szól a tárgyakról s minden szépítgetés nélkül mutatja be a 
bajokat és hiányokat és egyúttal a javulásra áhítozó közérzést. A figyel
mes olvasó szinte megérzi, hogy mennyire lelkén viseli az igazságot és a 
sürgős kibontakozást, melynek útjait hol megjelöli, hol pedig egyengeti.

«Constate)' l’existence île granits courants de réforme pédago
gique, indépendants des systèmes goti cerne mentaux et supérieurs même 
aux traditions nationales. » Nagyon magasan szárnyaló programm ez, 
mely méltán csábító az igazi kultúrpolitikusra, a ki abban az esetben is 
hasznos munkát végezett, ha a kitűzött czélt csak részben valósítja meg. 
Hogy az olympiai játékok újjászületésének lelkes kezdeményezője mint 
vélekedik a paedagogiáról, azt Dantonnak következő híres mondása mu
tatja, melyet szerzőnk az előszóban a magáénak is vall: «Après le pain, 
l’éducation est le premier besoin du peuple.»

Könyvünk az elő- és utószón kivül 18 önálló fejezetet tartalmaz, 
melyek közül néhányat alább rövid kivonatban ismertetünk ; a többiek
nek czímei ezek : Az állam és a család : Analysis vagy synthesis (szer
zőnk az előbbit pártolja és programmját eszményi tanítványával így 
körvonalozza : «Tanítsatok engem arra, a mi a földre vonatkozik, me
lyen élek és beszéljétek el embertársaitok cselekedeteit; azt akarom 
tudni, hogy ők hogyan éltek és hogy mit alkottak»); A föld ; Az emberi
ség (itt a 111. lapon a következő csattanóé jellemzését olvassuk a ma 
dívó történelmi tanításnak: «az a történelmi tanítás, melyben az ifjú 
európaiakat ma részesítik, mindig eszembe juttatja a vásárok forgó fa
lovait ; tetszésünk szerint felülünk Nagy Sándor, César, Nagy Károly, 
Dsingiszkán vagy Napoleon lovára; ez a história, egy sereg rég elhalt 
ember lóháton ; mintha az újabb halottak és a gyalogjárók nem is szá
mítanának és csupán a nagy hadvezérek vezették volna az emberiséget ; 
ez az ostoba és korlátolt felfogás valóban lealázó a pædagogiâra»); 
A reáliskolai tanítás és a nyelveknek tanítása ; A sport története és 
lélektana ; A torna ; Testi nevelés a XX. században : A társadalmi 
nevelés ; Az erkölcsi nevelés és a vallás ; A modern egyetem ; Az egyéni 
kezdeményezés birodalma ; A nők nevelése.

Könyvünknek foglalatját legjobban a befejező összefoglalásból 
(Conclusions, 311 — 319. lap) ismerjük meg, melyben a szerző még egy
szer beutazza a feldolgozott területet s minden állomásnak csak 1—-2
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másodperczet szentel. A közoktatásnak 3 törzsalakja, azon átalakulások 
daczára, melyeket a demokráczia létesített, nem csak hogy nem olvad 
egybe, hanem egyenként még jobban önállósodik. Az elemi iskolában 
inkább a választás érdekeiért foly a harcz, mint vallási elvekért ; a tan- 
terveknek tudományos irányban való kibővítése szintén kudarczot ered
ményezett. A középső oktatás vajúdása nemzetközi jellegű ; orvoslásul 
szerzőnk a synthesis helyébe analysist ajánl és az ismeretek két főközép
pontjául a földet és az emberiséget jelöli ki ; ez nem csupán a tantervek
nek és tankönyveknek változtatását vonná maga után, hanem a pseda- 
gogiai erkölcsök (m o e u r s  p é d a g o g iq u e s )  gyökeres átalakulásával is járna. 
A testi nevelés terén három főirány kezd mind élesebben kibontakozni : 
a sport, a katonai torna és az egészségi torna ; mindegyik keretén till 
igyekszik terjedni és az életrevalóságot kizárólag a maga számára hirdeti, 
holott a valóságban a monopólium csak káros lehet, mert mindegyiknek 
megvan a maga létjogosultsága. A társadalmi nevelés terén a demokra- 
tikus elvek hódítanak tért s a tanulóban a jövendő polgárt látva, őt 
idejekorán igyekeznek az egészségügyi törvények megtartására szoktatni 
és a társulásnak és együttműködésnek előnyeire figyelmeztetni. Az er
kölcsös és vallásos nevelés dolgában szerzőnk javulást tapasztal és a 
kérdés súlypontját, minden felekezeti elfogultságtól menten, a család 
körébe szeretné helyezni. Az egyetemek a múltnak szellemi önkormány
zatát igyekeznek visszahódítani, működésük mélyebbre terjed nemzeti 
és nemzetközi értelemben is, mert a béke fentartása is jórészben tőlük 
függ. A nő nevelésében a megtorlás jellegével felruházott fomininista 
doktrínák túlhajtása inkább ártott az ügynek és a mozgalom jogos köve
teléseinek. Az összbenyomás, számos nehézség és örvény daczára, 
biztató az egész vonalon — talán Francziuországnak kivételével, a hol a 
törekvéseket «évszázados balvélemények sziklája» akasztja meg.

Hogy mily kevéssé soviniszta szerzőnk hazájával szemben, annak 
igazolásául ide igtatom a következő sorokat, melyekkel legújabb kötetét 
egyúttal befejezi: «ßollin, Voltaire és Napoleon a franczia paedagogiának 
hajóját oly rettenetes rakománynyal terhelték meg, hogy képtelen a nyilt 
tengerre jutni. Pedig a szerelésnek ideje elérkezett, hogy a nemzetközi 
hajórajt utolérjük ; a hajó különben jó karban vau . . . .  F ln c tn a t  név  
m e r g itn r .  » •

Vegyünkiinmárakönyvből néhány fejezetet közelebbről szemügyre.
A z  e le m i  o k ta tá s  p r o b lé m á ja  (19—31. lap). - A népiskoláért való 

küzdelem többé-kevésbbé mindenütt folyik. A í'elekezetiség csak látszó
lagos vagy közvetett érdek, a valódi czél p o l i t i k a i  természetű * s még

* La p o litiq u e  а  p r is  tro p  de p la ce  d a n s  la  d irec tio n  de no ire  e n 
se ig n em en t n a tio n a l, így panaszkodik egy másik szerző is (1. La fa i l l i te  
d e  l’en se ig n em en t g o u vern em en ta l, par P. Pesch, tome I. L’Education).
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inkább választási jellegű. Ehhez legalább is szó fér ; vallás és politika a 
mai társadalomban még mindig bensőleg összefüggnek s ugyanez áll 
befolyásukról és kölcsönhatásukról. « A néptanító a demokratikus társa
dalomban, melyet a választások uralnak, elsőrendű választói erő»; a 
gyermekek révén állandó összeköttetésben van a szülőkkel s befolyását 
ezenkívül még a helyi sajtó útján is gyakorolja. « Szomorú aránytalanság 
uralkodik anyagi helyzetük és erkölcs-társadalmi állásuk és befolyásuk 
között». Az ebből eredő visszásságok megszüntetésére a szerző két módot 
ajánl : a tanítók kinevezési jogát el kellene venni a választói hatalomtól 
függő hatóságoktól és állandó akadémiai (tankerületi) vagy egyetemi 
tényezőkre ruházni ; a művelődés és műveltség terjesztésével idővel jogo
sulatlan « p res tig e»-ük is csökkenni fog. — Szól még az iskolakötelezett
ségről, melynek híve, az ingyenes tanításról, a két nemnek együttes 
oktatásáról és a tantervekről, a melyek — úgy látszik ■— még nem forr
ták ki magukat. A tandíjnak megvan az a jó hatása, hogy a szülők ér
deklődését ébren tartja az iskolával szemben ; a coéduca tion  alsó fokon 
jó hatással lehet, eltekintve attól, hogy a tanítónők bevonásával a nem 
választó-képes tanerőket szaporítja ; a tanterv legyen a legegyszerűbb, 
a tananyag a legszükségesebbre szorítkozzék s kerülendő minden, a mi 
korai érettséget és az azzal járó hátrányokat fejleszti.

A  középső  o k ta tá s  vajúdása, (32—47. 1.) Coubertin szerint egyete
mesen nyilvánul : a tanárok mindenütt panaszkodnak, hogy az eredmé
nyek nincsenek arányban fáradságos munkájukkal ; a szülők növekvő 
aggodalommal látják, hogy a több ismeretekben, erősebb testben és szi
lárdabb jellemben összpontosuló hármas kívánságuk «jámbor óhajtás» 
marad, mert az átlag sülyed : le n iv e a u  baisse. Ezzel a pædagogiai fii ok - 
szérával szemben szerző azt a merész kérdést veti fel, vájjon egyáltalában 
szükséges-e a középiskolai oktatás ? A felelet igenlő s itt érdekes meg
tudnunk, hogy Amerikában, a hol egyrészt az elemi, másrészt az egye
temi oktatás kiszélesítésével a középiskolákat mintegy kibuktatták, 
minthogy azonban nagyon is érezhető hiányok jelentkeztek, a közép
iskolákat ott is most kezdik csak igazán felkarolni. — A baj okait für
készve, természetes, hogy ő is az agyonidézett szellemi túlterheléssel 
kezdi, de benne csak egy részét látja a bajoknak, melyek a Duruy-aján- 
lotta ellenszernek, a bifurkácziónak alkalmazásával csak súlyosbodtak. 
«S u rm e n a g e  est u n  m o t, o u  p lu tô t  u n  b arbarism e  fr a n ç a is ;  m a is  la, 
chose q u ’e x p r im e  ce m o t est co sm o p o lite . » Szerinte a középiskoláknak 
csődjét az encziklopédikns módszer teremtette meg, mely az ifjúban szét
szórt ismereteket és egy rakás képletet halmoz fel és benne a megszo
kással járó gondolkozási restséget nevel szinte rendszeresen. Coubertin 
pædagogiai elixirje egy olyan analytikus módszer, mely a fö ld ö n  és 
az em beriségen , ezen a két örökké elévülhetetlen oszlopon nyugszik.
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Ebbéli rendszerét a következő, hasonnevű fejezetekben adja elő rész
letesen.

Nem hallgathatjuk el, hogy Coubertiu könyvének ez a része 
épenséggel nem elégít ki bennünket. Az önállóságra és eredetiségre való 
törekvés, mely az analog törekvéseket és másoknak munkáját figyelmen 
kivül hagyja, munkájának nem válik javára és megnehezíti a teljes tájé
kozást. En, a ki pedig szintén évek óta kisérem figyelemmel a középső 
oktatásnak vajúdását itthon és a külföldön, a nehézségek főforrását a 
nyelvekben találom s nem most hangoztatom először, hogy a középiskola 
problémája lényegében n y e lv k é rd é s . Kár továbbá, hogy a szerző nem 
reflektál annak a fontos parlamenti bizottságnak a munkálataira, mely 
1899 jan. 17. — márcz. 27. vagy 196 nagyobbára tekintélyes véleményt 
gyűjtött össze a középső oktatás reformjának ügyében és adott ki két 
vaskos kötetben. E nagyon figyelemreméltó mozgalomnak főbb eredmé
nyeit maga a bizottság elnöke adta ki egy kötetben,* mely szélesebb 
körben talált visszhangra, a nélkül azonban, hogy mindmáig a megvaló
sításhoz közeledett volna. «A tervezett reformoknak egyikét sem valósí
tották meg — írja nekem Kont tanár úr — azon egyszerű okból, mert a 
javaslatot elébb a kamara elé kell terjeszteni. A reformok különben is 
sokkal mélyebbre hatók, mintsem hogy miniszteri rendelettel életbe 
lehetne léptetni».

A  m ű v é s ze t a  n e v e lé sb e n  (297'—310. lap). Ez a fejezet szintén bő
velkedik olyan részletekben, melyeket érdemes volna egész terjedelmében 
ide igtatni. Miután szerzőnk kijelentette, hogy Buskinnal együtt a szép 
iránt való é r z é k e t teszi első helyre, mert az megszépíti az egyéni és töké
letesíti a társadalmi életet, művészet dolgában 4 csoportba osztja az 
embereket, a kik alkotnak, megérzik vagy megértik a művészetet, avagy 
végre egészen érzéketlenek; egyúttal kijelenti, hogy a művészi nevelés
nél ezen kategóriákat tudatosan szem előtt kell tartani. Bészletesen szól 
a művészeti nevelésről a középiskolában, melyet «művészeti laborato
riummal» óhajtana felszerelni. «Szeretném, ha a tanulók kebelében 
egyesületek támadnának a karének és zene gyakorlására és egy hozzá
férhető műterem létesülne a rajz, vízfestés és mintázás részére ; óhajta
nám továbbá azt, hogy rendszeres zenei előadások és egy évi kiállítás 
meghoznák ezen egyesületeknek a szükséges bátorítást». Ezután a szép
nek az igazhoz és a jóhoz való viszonyáról szól és nem hajlandó elfogadni 
azt az állítást és követelést, mely szerint az első mindig és feltétlenül a 
két utóbbinak szolgálatában áll.

* La reforme de ïenseignement secondaire, par M. Alexandre Ribot, 
député, président de la commission de l’enseignement (Paris, A. Colin 
1900, 308 lap, ára 3 fr. 50 et.).
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ím e néhány lap egy érdekes könyvből, melynek szerény czíme 
«N o te s » kiengesztel azzal a hiánynyal, hogy szerzője itt-ott kissé bőbe
szédű, avagy nagyon szétszórja találó megjegyzéseit és ötleteit, melyeket 
azután az olvasónak kell kihüvelyezni és egymáshoz illeszteni.

Végül legyen szabad még egyet megjegyeznem. Igen helyes elvnek 
tartom általában, ha fejtegetésünkben a személyek mellőzésével csak a 
dologra szorítkozunk ; ámde a nevelés és oktatás ügyében a kérdés sze
mélyi része nélkül nem igen boldogulhatunk. Ezért szeretném, ha a 
derék szerző alkalmilag szóvá tenné ezt is s megírná ezt a párhuzamos 
és kiegészítő kötetet: «Notes sur les é d u c a te u r s  publics».

Már említettem, hogy könyvünk aránytalanul nagy tért szentel a 
testi nevelés ügyének : 4 fejezetet és vagy 90 lapot. Itt a szerző részben 
új utakon jár, a testi nevelésnek kultúrtörténeti szerepéről és psycholo- 
giájáról elmélkedik, a mit azonban inkább figyelemreméltó kísérletnek 
kell vennünk, mint tudományos és rendszeres értekezésnek. Ezt a részt 
bővebben ismertetem a « T o rn a ,ü g y  » ez. folyóiratban, a mit az érdeklő
dőknek ezennel szíves tudomására hozok.

Kemény Febencz.

VEGYESEK.

— A kisdedóvó és a népiskola kapcsolata. Érdekes rendeletet 
bocsátott ki a miniszter szeptember végén, a mely szerint, a hol az állam 
kisdedóvót és népiskolát is tart fenn, ott a népiskola igazgatójának a 
hatásköre a kisdedóvóra is kiterjed, a kisdedóvó vezetője pedig tagja lesz 
a tanítótestületnek. Czélja a rendeletnek « az egységes és összhangzatos 
nevelési elvek biztosítása. » — Nem aggódunk azon, hogy ez a kapcsolat 
megrontsa a kisdedóvók szellemét, mert hiszen minden tanító és óvó 
tisztában van ma már azzal, hogy a kisdedóvó nem tanító intézet. Ellen
ben nevelőintézet az is, mint a népiskola, s mindkettő a nép gyermekeit 
neveli. És csak jó hatást várhatunk attól, ha ilyen külső kapcsolatokkal 
is előmozdíttatik a nevelés folytonos egyöntetűsége ugyanazon növen
dékcsoportra nézve. Mert a mennyire szükséges az, hogy a különböző 
nevelési czélokhoz az iskolai Organismus megfelelő tagoltsággal alkal
mazkodjék, épen olyan káros, ha egyazon egyén nevelésének folyamában 
egymással szerves összhangzatban nem levő nevelési rendszerek váltják 
föl egymást. A tanügyi kormány évről-évre közelebb jut ahhoz, hogy a 
népoktatás rendszerében ezt a szerves összhangot létesítse, egyelőre az 
állami intézetekben, de hiszszük, hogy a jó példa nem marad követés 
nélkül a többi iskolafentartók részéről sem. A kisdedóvás, a népiskola
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és a szervezett ismétlő iskolák már a 4-től 15-ik évig terjedő összefüggő 
nevelési rendszerré szerveztettek. Az ifjúsági egyesületek fölkarolásával 
a 15 éven felüli ifjak további irányítása lesz elérve. Es a szövetkezeti 
eábme terjedése a felnőtteket fogja majd közös társadalmi s egyúttal 
önnevelő munkára egyesíteni. Csak egy lánczszem hiányzik még a nem
zeti népnevelés rendszeréből : a nemzeti szellemű katonai nevelés, a 
mely pedig a nép gyermekeire nézve igen hatásos szokott lenni. Minél 
inkább látjuk teljessé válni a népnevelés rendszerét, annál föltünőbb 
lesz ezen kiegészítő lánczszem hiánya.

— A kievi első gymnasium. Pædagogusaink figyelme újabban 
előszeretettel fordul oroszországi tanügyi viszonyok felé. Lehet azért, 
mert ott is keresik Tolstoj szellemét, lehet azért, mert az orosz tanügy 
szintén egyike azoknak, melyek nem haladnak német csapásokon. Ez 
okból talán nem lesz érdektelen, ha a kievi első gymnasium rendjét és 
berendezkedését leírjuk. Ugv a hogy azt annak igazgatója I. Possadsky 
a párisi kiállításon bemutatta.

A kievi első gymnasium egyike Oroszország legrégibb közoktatási 
intézeteinek. Fönnállásának most 113. évében van. Mind a nyolcz osz
tálya párhuzamos és ezek elé egy előkészítő osztály van szervezve. Tanu
lóinak száma 850. Hogy mennyire keresett intézet, onnan is kitetszik, 
hogy az utolsó tíz esztendőben 2510 en jelentkeztek felvételre, a kik 
közül csak 1356-ot lehetett beírni.

Vallás szerint : 69 o/o ortodox, 20 »/o római kath., 3 o/0 protestáns, 
7 o/o izr. és I o/o egyéb vallásu. Szülők állása szerint : 67 "/« nemes, 9 °/o 
kereskedő, 4 o/o pap, 16 % iparos, 2 o/o földmives, 2 o/o idegen.

A gymnasiumlioz internatus csatlakozik mintegy 100 növendékkel.
Egy-egy növendék taníttatása — 10 évi átlag szerint — az inté

zetnek évi 94 rubeljébe kerül (mintegy 244 korona). A növendékek 
60 rubel tandíjat fizetnek, a teljes ellátással bennlakók pedig 380 rubelt. 
Megjegyzendő azonban, hogy számos alapítvány és szerződés következ
tében a növendékek egy része tandíjmentességet, sőt ingyen ellátást élvez.

Az intézetnek van egy 13,500 kötetet számláló törzs-könyvtára és 
egy 2800 kötetnyi ifjúsági könyvtára.

Az iskola jövedelmei 1898-ban :

Állami segítsége __ _  _.. _  31,762 rubel
Tandíjak ................  31,000 «
Bennlakók díjai _  37,543 «
Kamatok és egyéb jövedelmek 13,423 «

Összeg: 113,728 rubel.

A gymnasiumnak van saját háromemeletes épülete. Az osztályok 
kivétel nélkül az első emeleten vannak. Az iskola telke 28,701 m2 ; ma
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gaslaton van, mely 167'6 m-nyire fekszik • a tenger színe felett és igen 
enyhe lejtéssel (003—005) bir. E területből maga az épület 364-1-7 m2- 
nyi helyet foglal el, és köröskörül kerttel határos ; kertre és játékhelyekre 
23,397’S m2 jut. Korcsolyapálya és croquetnek való terrasszok sem hiá
nyoznak.

Az internatus villamos világításra van berendezve. Nagy Yolta 
ivlámpák ellen-reflektorok segélyével fényüket előbb a mennyezetre vetik, 
a honnan az tompítva és erejében, valamint színezetében megközelítve 
a nappali fényt, érkezik a dolgozó asztalokra.

A fűtésről 12 központi légfütő gondoskodik, melyek azonban — 
minthogy arra való készülékekkel el vannak látva — a levegőt alig szá
rítják.

Hogy a földszinti helyiségek is teljesen szárazok legyenek, vízleve
zető és gyűjtő hálózat (drainage) van az egész terület talajába eresztve. 
Az összes helyiségek szellőző készülékkel vannak ellátva, sőt az illem
helyek elektromos ventilátorokkal.

A berendezkedés többi része is, m int : csatornázás, ablakok, padok 
stb. a hygiena legtökéletesebb vívmányainak felel meg.

A tanítás reggel 9 órakor kezdődik és eltart a kisebb-nagyobb szü
netekkel együtt d. u. 2-ig, sőt V2 3-ig. Az időbeosztás a következő : reá
liák és nyelvek heti 12 órában taníttatnak az előkészítő osztályban, mind 
több órában a többi, és 19 órában az V—VIII. osztályokban. Szépírás, 
rajz és tornára ju t az előkészítőben 4-1/s óra ; ez óraszám fölfelé haladva 
folyton csökken, úgy, hogy az V—VIII. osztályokban e három tárgyra 
mindössze már csak heti 1 óra jut. Külön szerepelnek azok az előadások, 
a melyekre külön készülés nem kell. Ilyenből az I. osztálynak heti 1 Vs 
óra, a II. osztálynak 2 óra, a III—IV. osztálynak 2 V* és az V—VIII. osz
tálynak 3 V2 óra jut. A leczkékre való készülés és olvasmány czímén 
napi 2 óra 25 p. — 3 óra 55 p. szerepel. Nyugalomnak napi 7—5 óra 
20 p. van szánva, e gyűjtő fogalomba tartozik a játék is. Étkezésekre nagy 
és kicsiny növendékeknek egyformán napi IV2 óra jut, épúgy imádkozásra 
20 perez és öltözködésre 3A óra, de már az alvásnál, míg a IV. osztályig 
naponta 9Ví óra van engedélyezve, addig az V. osztálytól fölfelé csak 
8 V4 óráig alhatnak.

Kiváló gondot fordítanak a padok szerkezetére. Van nyolezféle 
padjuk a tanulók lábszárainak hosszúsága szerint. Mivel méréseik alap
ján úgy találták, hogy a felső és alsó végtagok közötti arányban bizo
nyos állandóság mutatkozik, a lábszárak hosszát tették meg a beosztás 
szempontjának. Az I. számú pad a 28 — 32 cm. lábszárnak részére van, a 
II. sz. a 33—35, a III. sz. a 36—37, a IV. sz. a 38—4-0, az V. sz. a 4-1— 
4-2, a VI. sz. a 4-3—45, a VII. sz. a 46—48, végül a VIII. sz. a 49—52 cm. 
lábszárnak részére. A padok kétülésesek, 125 cm. hosszúak, felhajtható

574
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asztal-lapokkal. Ezeknek lejtése 15 fokos. A hát támasztására az utolsó 
(alsó) hátcsigolyák táján elhelyezett 15—19 cm. széles deszka szolgál. Az 
asztallap alsó széle és a pad ülése közti távolság 18-tól 28'5-ig válto
zik, ellenben a disztánczia állandóan mínusz 5.

A padok szerkezetét egy orvosokból, pædagogusokbôl és padkészi- 
tőkből álló bizottság határozta meg. Hogy minő tudományos apparátussal 
gondozzák a növendékek egészségét, arról fogalmat ad az az eljárás, a 
melylyel a levegő elemezése és a szellőztetés coefficiensének meghatáro 
zása történik. Kitűnő fizikai eszközök segélyével megállapítják a szellőző
készülékek erejét, a levegő hőfokát tanítás elején és végén, ép úgy а 
levegő nedvességét és annak szénsavtartalmát. . Jacobi képletével a ven- 
tilatio coefficiensét és felfogott csapadék segélyével a levegő változását és 
szerves vegyítetek jelenlétét.

íme, eltekintve az észszerű táplálástól, különösen az egészségessé 
tett talaj, jó fűtés, jó világítás, gondos szellőzés, megfelelő padok, ezek 
azok a hygienikus eszközök, melyekkel a kievi első gymnasium őrködik 
a rája bizott növendékek egészsége fölött. Ez figyelemre méltó, mivel 
nálunk, ha az iskolaegészségügy terén — de másutt is - haladni aka
runk, a fejlődés új állások vagy új dotatiók teremtésében csúcsosodik ki. 
De akkor hol marad a «mélyebb szántás» ? K. f í .

5 7 5
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Felolvasó niés НЮ1 oki. III.

Jelen vannak : Hegedűs István elnöklése alatt Balogh Péter, 
Bódiss Jusztin, Bihari Ferencz, Erődi Béla, György Aladár, Gyulay Béla, 
Kovács János, Kemény Ferencz, Körösi Sándor, Molnár István, Nagy 
László, Pruzsinszky János, Schambach Gyula, Weszely Ödön, Trájtler 
Károly, utóbbi mint jegyző. Ezeken kívül több vendég.

I. Elnök az új tanév elején üdvözli a Társaságot és abbeli kíván
ságának ad kifejezést, vajha a Magyar Pæd. Társaság egyöntetű munkás
ságának sikerülne a különböző tanügyi körök és az összes tanügyi ágak 
között a kellő harmóniát és egyértelműséget létesíteni, a felmerülő és tá r
gyalás alá kerülő pædagogiai eszméket a közvéleménybe átvinni, s ez ál
tal az iskola iránt a közbecsülés érzetét a közvéleményben ébreszteni és 
fejleszteni. É ne a nehéz munkára egyes szakkörök nem képesek és ezért 
is vár nagy feladat a M. Pædag. Társaságra. Az ülést megnyitja. 
(Éljenzés !)

H. Bódiss .lasztin a következő tételről értekezett: «A föltételes 
mondatok iskolai tárgyalása a görög és latin nyelvben.» A szakszerű
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értekezést a Társaság élénk érdeklődéssel hallgatta s végül előadónak 
jegyzőkönyvileg köszönetét szavazott.

III. K e m é n y  F ercn cz: *A fr a n c z ia  h e ly e s írá s  é s sy n ta x is rc fo rm já » -  
ról értekezett. Az előadáshoz szól : E r ő d i B é la . a ki a történeti hűség 
kedvéért elmondja, hogy a szóban levő mozgalommal a párisi kiállítás 
alkalmával ismerkedett meg és hogy a franczia minisztériumot a rendelet 
kiadására az vezette, mert a franczia nyelvbeli dolgozatokat a tanárok 
oly annyira szigorú mértékkel mérték, a melynek alapján a deákok 
50 «/о-a megbukott. A tanárok u. i. a franczia nyelv snbtilitásait is 
követelték s egy-két finomságbeli hiba m iatt megbukott a deák. A birálat 
nem annyira a dolgozat belső tartalmára, m int inkább nyelvi kicsinyes
kedésre terjedt ki. A közvélemény ezt a szigorúságot erősen birálta és a 
mérték leszállítását követelte. A mindinkább hangossá vált közvélemény 
késztette a franczia közoktatásügyi minisztert arra az elhatározásra, 
hogy utasitást adjon ki, mely a franczia helyesírás és syntaxis alkal
mazását a dolgozatokban megkönynyítse s így közvetve a túlszigorú 
birálat mértékét lejebb szállította, a franczia dolgozatok készítését 
megkönnyítette. Szóló elmondotta azt is hogy ez a rendelet milyen 
reactiót keltett Francziaországban. A jury  is foglalkozott vele, a lapok 
is tele voltak. Maga a szóló szintén ind íto tt mozgalmat idehaza s 
kívánta, hogy mi is könnyítsünk a magunk helyzetén. Az értekezlet 
összejött, Kemény Ferencz előadó elaboratum készítésével megbizatott, 
a kérdés alaposan megvitattatott s abban történt megállapodás, hogy: 
egyelőre várakozó álláspontot foglalt el az értekezlet, a míg nem 
tudja, miként fogja a franczia közvélemény ezt a mozgalmat honorálni. 
Előadja továbbá, hogy ezt a várakozó álláspontot a maga részéről 
elhagyta és a gyűlés megállapodásaihoz képest fölterjesztést is intézett a 
magas kormányhoz, mely fölterjesztés most van elintézés alatt s esetleg 
a legközelebbi jövőben már megtörténik a rendelkezés is. A maga részé
ről kijelenti azt is, hogy nem árt, ha a Magyar Pæd. Társaság elfogadva 
Kemény F. előadó úr indítványát, ilyen értelemben szintén felterjesztés
sel él a magas kormányhoz. A Magyar Pæd. Társaság elfogadja Kemény 
Ferencz indítványát, melynek értelmében :

A Magyar Pæd. Társaság felkéri a vallás- és közoktatásügyi minisz
ter urat, hogy a fr a n c z ia  helyesírá sban  és s y n ta x is b a n  franczia részről 
újabban hivatalból elrendelt egyszerűsítéseket nálunk is mihamarabb 
meghonosítsa.

IV. György Aladár indítványára az ülés egyhangú lelkesedéssel ki
mondja, hogy Z s ilin s zk y  M ihály  állam titkár tiszt, tag 40 éves tanügyi 
működésének megünneplésében a Magyar Pæd. Társaság részt fog venni.

Az ülés véget ér.



KÖZÉPISKOLÁINK FELÜGYELETE.

Hazai középiskoláink felügyelete legújabban sokat foglalkoz
tatta az érdekelt köröket, jeléül annak, hogy bűzlik valami Dániá
ban. Az eddigi felszólalások ez ügyben igen figyelemre méltók vol
tak, lelkes és a dologhoz értő férfiak nyilatkozatai ; de részemről 
nem hiszem, nem hihetem, hogy a létező bajokon legkevesebbet is 
segíthetnének, mert az embereket akarják megjavítani és nem ve
szik észre, hogy a baj a rendszerben van, mely a legjobb embert 
tehetetlenné teszi ; ideális alakokat festenek a falra, de nem árul
ják el, hogy honnan vegyünk ilyeneket az életben. Magam három 
évtizede foglalkozom az iskolák mindennemű ügyeivel és e hosszú 
idő alatt ismételve elmondtam nézetemet a középiskolák felügye
letéről is. Eredménye nem igen volt felszólalásomnak ; de ez nem 
tarthat vissza attól, hogy újra rámutassak a létező bajokra és azok
nak egyrészt okaira, másrészt orvosságaira. Nem tartom magamat 
csalhatatlannak ; de egy kissé bízom Ítéletem helyességében, mert 
a tények nekem adnak igazat, azonfelül nem akarok senkitől sem
mit, nem keresem senkinek kegyét és nem félek senkitől, legerő
sebben pedig irtózom a nemzeti géniusz legújabb szellemétől, 
melynek jelszava : Nyelvével él'a magyar !

Minthogy a középiskolák felügyelete megoszlik a tanártestü
letek, az igazgatók, a főigazgatók és a központi kormány közt : e 
kérdés tárgyalása majdnem azonos a középiskolák összes ügyeinek 
fejtegetésével. Természetes dolog, hogy ilyesmire egy kis előadás 
keretében nem vállaikozhatom ; az is természetes dolog, hogy sze
mélyekről nem beszélek, hanem intézményekről, és hogy egy betű
vel sem tagadom semmi irányban vagy körben a jeles kivételeket, 
midőn a nézetem szerint el nem tagadható nyomorúságokról egész 
általánosságban kell szólnom.

Magyar Paedagogia. X. iO. 37
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Ha különben nálunk a középiskolák felügyeletéről beszélnek, 
e terminus alatt első sorban a főigazgatói tisztet értik. Már har- 
mincz évvel ezelőtt szükségtelen és káros intézménynek tekintet
tem a főigazgatóságot a nálunk divó keretben, és minthogy akkor 
más és ma ismét más férfiak foglalják el e hivatalokat, ez egy tény 
is, azt hiszem eléggé megvéd azon alávaló gyanúsítás ellen, mely 
more patrio valószínűleg nem fog elmaradni, mintha következő 
megjegyzéseim egyes személyek ellen irányulnának. De a főigaz
gatók a középiskolák adminisztrácziójában első sorban csak kap
csok az intézetek és a kormány közt, s igy elkerülhetetlen, hogy 
róluk szólva folyton lefelé is, fölfelé is ne kellene tekintenünk.

A magyar középiskolai adminisztráczió bámulatosan rossz. 
Egyszerűen ázsiainak mondhatnék, ha nem kellene attól tarta
nunk, hogy ezzel egy egész földrészt súlyosan megsértünk. Lassú
ság, nehézkesség, akadékoskodás, következetlenség, a sablon és 
slendrián uralma, rendeletgyártás, no meg megemészthetetlen 
irka-firka ez adminisztráczió fő jellemző vonásai. Az érdekelt felek, 
főleg a tanárok, nagyon jól ismerik ez állapotokat és négyszem 
közt nem is fukarkodnak a megfelelő epithetonokkal ; persze nyi
latkoznak bajos, hisz ma — azt állítják -— csak a törik-szakad 
dicsőítő elemeknek van jelenők és jövőjük, a kik már is hirdetik, 
hogy utolértük, sőt már túl is szárnyaltuk a külföldet; csak ezek 
kapnának szabadságidőt, ezek külföldi ösztöndíjakat, zsíros iro
dalmi megbízásokat és egyéb kiváltságokat, esetleg tanártársaik 
terhére is, de ez (szerintök !) nem baj. Nem vitatom e vádak he
lyességét, de tény, hogy ezek ütik a nagy dobot, a komolyabb tö
rekvésű elemek pedig el vannak keseredve, duzzognak és hallgat
nak. Ily körülmények közt a középiskola fölvirágzása bajosan 
várható és a tényleges állapotok csakugyan kétségtelenné teszik, 
hogy középiskoláink erősen haladnak, de bajosan állítható, hogy 
fölfelé haladnak.

A főigazgató mai tanügyi rendszerünkben felügyelő, ellenőr, 
pædagogiai tanácsadó és mindenek fölött posta. A róla szóló sza
bályzat értelmében felelős a felügyeletére bízott iskoláknak anyagi 
és szellemi állapotáról, az igazgató és a tanárok működéséről, az 
ifjúság erkölcsi és tanulmányi haladásáról. Hogy ez képtelenség, 
az első pillanatra is érthető. Mert micsoda eszközök állnak neki 
rendelkezésére, hogy ezt az óriási felelősséggel járó munkakört 
betöltse ? Évente egy nehány napra terjedő látogatás, esetleg (de
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most már minél ritkábban) az érettségi vizsgálaton való elnöklés. 
no meg rengeteg irka-firka, melyet az iskoláktól kap és, esetleg 
elolvasva, továbbítani köteles. Világos, hogy a körülírtam föladat 
ily eszközökkel meg nem oldható, de nem oldható meg egyéb esz
közökkel sem, mert a főigazgató nem lakhatik egy intézetben, még 
kevésbé egy tuczatban, és mert a főigazgató is ember, nem pedig 
gőzgép és tudományos encyclopaedia.

Ha a szabályzat értelmében a főigazgatókat csakugyan fele
lőssé tennék az iskolák állapotáról, oly fegyelmi vizsgálatok tá
madnának, melyek egytől-egyig csúfos elcsapással végződnének. 
A főigazgató például felelős arról, hogy egy osztályból a másikba 
csak oly tanulók menjenek fel, a kik az előző osztály penzumát 
elsajátították. Kérdezem, hol van hazánkban iskola, a hol e föl
tevésnek a tanulóknak csak legalább fele is megfelelne ? A főigaz
gató felelős az iskola haladásáról. És hogyan állunk ma, — a jeles 
kivételeket itt sem tagadva? A latin és német tanítás csődöt mon
dott, a görög nyelvről kár beszélni ; a magyarban és történelemben 
igen gyarló az eredmény ; a többi tárgyakról nem akarok kompe- 
tenczia híján szólni, de hivatott szakférfiak ezekről sem ítélnek 
kedvezőbben. Hol volt a főigazgató, mikor állapotaink ezen lejtőre 
jutottak?

Tanárok kinevezésénél és áthelyezésénél, esetleg magasabb 
fizetési fokra előléptetésénél, igazgatók kinevezésénél senkit sem 
illet meg joggal és a mai szervezet értelmében is nyomosabb szó, 
mint a főigazgatót. Ha ezt a jogát érvényesítette, újra kérdem, 
hajlandó-e az e téren történtekért a felelősséget elvállalni ? Alig 
hiszem, hisz e személyi ügyek elintézése egyik szomorú oldala a 
közoktatási adminisztrácziónak, melyért, az én tapasztalatom sze
rint, senki, de seki sem akar felelősséget vállalni.

Hogy az ország különböző tankerületeiben igen különböző 
szokások dívnak, az a mai rendszernél könnyen érthető, hiszen X. 
északi Magyarországon nem is sejti, hogy Y. délen hogyan intézi 
el a dolgokat. Mert a főigazató is gondolkodó ember és a maga 
meggyőződése és eszejárása szerint érvényesíti a szabályzatok és 
rendeletek holt betűjét. De a főigazgató szakember is, vagy helye
sebben szakember volt, a mikor kinevezték. A rengeteg papír
fogyasztás, az utazgatás és examinálás tönkre teszi idejét és erejét 
és nagyon kevés órát enged neki, melyet szaktudományában való 
további önmivelésének szentelhetne, ha Piripócson e czélra a szük

37*
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séges eszközök rendelkezésére állnának is. De hiszen a rendszer 
értelmében neki nem is szabad szakembernek lennie, neki univer- 
sal-genienak kell lennie, minden tárgyhoz kell értenie, mert a hi
vatalos észjárás szerint a legnagyobb hiba volna, ha egyoldalii 
volna, tudniillik ha csak egy tárgyhoz valóban értene. Az új fő
igazgató tehát, nyomban kinevezése után, neki fekszik, hogy ma
gát ily universal-genievé kiképezze ; ha klasszikus philologue volt, 
átveszi Mocnik algebráját és geometriáját, meg Fehér Ipoly physi- 
káját; ha természettudós volt, megfordítva : átismétli a görög és 
latin grammatikát. Egy kis magyar irodalmi olvasottság sem árt
hat, egy kis történeti tájékozottság is jó lesz ; tehát itt is próbál 
szerencsét. E méltatlan idő- és erőpazarlás eredménye ismeretes : 
az érettségi vizsgálatokon minden aggodalom nélkül mehetnek 
keresztül oly fiúk is, a kik tanúltság tekintetében a IV. osztály szín
vonalát sem érték el, a nélkül, hogy a főigazgató ezen nagyon 
fönnakadna. De miért is kínlódjanak a főigazgatók azzal, hogy 
maguk is újra érettségire készülnek? A tanárokat akarnák e tudo
mánynyal ellenőrizni ? Ismeretes dolog, hogy az e fajta kísérletek 
ismételve mily csúfos vagy kínos jelenetekre vezettek. Vagy az 
ifjúság az ellenőrzés tárgya ? De akkor mire való a tanár, a ki tanít
ványai megítélésében első sorban kompetens, és az intézet igaz
gatója, a kik oly könnyen kijátszhatják a legszemesebb főigazga
tót is?

De nem folytatom e reflexiókat, melyeket in infinitum le
hetne folytatni, de sajnos, nem cum gratia. Nézetem szerint e kér
dések fejtegetésénél már a «felügyelet» szó sem helyes, mert ízet
len rendőri mellékizt ad a dolognak. De ez mellékes. A fődolog, 
hogy a mai rendszerrel szakítsunk. És itt két elvhez jutunk, mely 
a továbbiakban irányadóul szolgálhat :

Első : Az iskola anyagi és szellemi, erkölcsi és tanulmányi 
állapotáról az igazgató felelős és ezt a felelősséget nem oszthatja 
meg senkivel, mert megosztott felelősség megszűnik felelősség 
lenni.

Második : Iskoláinknak első sorban és a legnagyobb mérték
ben nem szakfelügyeletre, — nem szeretem ily összefüggésben ezt 
a «felügyelet» szót — hanem kiváló szakférfiak jóakaró, készséges 
közreműködésére van szükségök.

Az igazgatót is boldogítottuk saját erélyes ellenzésem da
czára — egy szabályzattal, melyről az országnak egyik legkitűnőbb
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igazgatója igen helyesen mondta, hogy a ki e szabályzatnak meg
felel, az lehet igazgató, de megszűnik embernek lenni. Igazgató 
sem lesz, csak gép, főleg Írógép. Mennyi haszontalan, gyerekes 
irka-firka, melyet senki sem olvas, mert hiszen nem tanulna be
lőle semmit. Mennyi üres, teljesen értéktelen formalitás ! A míg 
ez a rendszer dívik, ne álmodjunk középiskoláink haladásáról. 
Az igazgatót meg kell tenni azzá, a mi rendeltetése : az iskola lei
kévé, tanártársai vezetőjévé, a pædagogia és tudomány munkásává. 
Hogy ezzé lehessen, meg kell szüntetni azt a beteges és czéltalan 
papírfogyasztást, melyre ma el van Ítélve, és el kell venni tőle 
minden pénzkezelést, melyhez a legkevesebb lateiner ember ért. 
Ez utóbbi a közmorál érdekében is óhajtandó, mert az ügyetlen 
pénzkezelés pénzzavarokra vezet és ezek már sok derék embert 
juttattak veszedelmes lejtőre. Ha van a tanári testületben ez irány
ban képzett ember (rendszerint a mathematikus ez), a ki a pénz
kezelést hajlandó elvállalni, ezt kell megbízni, ha nincsen, szám
tiszt akad minden városban. A mit az állam e reformmal költség
ben veszít, sokszorosan nyeri vissza az igazgató értékesebb műkö
désében. Ha az igazgató az iskola lelke és az iskola egész állapo
táért felelős, bizonyára nagyobb pouvoirra is számíthat minden 
irányban, természetesen a központi kormány jóváhagyásával. Nem 
szabad neki tanárt küldeni, mely testületébe nem való ; nagyobb 
szabadságot kell neki adni a tanterv helyi alkalmazásában ; belá
tására kell bízni, hogy mikép boldogul azzal a sok gyerekes és ne
vetséges allotriával, melyekkel ma nálunk a tanárok és tanulók 
iskolai komoly munkáját veszélyeztetik.

És itt egy sajátszerű, jellemző ponthoz értünk. Ha tudniillik 
valaki ily eszmékkel előáll és ezeket józan okokon felül még a 
művelt külföld példájával is támogatja, a hol az igazgató csak
ugyan az, a minek nálunk is kellene lennie, rendszerint azt a fele
letet nyeri, hogy ez ugyan igen szép és igen helyes, de ez nálunk 
nem lehetséges, mert a mi igazgatóink nem olyanok ! Hogy a mi 
igazgatóink közt is van elég ember, a ki «olyan», azt talán sehol 
sem tagadhatják ; de eleve fölteszik, hogy ezek kisebbségben van
nak. Lehet, nem vitatkozom. De ki nevezte ki őket igazgatókká, 
ha igazgatóknak nem valók? És miért nevezték ki őket? E kérdé
sekre persze nincs felelet, mert mégis bajos bevallani, hogy az 
igazgatók kinevezésénél a legtöbb esetben oly indokok és oly be
folyások érvényesülnek döntő faktorok gyanánt, melyek az iskola
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érdekeinek és a tanárok pædagogiai és tudományos érdemeinek 
körén erősen kívül esnek.

Már említettem, hogy a mai rendszer keretében a főigazgató 
volna első sorban felelős az igazgatók kinevezéséért, mert hiszen 
ő ismeri legjobban tankerületének tanárait. De persze az a baj, 
hogy csak a saját tankerülete tanárait ismeri, míg esetleg egy má
sik tankernletből veszik az igazgatót. Ezt a kerületet természete
sen a maga főigazgatója ismeri legjobban, s igy lehetséges, hogy 
a központi kormány több, hivatalból melegen ajánlott egyén közül 
kénytelen választani. Hogy senkit meg ne sértsen, azután nem az 
ajánlottak sorából veszi emberét. Hogy az igazgatói kinevezések 
tényleg miképen mennek véghez, az hivatalos titok ; de hogy a 
főigazgatók minden ily kinevezésért hajlandók volnának a felelős
séget elvállalni, azt teljesen kizártnak tartom.

A főigazgatónak is nagy baja, hogy csak egy tankerületet 
ismer, a tankerületnek nem kevésbbé nagy baja, hogy csak egy
azon főigazgatója van. Az egyik kerületben egy klasszikus philolo
gue, a másikban egy természettudós tölti be e tisztet, esetleg 20— 
30 esztendeig. Hogy ezen egyoldalúságnak következményei van
nak, azt kár volna bővebben fejtegetni, persze következményei, 
melyeket én másutt találok, mint a hol rendesen keresik. Mert én 
a szokásos felfogást, mely a főigazgatóban első sorban ellenőrt lát, 
hiábavalónak és gyermekesnek tartom. A mennyi ellenőrzésre a 
tanári testület és az igazgató szorul, azt minden nehézség nélkül 
elvégzi a központi kormány, mely ma is kormányoz, határoz, dönt 
és jövőre is kormányozni, határozni, dönteni fog. Közbenjáróra 
ebben az irányban egyáltalában nem szorul. A főigazgató legfőbb 
tiszte, meggyőződésem szerint, hogy a tanárnak működését úgy az 
iskolában, mint az irodalomban szaktudománya szempontjából elő
segítse, mélyítse, értékesebbé tegye, a mennyire lehet, őt pædagogiai 
munkájában is irányítsa.

Bármit prédikáljanak hivatott és főleg nem hivatott kuruzs- 
lók, a kik maguk rendszerint rossz tanárok, a módszer minden- 
hatóságáról, a tanári működés eredményességének főfeltétele az 
alapos tudás, a soha nem szünetelő tudományos munka. Nem a 
pædagogia tette a német iskolákat nagygyá, hanem tanárainak 
kitűnő szakképzettsége és lankadatlan tudományos munkássága, — 
ha ugyan szabad még Németországra hivatkoznunk, melyet leg
újabb nyilatkozatok szerint már elértünk, sőt nem egy dologban
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túlszárnyaltunk. Világos, hogy a tanárnak pædagogiai műveltségre 
szüksége van, és hogy tanításának sikerét nagy mértékben fokozza 
a helyes módszer alkalmazása : de ez a pædagogiai műveltség és 
ez a helyes módszer teljességgel haszontalan, ha a tanár elmarad a 
tudománytól.

És ez az az óriási veszedelem, mely iskoláinkat a mai rend
szer uralma mellett fenyegeti. Ezt igen helyesen belátta a közoktatási 
kormány is, mely e bajon szünidei tanfolyamokkal és néha kikül
detésekkel segíteni iparkodik. Ez igen dicséretes törekvés, de távol 
sem elég. A vidéki tanár helyzete hazánkban általánosan igen szo
morú. Az egyetemről tisztességes szakképzettséggel távozik a vég
zett növendék, már tudniillik oly szakképzettséggel, a milyen egy 
22—24 éves fiatal embertől várható. Megnyerte tudományszakában 
az elengedhetetlen alapot, megismerkedett a tudomány módszeré
vel és eszközeivel, tájékozást nyert szakának főbb ágaiban. Meg
tanulta, hogyan kell tovább tanulni és tovább dolgozni, hiszen, ha 
ezt nem teszi, néhány év lefolyása alatt elfelejtette, a mit tanult, a 
mit pedig nem felejtett el, abban elavul. Tanul-e tovább ? Tanul
hat-e tovább ? Megvan-e a lehetősége, hogy magát tovább képezze, a 
tudománynyal haladhasson, esetleg maga is tudományos munkás
ságot fejtsen ki? Nem hiszem, hogy oly ember, a ki a mi vidéki 
viszonyainkat ismeri, e kérdésekre nyugodt lélekkel igennel merjen 
felelni, azon kitűnő kivételek daczái'a is, melyeket mindnyájan 
jól ismerünk.

Ösztönzés nélkül, irányítás nélkül, eszközök nélkül, elisme
rés nélkül tengeti a legtöbb vidéki tanár életét. Mi egyetemi taná
rok érdekes dolgokat tudnánk mesélni arról, hogy a kezünk alól 
kikerült fiatal tanár hogyan tartja fenn az első időben az összeköt
tetést velünk, hogyan kér tőlünk tanácsokat és könyveket, hogyan 
dolgozik a mi folyóiratainkba — és hogyan lesznek levelei és kül
deményei évről-évre gyérebbek, míg végre egészen megszűnnek. 
Esetleg néhány évig folytatott erélyes ellentállás és küzködés után 
a legtöbb lerakja a fegyvert és lelkesedés vagy magasabb ambiczió 
nélkül végzi favágó munkáját, vagy beáll journalistának és fel
csap kortesnek, mert in hoc signo vinces. Megszámlálhatatlan 
azon nagy reményekre jogosító tehetségek száma, melyek nálunk 
ily módon tönkre mennek, óriási veszteségére tudományos irodal
munknak is. Ha legalább erkölcsi elismerésre számíthatnának! De 
ki beszélhet nálunk ilyenről ? Már két évtizeddel ezelőtt javasolta
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Badics Ferencz, és legújabban Rombauer Emil, a kit már egyszer 
névtelenül idéztem, megújította azt a javaslatot, hogy évente meg 
kellene jutalmazni a legjobb két-három programmértekezést. Per
sze, hogy kellene, csakhogy ez nem elég, mert dolgoznak vidéki 
tanáraink a programmokon kívül is, csakhogy munkásságukat nem 
igen veszik észre sem az előléptetéseknél, sem az áthelyezéseknél. 
A tanári körökben uralkodó kedvetlenségnek és elkeseredésnek itt 
van meggyőződésem szerint a főforrása, nem a fizetési nyomorú
ságban, mely szintén elég nagy ugyan, de látva az állami hivatal
nokok országos nyomorúságát, ebbe még belenyugodnának taná
raink, ha becsületben megkapnák, a mit az állam nekik valutában 
nem adhat.

E viszonyokon és állapotokon meggyőződésem szerint nem 
lehet máskép segíteni, mint az úgynevezett szakfelügyelet által, 
hogy ezt a helytelen és könnyen félreérthető terminust használ
jam. Jeles szakembereket, egyetemi és műegyetemi tanárokat, ki
váló középiskolai igazgatókat és tanárokat kell fölváltva a vidéki 
iskolákba küldeni, a kik jóakaró tanácsukkal és készséges segítsé- 
gökkel föntartsák a tanárokban a lelket, állandóan a központhoz 
és a tudományhoz csatolják, szakuk terén a tudomány haladásá
val megismertessék őket, irodalmi dolgozataikhoz a szükséges for
rásokat és segédeszközöket juttassák nekik, — szóval : meggátolják, 
hogy erők és tehetségek veszendőbe menjenek ebben az országban, 
melyben a nemzetnek a legszerényebb erőre és legkisebb tehetségre 
is sürgősen szüksége van. És ne gondolja senki, hogy ily módon 
csak a nemzeti tudománynak teszünk szolgálatot, mely középisko
lai tanáraink lelkes közreműködése nélkül el sem képzelhető. 
Épenséggel nem. Sőt lehet, hogy a fenti törekvésekből a tudo
mánynak nem lesz mindég nagy haszna ; ez nem is a főczél ; de 
okvetetlenül nagy, kiszámíthatatlan nagy haszna lesz az iskolának, 
mert jó, lelkes, sikeres tanár csak az lehet, a ki a tudománynak él, 
mert nemes gondolkodást, önzetlenséget, önfeláldozást, igazi idea- 
lismust csak ezen forrásból meríthet.

E szakfelügyeletre a mi főigazgatóink mai helyzetükben nem 
használhatók, de rögtön használhatókká válnak, a mint Budapestre 
helyezik át őket. A mai vasúti hálózatnál fogva egy kis túlzással 
bátran állíthatni, hogy a legrövidebb út a vidéknek bármely helyére 
Budapestről vezet. Az összeköttetés nehézsége, mely régebben első 
sorban szükségessé tette, hogy a főigazgató kerületének valamely
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középpontjában lakjék, ez a főok régen megszűnt. Az a veszedelem 
pedig, mely a tanárt fenyegeti a vidéken, fenyegeti a főigazgatót 
is : könnyen elmarad a tudománytól, még a saját szakában is, a 
többi szakokat nem is tekintve, melyeknek haladását ez idő szerint 
voltakép szintén nagy figyelemmel kellene kisérnie. Megengedem, 
hogy nemzetiségi, felekezeti vagy egyéb tekintetekből talán czél- 
szerűnek vagy épen szükségesnek mutatkozhatik, hogy néhány 
főigazgató tankerületében lakjék, de a többieknél semmiféle ily 
tekintet nem jöhet szóba. Itt a fővárosban a főigazgatók természe
tesen a központi kormány orgánumává lesznek : testületileg dol
gozzák fel a középiskolák ügyeit és az ügyosztály vezetőjének uta
sításai szerint járnak el. A részletekbe természetesen nem bocsát
kozom, ezeknek megállapítását hivatottabbakra kell bíznom. Az 
iskolákat ők is, de egyéb kiváló szakférfiak is meglátogatják, fő
figyelemmel arra, hogy egyetlen szak el ne hanyagoltassék. A mos
tani főigazgatók is jeles szakférfiak voltak ; egynémelyik, a kedve
zőtlen viszonyok daczára is, megmaradt annak. Itt a fővárosban 
mindnyájan újból kiváló szakférfiakká válhatnak. Mostani látoga
tásuk az egyes iskoláknál üres formalitás, melynek hasznát lehe
tetlen sokra becsülnünk. Egy derék szakférfiú látogatása esemény 
lesz az illető iskolában, mely bizonyára nem marad örvendetes 
eredmények nélkül. Ezt eddigelé is volt alkalmunk — persze az 
időhöz kötött fárasztó munka súlya alatt jóval kisebb mértékben — 
tapasztalnunk, midőn mint kormányképviselők vagy miniszteri 
biztosok a vidéki intézetek érettségi vizsgálatain résztvettünk. A ki 
azonban azt hiszi, hogy a minisztérium mai szervezetében képes 
vagy hivatva van a hazai középiskolák vezetésére, irányítására, 
fejlesztésére : az bátran napirendre térhet fejtegetéseim fölött, 
mert a vaknak hiába magyaráznám a színeket.

Végére értem felszólalásomnak. Kámutattam a nézetem sze
rint fenforgó bajokra, javaslatot tettem orvoslásukra. Ily rövid 
czikkben természetesen igen töredékesek úgy adataim, mint javas
lataim. Nem is czélzok egyebet, mint hogy napirendre tűzzem a 
kérdésnek oly oldalait is, melyeket előzőim óvatosan kerültek. 
Hogy igazságtalansággal és túlzással fognak vádolni, azt termé
szetesnek találom ; de reményiem és kívánom, hogy személyi ten- 
deneziákkal ne gyanúsítsanak vagy azzal az intenczióval, mintha a 
fenforgó bajokról, melyek régi fejlődés eredményei, a mostani kor
mányt vádolnám. Én egyáltalában nem vádolok senkit, csak a
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rendszert, mely jeles erőket is megbénít és üdvös törekvéseket is 
sikertelenekké tesz. Igen, én azt hiszem, hogy nálunk sok ember 
nincsen a maga helyén; de egy szóval se állítom, hogy nem teszi 
meg bárki is legjobb tudása szerint és kellő buzgalommal köteles
ségét, és úgy vagyok meggyőződve, hogy a rendszer megváltozta
tásával olyanokban is nyerhetünk értékes dolgozó társakat, a kik 
most nem tudják kellően érvényesíteni erejűket.

Lesz-e felszólalásomnak sikere, nem tudom ; de nem vagyok 
minden reménység nélkül, mert közoktatásunk élén oly férfiú áll, 
a ki igazán komolyan dolgozik és komolyan akarja a legjobbat. Ha 
egyszer-máskor téved, az is csak onnan van, mert maga nem tehet 
mindent és mert nagyon könnyen megnyerhető minden javaslat
nak, mely üdvösnek ígérkezik. De tudjuk jól, mennyi helyes és 
egészséges eszme származik tőle vagy nyert benne lelkes pártfogót. 
Reményiem és óhajtom, hogy a középiskolák felügyeletének ügyét 
is tegye minél előbb megfontolása és buzgalma tárgyává.

H e i n k i c h  G u s z t á v .

IFJÚSÁGI ELŐADÁSOK A KOLOZSVÁRI NEMZETI
SZÍNHÁZBAN.

Az ifjúsági előadások ügye, a mely Budapesten, úgy látszik, 
csődöt mondott, a kolozsvári nemzeti színházban, mondhatom, 
teljes sikerre jutott. Az országos tanáregyesület kolozsvári köre már 
tavaly kezébe vette ezt az ügyet. Kovács Dezső a tanári kör 1900 
szept. 22-iki gyűlésén felolvasást tartott az ifjúsági előadásokról s 
tervezetet mutatott be a szempontok kijelölésével. A kör elfogadta 
a tervet és bizottságot küldött ki az ifjúsági előadások sorozatának 
megállapítására és ellenőrzésére. E bizottság alulírt elnöklete alatt 
több ülést tartott az előadások megválogatása, a technikai rende
zés, a conference-ok megtartása ügyében annyival inkább, mert a 
színház viszonyai többször módosítást kívántak az előre megállapí
tott tervezeten. így pl. a márcziusra kitűzött Oresteia a vendég
szereplő Jászay Mari betegsége miatt egészen elmaradt, Shakspere- 
tragédiát pedig csak egyet lehetett adni, Julius Cæsart. Mindamel
lett a 15 előadásból álló cyklus — általában minden második vasár
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nap délutánján — mind a színpadi niveau, mind anyagi és erköl
csi tekintetben fényesen bevált. Zsúfolt ház előtt folyt le min
den előadás. Kolozsvárnak, e «kis Athénnek» — mint Wlassics 
miniszter úr elnevezte — tíz tanintézete volt képviselve mindeni- 
ken és kapósak voltak az ifjúság által esetleg el nem fogyasztott 
jegyek is, mert nagyok is örömmel nézték végig ezeket az előadá
sokat, melyeket a nézőtér mosolygó arczai még vonzóbbakká tettek. 
Örömmel és büszkeséggel tanúsítom, hogy ifjúságunk kifogástalan 
magatartásával első sorban biztosította az előadások erkölcsi sike
rét. S ez a lelkes ifjúság bizonyságot is tett végül hálájáról és lel
kesedéséről : ezüst koszorúval róta le háláját a Csikós előadása al
kalmával Szentgyörgyi Istvánnak, színházunk páratlan művészének 
és Dr. Janovics Jenőnek, a színház művezetőjének a ki jelenleg a 
szegedi színház igazgatója.

A tavalyi cyklus a következő előadásokból állott:
A conferenceot tartotta

1. Katona: Bánk bán Széchy Károly.
2. Shakspere : Julius Cæsar ._. ... Csengery János.
3. Bérezik : Himfy dalai .._ ........ _  Kovács Dezső.
4. Csiky : A nagymama .„ .. Janovics Jenő.
5. Vörösmarty: Csongor és Tünde.._ _ Halász Ignácz.
6. Kisfaludy K. : A kérők Versényi György.
7. Gaál J . : Peleskei nótárius __ ... _  Kiss Ernő.
8. Molière: A fösvény „  __ Haraszti Gyula.
9. Tóth Ede : A falu rossza _  . Sólyom János.

10. Shakspere: Szentivánéjiálom . Gj'alui Farkas.
11. Szigligeti : Liliom!! _ Vezsenyi Béla.
12. Szigligeti: Czigány _ _ _ _ _  Kovács Dezső.
13. Madách : Az ember tragédiája _  _  Erdélyi Pál.
14. Szigligeti: II. Kákóczi F. fogsága Márki Sándor.
15. Szigligeti: Csikós _ _ _ _ _ _ _ _ _  Janovics Jenő.

Feltűnik talán, hogy a sorozatban gyakran szerepel Szigligeti. 
Ennek oka egyrészt az, hogy a Czigány és a Csikós Szentgyörgyi 
Istvánnak olyan cabinetalakítása, a melyet legalább is «páratlan »- 
nak kell neveznünk.

A bevezető előadásokat, a melyeknek talán a középiskolai 
tanítás is hasznát fogja venni, a cyklus befejeztével egy hat íves 
füzetben ki is adtuk, első sorban az ifjúságnak szánt emlék gyanánt.
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A tavalyi előadások sikerét legjobban bizonyítja az, hogy a 
most folyó színi évad kezdetén a tanári kör és a színház új igaz
gatója Megyeri Dezső egyértelmüleg folytatni kívánta az ifjúsági 
előadásokat. A tanári kör újra kiküldte a tavalyi bizottságot s az 
előadások megkezdődtek. Az idei, 14 előadásból álló sorozatba a 
következő darabok vannak fölvéve :

Bánk bán,
Coriolanus,
Macbeth,
Tudós nők,
Szeleburdi,
Marót bán,
Pártütők,

Trónkereső,
Szökött katona, 
Mukányi,
Sárga csikó,
A király házasodik, 
A toloncz,
Szigetvári vértanuk.

A bizottság kívánta Sophokles egyik tragédiáját és Göthe 
Iphigeniáját is. Ezeket azonban a színházi igazgatóság egyelőre 
nem ígérhette meg.

Nov. 10-ikén került szinre Coriolanus. Talán nem lesz egészen 
érdektelen e folyóirat olvasói előtt ha ez előadáshoz tartott confe- 
renceomat ide iktatom.

Shakspere Coriolanusa.

Shakspere római tragédiái közt az utolsó, bár történeti rend
ben az első : Coriolanus. Julius Cæsart 1602-ben, Antonius és Cleo- 
patrát 1607/8-ban, Coriolanust 1610-ben írta a költők királya. 
Mindhárom tragédiának mozgalmas, küzdelmes átmeneti korszak 
a talaja. Julius Caesarban a köztársaság végső, elkeseredett küz
delme megy végbe a lábrakapó monarchiával. Antoniusban viszont 
a monarchiának belső válságát látjuk teljes megerősödéséig. Corio- 
lanusban magának a köztársaságnak ifjúkorába, az arisztokrata és 
demokrata elem küzdelmébe nyúlt vissza a költő.

A tryannus-királyokat kiűzték, a szabadságot megteremtették, 
de inkább csak a patríciusok számára. A nép csak olyan szolga
ságban sinylett mint azelőtt, sött jobban érezte helyzete nyomasztó 
voltát, mert csak kötelességeket teljesített, vérét ontotta Bóma 
nagyságáért, de polgári és emberi jogokat nem élvezett. Ezért meg
indítja a küzdelmet a jnemesség ellen, hogy az államban való érvé
nyesülését kivívja, s a több mint százados küzdelem a plebejusok



IFJÚSÁGI ELŐADÁSOK A KOLOZSVÁRI NEMZETI SZÍNHÁZBAN. 589

teljes diadalával végződik. Mindjárt a küzdelem elején Appius 
Claudius, majd Coriolanus hatalmas alakja tűnik szemünkbe. О az 
arisztokrata pártnak, a népet megvető, de hazaszeretö nemesnek 
mintaképe, a népjognak hadat izenő arisztokrata gőg első nagy ál
dozata. Nem csoda, ha emberfölötti alakja, a minőnek már Plu- 
tarchos rajzolja, magára vonta Shakspere figyelmét.

Minden költeménynél, de kivált az eposnál és drámánál, 
fontos és elsőrendű kérdés az inventio kérdése, vagyis az : honnan 
vette tárgyát a költő? Teljesen uj tárgyat a legnagyobb lángész sem 
talál ki: az epikus költő nemzete meglevő mondáit dolgozza föl, 
ha hitelre és érdeklődésre akar találni ; a drámairó az emberi éle
tet tükrözteti vissza, ha az igazság erejével akar hatni reánk. Shaks
pere is római történelemből, még pedig a görög Plutarchostól írt 
életrajzából merítette tárgyát, ép úgy, mint a másik két római tra
gédiát is Plutarchostól vette, kinek párhuzamos életrajzait North 
Tamás fordította angolra, Amyot franczia fordítása nyomán. Mind
három müvében bámulatos híven csatlakozott Plutarchos előadá
sához, de még bámulatosabb az a művészet, melylyel Coriolanus- 
ban a gazdag történeti anyagot dramatizálni tudta. Mert a költő 
nem elégszik meg az események puszta élénk-állításával : a költé
szet — mint Aristoteles mondja — philosophusabb, mint a törté
netírás. A költő nemcsak puszta történeti tényekkel dolgozik, ha
nem erős képzelettel is : neki mindent kell sejtenie, mindent tudnia, 
hogy bevilágíthasson személyeinek leikébe s tetteik rugóit, legben
sőbb énjüket is megismertesse velünk.

Önök, ifjú barátaim, kétségkívül jól ismerik Coriolanus tör
ténetét egyrészt Livius előadásából, másrészt Párkányinak ország
szerte ismert, régebben balladának nevezett költeményéből. Tár- 
kányi épen Liviust követi és Coriolanus anyja nála is csaknem 
ugyanazon szavakkal indítja meg fia szivét, mint Liviusnál. Livius 
előadásából azonban csak a főbb tényeket tudjuk meg, de nem is
merjük meg belőle Coriolanust, az embert. Máskép rajzolja s be
hatóbban jellemzi Coriolanust Plutarchos az ő párhuzamos élet
rajzaiban, melyben Alkibiadessel hasonlítja össze. «Coriolanus tesz 
bizonyságot — úgymond — azok mellett, a kik azt állítják, hogy a 
nemes és erős természet, ha nevelése hiányzik, mint a termékeny 
föld, mely kellő művelésben nem részesül, a jó gyümölcs mellett 
sok rosszat is terem. Mert lelke sokoldalú ereje és szilárdsága he
ves és munkás ösztönt keltett föl benne nagy dolgok iránt; de fék
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télén indulatossága, hajlíthatatlan dacza nehézkessé és alkalmat
lanná tette az emberekkel való érintkezésben. És azok, a kik cso
dálták az élvezetekkel, fáradalmakkal és anyagi javakkal szemben 
tanúsított közönbösségét s azt önmérsékletnek, lelki erőnek nevez
ték, a társadalmi együttlétben még azok sem tűrhették ellenszen
ves, kellemetlen és fenhéjázó viselkedését.» íme, már Plutarchosis 
arra törekszik, hogy megértesse velünk Coriolanus lelkét. De téved, 
mikor lelke káros irányát a nevelés hiányának tulajdonítja. О maga 
mondja, hogy mint atyátlan árva, kit anyja nevelt, bebizonyítá, 
hogy az árvaság nem akadály arra nézve, hogy valaki derék emberré 
legyen. Azt is mondja róla, hogy a fő ok, a mely a dicsőségre in
dította, anyja öröme volt : ha örömében anyja könyek közt szorí
totta keblére, az volt az ő legnagyobb boldogsága.

Shakspere éles szeme megtalálta ezekben a nyitját Coriolanus 
jellemének, Férfias lelkületű anyja, férjét elveszítvén, egyetlen fiába 
helyezte minden dicsőségét. Minden áron dicsőségre, mások fölött 
való kitünésre nevelte fiát. A királyi családból való származás 
okozta büszkeségét, a jeles tulajdonaira büszke önérzetet, a becs
vágyat, tetterőt, dicsőségszomjat a lehető legmagasabbra csigázta 
benne. A költő, mint lélekbúvár, a legnagyobb gonddal rajzolja ki 
előttünk Volumniának fiára tett hatását. «Ha férjem volna — 
mondja Yolumnia menyének — jobban örülnék távollétén, mely
ben dicsőséget szerez, mint ölelésein, mikkel szerelmét tanúsítja.» 
Tudnunk kell ugyanis, hogy mig az antik tragédia kész bevégzett 
jellemeket hoz színre s nem magyarázza, hogy lettek olyanokká, a 
milyenek, addig Shakspere, a modern tragédia megteremtője, arra 
törekszik, hogy hőse jellemét .csirájában is bemutassa, szemünk 
láttára fejleszsze tovább s még kitűzött útjától eltérését is megma
gyarázza, természetessé tegye. Sophokles Antigonéje pl. a testvéri 
szeretet önfeláldozó hőseként jelenik meg előttünk, s teljes elisme
résünkre, bámulatunkra méltó ; de jobban értenők és bámulat he
lyett több szeretettel adóznánk neki, ha tudnók, hogyan fejlődött 
jelleme a nőies-gyönge Ismene mellett olyan heroikussá. Shakspere-é 
az a nagy érdem, hogy hőse jellemét megérteti, minden oldalról 
megvilágítja s páratlan művészettel hinti el azokat az elemeket, a 
melyekből a jellem megalakúit. Kétszeresen fontos ez Coriolanusnál, 
kinek jelleme látszólag olyan ellentétes elemekből van összetéve.

A költőnek meg kellett értetni, hogy egy hazájának önzetlenül 
szolgáló páratlan hős hazája esküdt ellenségével köt frigyet hazája
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romlására, aztán anyja kérésére mégis eláll boszujától, bár sejti, 
hogy balál lesz érte a jutalom attól az ellenségtől, a kivel hazája 
feldúlására indúlt. Mindennek a forrása mértéktelen becsvágya és 
határtalan önérzete, a melyet anyja plántált bele, nem gondolva 
meg, hogy a mi ő benne, az otthon élő asszonyban hamu alatt szuny- 
nyadó parázs, az tettre kész fiában a nyilvános élet küzdő terén 
mint emésztő láng fog kilobbanni. Az ilyen nevelés, a mely nem 
szoktatja a gyermeket alázatosságra, önlegyőzésre, hanem vágyai
nak, indulatainak korlátlan érvényesítésére készti, válságos vesze
delmek magvát hinti el.

Coriolanus, a ki talán a harczok istenével is hősiesen szembe 
szállana, nem tud erőt venni saját felgerjedt indulatán. Haragjában 
nem néz sem istent, sem embert. Tudva, hogy hozzáfogható vitéz 
nincs, nem tud fejet hajtani senki előtt. Csak egy ember van, a ki 
vitézség dolgában megközelíti: Tullus Aufidius, az ellenséges volsz- 
kusok vezére. Coriolanus azt mondja egy helyt, hogy ha az egész 
világ háborúban állana s ő és Aufidius egy részen harczolnának, ő 
az ellenséghez pártolna, hogy síkra szállhasson ellene. íme a vitéz
ség és a dicsőségszomj felülmúlja Coriolanusban még a hazasze- 
retetet is. A személyes vitézség több neki, mint a haza érdeke. 
Ez a nyilatkozat mintegy előkészít bennünket arra a fordu
latra, hogy a hazaszerető hősből hona romlásán munkáló haza
áruló válik.

Származás és nevelés hatottak tehát közre, hogy Coriolanus- 
ból vitéz, de saját érdemeit mindenek fölé helyező, magát csaknem 
földi istennek képzelő s az egyszerű népet megvető telivér aristo- 
kratát alkossanak. Mindamellett nem a vitézség egyedüli érdeme ; 
ki vannak benne fejlődve az igazi büszkeséggel és szeplőtlen önér
zettel mintegy vele járó tulajdonok : a nyiltszivüség, magát tet
tetni nem tudás, az önzetlenség s az a szerénység, a melylyel ér
demei, hadi tettei jutalmát fogadja. A zsákmányból nem kíván 
többet, mint a mennyit mások kapnak : nem akarja, hogy érdemei 
ki legyenek egyenlítve. Mivel valódi érdemre törekszik s önérzete 
és anyja öröme legnagyobb jutalma, azért külső kitüntetések iránt 
csaknem teljesen közönbös. Nem törekszik fővezérségre, megelég
szik azzal, hogy a fővezér az ő dicsőségének első hirdetője, magasz
talója. Talán consulságra sem pályáznék, ha anyjának ambitiója 
nem ösztönözné. Viszont túltesz büszkeségben anyján, mert érde
mei tudatában nem akar hódolni a szokásnak és sebhelyeit muto
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gatva szavazatokat koldulni. Anyja kedvéért s mert fölkeltett am- 
bitiójában most már szégyenletesnek tartaná a kudarczot, meg
teszi, megalázza magát, de tettetett alázat leple alatt nem tagad
hatja meg büszkeségét s gúnyosan bánik a néppel, melyet megvet. 
Épen ezért hazaszeretete is egyoldalú, mert nem akarja tudni, hogy 
nép nélkül nem állhat fenn az állam. О csak a nemeseket becsüli 
valamire, bár azok közt sem ismer magához hasonlót. Mivel te t
tetni nem tudja magát, azért hízelegni sem tud senkinek, legke- 
vésbbé a népnek.

Csak anyjának van olyan nagy hatalma fölötte, hogy min
denre rá tudja venni, mert anyja lelkét szívta magába, annak meg
elégedését kivívni volt mindig fötörekvése, legnagyobb jutalma. 
Anyja veszi rá, hogy szavazatokat kolduljon (bármily kevélyen vi
seli az alázat köntösét), anyja veszi rá, hogy a megbántott népet 
és tribunusokat kiengesztelni siessen s használjon fattyuhangokat, 
szóval hogy képmutató legyen. Nehezen vállalkozik ez aljas szerepre, 
de megadja magát, mikor anyja azt mondja : «Nagyobb szégyen 
nekem koldulni tőled, mint ö tőlük neked . . . Enyém vitézséged, 
tőlem szivád azt ; e gőg sajátod. » A fiú megalázza magát, hogy 
anyját ne lássa megalázva. Arra azonban nem kerül rá a sor, hogy 
el is játszsza a neki nem való szerepet, elég Sicinius tribunusnak 
egy szava, az «áruló!» hogy mindent elfelejtsen és semmi veszély- 
lyel nem gondolva fékteten dühét és ádáz gyűlöletét tartózkodás 
nélkül kifejezze, Mikor pedig a megvetett nép képviselője kimondja 
rá a számkivetést és a nemességnek nincs annyi ereje, hogy első 
emberét megvédelmezze, természetes, hogy egy Coriolanus nem 
megadással, hanem féktelen gőggel fogadja az ítéletet :

«H itvány kutyák ! k iknek lélekzetét 
Úgy gyűlölöm, m in t a büzhödt mocsárt 
S kegyét becsülöm, m in t a  tem etetlen 
H alo tt m aradványát, m ely légem et 
M egrontja : én száműzlek titeket . . .
Megvetve a várost m iattatok,
H á ta t fordítok . . . Széles a  világ ! »

A ki önmagát becsülte legtöbbre, az saját sérelmét természe
tesen oly nagy dolognak tartja, hogy semmi megtorlást nem kevesell 
érte. Coriolanus is egyszerre kész megvetni hazáját s annak ellen
ségeihez szegődik, hogy boszuját megállhassa. A boszuvágy fölibe 
kerekedik benn minden nemesebb érzésnek, tisztább indulatnak.



Megtagadja önmagát, egész múltját, midőn legnagyobb ellenségé
hez, Aufidiushoz indul.

«Hazámat gyűlölöm s szeretem  ez 
E llen-várost. Benézek. H a  megöl,
Igazságot tesz ; hogyha befogad,
Szolgálok nem zetének».

A ki önző boszúvágyában ennyire harczot izén a fenálló 
világrendnek, annak erkölcsileg is sülyedni kell. 0, a ki soha, poli
tikából se tudta magát tettetni, soha még barátjainak sem hízelke
dett, most, hogy boszuálló tervét megvalósíthassa, volt elenségei előtt 
hajlik meg, azoknak hízeleg. Egész sorsát, életét Aufidiusra bízza. 
A ki nem ismert akaratot a magáé fölött, most egyszerre lemond 
sorsa intézéséről s az ellenség kegyelmétől teszi függővé életét. 
S az a Coriolanus, a kit a költő rajzol, nem tehet másképen. Hallva 
az áruló szót, melyet meg nem érdemelt, siet azt megérdemelni : 
árulóvá lesz. Ki mindenki ura tudott lenni, most az ellenség szol
gájává válik. «Szülő, nő, gyermek, én nem ismerem — mondja az 
előtte könyörgő ősz Meneniusnak, másnak szolgálok. Bár magam 
kívánok boszüt, elengedése annak a volszk szivekben van.»

íme Coriolanus, a római hazafi, meghalt, csak az ellenségnek 
és saját haragjának vazallusa marad meg belőle. Mint a volszkok 
erkölcsi zsoldosa áll Róma előtt, hogy eltörölje a föld sziliéről. 
Siket minden esdeklésre, hiába kéri Cominius, ki neki a Coriolanus 
dísznevet adta volt, hiába jó Menenius, a kit apjaként szeretett s 
a kinek békítő beszéde  ̂a lázongó népet is le tudta csendesíteni. 
A költő azonban már meggyőzött volt bennünket arról, hogy van 
egy lény, kinek szava Coriolanust legerősebb elhatározásában is 
megindítja. Anyja ez, a vele rokon lélek, ki azonban fölülmúlja 
fiát honszeretetben. Elhiszszük a történelemnek, el Plutarchosnak, 
hogy anyja szavára jobb útra tért a honáruló, de Shakspere az, a 
ki meggyőz róla, hogy ennek így kellett történnie. Nem is annyira 
remek beszédével, okaival fegyverzi le fiát (a mely beszédet külön
ben csaknem szóról-szóra Plutarhostól vett át a költő), mint inkább 
azzal, hogy térdre omlik előtte s e természetellenes hódolattal, 
melyet a pártütő fiú meg nem érdemel, fölkelti jobb érzését, a ter
mészetes fiú érzést ; mert Coriolanusnak érző szive van anyja, neje 
és fia iránt. Ezt az érző szivet boszúvágyában megtagadja, de most 
föltámadt az elfojtott jobb érzés és ez a magából kiforgatott embert 
visszaadja önmagának.Volumnia fia nem dúlhatja Rómát, nem niocs-
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kolhatja be nevét, melyet a hős anya oly dicsőnek álmodott. Enged, 
de már késő, nem nyerheti vissza előbbi életének elvetett erkölcsi 
alapjait. Az, a ki fegyverrel dúlta hazája földjét, eljátszotta jogát a 
a tisztelethez, m int polgár. A megvetett, megtagadott honba vissza 
többé nem térhet. Élete az ellenség kezében van, melyet többre 
becsült honfitársainál, s Aufidius, ki növekvő irigységgel s félté
kenységgel látta emelkedni Coriolanust a volszkus nép szereteté- 
ben s kétségbeesetten látta hanyatlani saját népszerűségét, él az 
alkalommal, hogy nagy vetélytársát, a megközelíthetetlen hőst álno- 
kul eltegye láb alól.

így Coriolanust utoléri a tragikus végsors annak kezétől, a ki
vel hazája vesztére természetellenes frigyet kötött. íme tehát a leg
nagyobb személyes érdemek sem jogosítják föl a polgárt, hogy pol
gártársait, e nálánál alantabb állókat lenézze ; semmi személyes 
sérelem nem lehet oly nagy, hogy valakit a köz ellen való táma
dásra jogosítana. Egy ember önző érdeke soha sem nyerhet elsőséget 
a köznek érdekével szemben. A tragikai hatás teljes, a költői igaz
ságszolgáltatás hiánytalan. Féltettük Coriolanust, mikor a köznek 
érdeke ellen támadt, szántuk, mikor a nagy hősnek számkivetés 
lett a jutalma, de megnyugszunk a hazaáruló sorsában, melyet 
maga idézett elő s tisztulunk a félelemtől, a szánalomtól s nem 
kívánunk a hős romboló szenvedélyeiben részt venni. Ezt az érzést 
nevezi Aristoteles katharsisn&k, lelki tisztulásnak, megigazulásnak.

Nem véletlen, hanem igen jellemző, hogy Shakspere-nek ezt 
a nagy tragédiáját épen Petőfi fordította magyarra. «Coriolanus 
büszke, daczos, kemény, de anyai szóra meglágyuló természete 
nagyon illett Petőfi egyéniségéhez, a ki demokrata elvei mellett 
aristokrata érzésű volt. Nagy szeretettel és lelkesedéssel fogott a 
dologhoz és fordítását különösen a beszéd heve és ereje tünteti ki.« 
(Greguss.)

E színházban boldogult nagyunk, E. Kovács Gyula játszotta 
volt ritka nagy sikerrel Coriolanust. Anyját annyira szerető lelkére 
oly nagy hatással volt ez a szerep, hogy előtörő könyeit nem tudta 
visszafolytani. Coriolanusnak kitűnő ábrázolóját fogjuk látni ma is 
kiváló tragikus művészünkben, Molnár Lászlóban. Figyeljünk s 
lélekben éljük át Coriolanus fényes alakjának tragikus pályáját.

C s e n g e m  J á n o s .
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Pár évvel ezelőtt e folyóirat lapjain ismertetvén a «Fiatal 
véreim» czímű, akkoriban megjelent röpiratot, megjegyeztem, hogy 
olvashatni magyar nagyurak tollából, már а XIX. század elejéről 
is, sokkal átgondoltabb, mélyebb és magvasabb essayket a magyar 
nevelésügyről. * Különösen egy főúri szerzőre gondoltam akkor, 
s azóta is gyakran eszemben volt, hogy fel kellene újítani művelő
désünk e régi jeles előharczosánakemlékezetét, akinek érdemeit ez 
oldalról úgyis kevesen ismerik. Midőn most e régi szándékomat 
megvalósítom, annak indító oka csak ez állandó tiszteletem, koránt
sem az a véletlen körülmény, hogy amaz idézett és azóta el is 
feledt füzetke bizonyos ideálkereső ifjúsági mozgalmak révén mos
tanában ismét szóba került. Semmi szándékom folytatni az oda
vetett szembeállítást, mely egyik részre sem kívánatos. E sorokat 
tisztán a régi kulturpolitikusnak szentelem.

Gróf Teleki László ez, a nagy műveltségű ugocsai főispánnak 
és jeles szónoknak, Józsefnek fia, az akadémiai elnök és történet
író Józsefnek pedig, valamint a politikus Lászlónak, a «Kegyencz» 
írójának édesatyja, a ki 1764-ben született, a királyi tábla bí
rója, Somogymegye főispáni helytartója, végül septemvir volt és 
1821-ben halt meg. О volt az akadémiai könyvtár alapját tevő 
Teleki-könyvtár gyűjtője, mint nagynevű, idősebb rokona, Sámuel 
a marosvásárhelyi híres Teleki-könyvtáré.

Teleki László hatását szellemi életünkre könyvtáralapításán 
kívül főleg két pontban szokták megjelölni : emlegetik egyrészt mint 
jóakaratú nyelvművelőt, másrészt mint az akadémiai eszme egyik 
buzgó apostolát. Munkásságának mind a két irányban egy-egy iro
dalmi emléke is maradt, ú. m. «А magyar nyelv elé mozdításáról 
buzgó Esdeklései gr. Teleki Lászlónak, Pesten 1806« és «Über die 
Einrichtung einer Gelehrten-Gesellschaft in Ungarn. Eine unmass- 
gebliche Meinung des Gr. Ladislaus Teleki. Pesth, 1816.»

Pedig ö több volt, mint dilettáns nyelvművelő és akadémia
tervező. Valóságos kulturpolitikus volt, a maga korában ritka‘tág

* Magyar Pædagogia VI. 1897. 505. 1.

3 8 *
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szemkörrel. A művelődés nemzeti fontosságának méltánylásában 
Széchenyinek egyik legjelesebb előzője. Mind a két munkája, a 
nyelv műveléséről és a tudós társaság szervezéséről szóló, ugyan
azon egy conceptio különböző irányú megvalósításának volt szen
telve.

Ismeretes, minő körülmények közt jöttek létre az Esdeklések. 
Kulcsár István, a «Hazai Tudósítások » lelkes szerkesztője 1804-ben 
nyüvános pályakérdésül tűzte ki annak a vizsgálatát, hogy :
a) «mennyire ment már a magyar nyelvnek kimíveltetése ?»
b) «micsoda módok és eszközök által kellene azt nagyobbra vinni ?»
c) «mikép lehet ezeket foganatosakká tenni?» A névtelenül maradt 
adományozó példáján buzdúlva br. Prónay László még nagyobb 
összeget ajánlt fel első jutalomnak. A pályázat igen szép eredmény
nyel járt. A bíráló bizottság 1805 szeptemberben húsz pályamű 
közül Kis Jánosénak ítélte oda a koszorút. Ez a pályamű 1807-ben 
megjelent (1806 évszámmal), valamint megjelent 1806-ban a 
Pánczél Pál kende-lónyai református prédikátoré is. De ugyancsak 
1806-ban kiadta gróf Teleki László is a maga munkálatát, melyet 
e tárgyról készített, a kérdés iránti érdeklődésből, a díjról eleve 
lemondván.

A mai olvasóra nézve természetesen megszűnt a hors concours, 
melyet a nemes gróf akkor kikötött ; mi önkéntelen belevonjuk az 
összehasonlításba az ő művét is. És azt hiszem, hogy ha egy bizott
ság ma ítélne e munkák közt, egyhangúlag a Telekiének adná az 
elsőséget. Tartalmasabb, szellemesebb, gyakorlatibb a többinél, sőt 
írva is jobban van.

Minő szép lélek tükröződik e több mint 300 lapnyi munká
ban ! Minő szeretete a tárgynak, minő nagyvilági hang és szeretetre- 
méltóság az ellenvélemények érintésében és tiszteletében, minő 
tapintatos nyíltság a kényes kérdések bonczolásában — például a 
hol a magyar nyelv parlagon heverésének egyik okát a dynastia 
idegen nyelvűségében és külföldön lakásában keresi —, minő sze
rénység és határozottság saját javaslatainak előterjesztéséhen, s a 
mellett minő műveltség és európai látókör a kérdés mindennemű 
vonatkozásainak mérlegelésében ! Valóban ez a könyv még nincs 
kellőleg méltatva. Irodalomtörténetünk atyja, mint a nyelvújítás 
híve, Kazinczy zászlóbontása mellett nem méltatja behatóbb figye
lemre e müvet, mely a szorosan vett nyelvújítás ügyét csak kis 
mértékben szolgálja ; de az újabb orthologia sem vette észre jelen
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ségeit, pedig meglepő az a józanság és okosság, melylyel tárgyát 
tisztán nyelvi és stilisztikai oldaláról is fejtegeti.

De bármily érdekes volna is követni a szerzőt abban az eszme- 
lánczolatban, a mint részről részre előadja «a magyar nyelvnek 
eredetét, a nemzeti históriából lehúzva», «a magyar nyelvnek mi- 
neműségét, természetét és theoriáját», «annak meghatározását, 
mennyire ment légyen eddig a magyar nyelv pallérozása», «micsoda 
akadályai voltak eddig a magyar literaturának», végül «azon eszkö
zöket és módokat, a melyek által a magyar nyelv kimívelése elő- 
mozdittathatik», — e helyen minderre nem térhetünk ki, csak arra 
szeretnénk rámutatni, hogy ez a könyv valóságos kulturális Pro
gramm is.

Teleld a magyar nyelv kiművelésének ügyét nem fogta fel 
pusztán grammatikai, sőt nem is pusztán irodalmi kérdésnek. 
О sokkal mélyebben fogta föl a kérdést s egyetemesebb szempon
tokból vizsgálódott. Ismerte a nyelv fejlődésének mind politikai, 
mind kulturális föltételeit, s tudta, hogy a nyelv csak a művelődéssel 
együtt fejlődik. Azért a nyelv pallérozásának ügyét a művelődés 
föltételeinek vizsgálatával kapcsolta össze. A művelődési intézmé
nyek és tényezők közt ép oly figyelmet szentel a színháznak, sajtó
nak, az utazásoknak, a kereskedésnek, a mesterségeknek, mint az 
iskoláknak, tudós társaságoknak, vagy a tudományos és a szépiro
dalomnak. Mindegyik irányban vannak egészséges eszméi és javas
latai. Maga menti magát az előszóban, hogy kénytelen lesz az egész 
nemzeti kultúrát belehozni fejtegetéseibe.

így esik alkalma a művelődésnek egyik legfőbb tényezőjéről, 
az oktatásügyről tüzetesebben szólnia. Két helyen teszi ezt. Először 
munkája negyedik részében, a hol irodalmunk és kultúránk addigi 
akadályait részletezi, és az ötödik részben, a hol kultúránk és 
nyelvünk további emelkedésének eszközeit vizsgálja. Amott a bajjal 
foglalkozik, itt az orvoslás módjaival.

A mi az oktatásügy akkori állapotát illeti, összefoglaló ítélete 
az, hogy oktatásügyünk általánosan rossz karban van ; elemi iskola, 
középiskola, egyetem mind tele van anomáliákkal; valósággal 
csoda, hogy a magyar nemzet csak így is állhat, a hogy áll.

A falusi elemi iskolák állapota már alig lehetne rosszabb ; 
felügyelet, gondozás nincs, nincs tanítóképzés sem, a tanítókat 
nem választják meg jól, többnyire az emberi nem salakjából veszik
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őket. Eossz a tanulmányi rend is. A helyett, hogy az elemi iskolák 
olyan ismereteket közölnének, a melyek a földművelőnek szüksé
gesek, a deák nyelv tanulásával terhelik a szegény paraszt gyer
mekét. Mennyi alkalmat elmulasztanak az emberiség felvilágosítá
sára és a maga sorsa szerint való boldogítására !

A városi kisebb iskolák állapota is hasonló. Nem a kereske
dőknek és mesterembereknek való hasznos tudományokat veszik 
elő, hanem a deák nyelv tanulása mellett a régi római és görög 
történelmet, földrajzot és régiségtant, úgy hogy mikor az ilyen isko
lából kikerül a szegény városi ember gyermeke, akkor látszik, hogy 
az ott töltött négy-öt esztendőt egészen elvesztegette. Az ilyen isko
lák tanerői szintén gyengék, maguknak is mesterre volna még 
szükségük. De meg sem becsülik a jó tanítót, a mennyiben akad 
is ; viszont a meg nem becsülés miatt nem is igen kapnak jó erőket. 
A városi tanácsnak ritka helyen van gondja az iskolájára, és egy-egy 
tanácsbeli szégyennek is tartaná, ha a helybeli iskolákra való fel
ügyelettel megbíznák. Ilyen előítéletek és rendtartás mellett nem 
is lehet jó eredményt várni a polgári osztály iskolájától sem.

A gymnasiumok, collegiumok és általán a középfokú intéze
tek állapota hasonlóan rossz. Semmiféle készület sincs arra, hogy 
hasznos tudósok, értelmes tisztviselők nevelkedjenek s általán a 
nemzet vezető osztálya kellő képzést nyerjen bennök. «Se elegendő 
tanítók, se jó móddal készült pædagogusok azokban nincsenek, és 
ha némelykor vágynak is, azok illendőleg meg nem jutalmaztatnak, 
eléggé fel nem serkentetnek.» A nagy urak nem tartják magukhoz 
méltó feladatnak ezen intézetek gondviselői tisztét, s ha elvállalják 
is, nem törődnek velők.

Alig vannak szakiskolák, mint pl. katonai intézetek, ritter- 
akadémiák, gazdasági és camerális iskolák, papnevelők és ezekhez 
hasonlók. Eddig mind csak az volt eleink balvélekedése, hogy papot, 
világit, katonát egy tanterv szerint kell nevelni. Pedig vannak 
ugyan a nevelésnek általános elvei, de a hol minden hivatásra 
hasznos polgárokat akarnak nevelni, ott minden hivatású emberek 
számára külön intézetet kell felállítani. A meglevő seminariumok, 
Theresianumok, a protestánsoknál collegiumok vagy papi isko
lák oly rosszul vannak szervezve, hogy reformjuk múlhatatlan 
szükség.

A főiskolák és az egyetem is teli vannak fogyatkozásokkal ; a 
tanítás módja bennök hiányos, a szükséges czélt nem érik el.
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E szigorú szemlét egy fejezet követi, mely összes iskoláink 
egyik legfőbb hiányát a pædagogiânak mint tudománynak hiányá
ban jelöli meg. Jól esik olvasni még most is, a mikor még mindig 
vannak, a kik a pædagogia fontosságát kisebbítik, egy száz évvel 
ezelőtti magyar főúr tollából ez akkor még oly fiatal tudomány 
méltatását. Ideírjuk az eredeti szakaszt némi kihagyásokkal szó- 
szerint.

«Az elmondottakból elég czélomra nézve, ha kitetszik, hogy 
az új tudomány, a pædagogia, a nevelés mestersége, még nálunk 
szinte egészen ismeretlen . . . Ezen méltó tárgyat egész kiterjedé
sében most eléadnom lehetetlen lévén, csak némely közönséges 
megjegyzéseknek előadásával kéntelen vagyok megelégedni. A ne
velés mestersége az az út, a mely által egész nemzetek formáltat- 
nak, a mely által a nemzeteknek közönséges boldogsága elésegít- 
tetik, ez által készíttetik egy egész nemzet arra a moralitás főpol- 
czára, amelyben a büntető kemény törvényeknek majd szükségök is 
megszünhetik ; és mégis ez az a mesterség felséges tudomány, a 
melynek kidolgozását és systemába való hozását az emberi nemzet 
oly későre halasztotta, a mi magyar nemzetünk pedig még csak 
meg sem ízletté. Nálunk még erről nemcsak semmi sem íródott ; sőt 
ebben oly tökéletesen hátra vagyunk, hogy ha csak újabb tudósaink 
nemzetünket erre hamar figyelmetessé nem teszik, majd későbbre 
az ez által okozandó kárt alig pótolhatjuk ki. » Bírálja azt a rend
szert, a mely nálunk azelőtt dívott, hogy t. i. minden nevelő em
bernek papi képzést adtak a főiskolákon ; ennek az lett, úgymond, 
a következése, hogy sem világi derék emberek nem készül
hettek, sem pedig jó pædagogusok nem formáltattak. Való
ban — folytatja — a ki jó és hasznos embert akar nevelni, annak 
arra a tárgyra, melyre mást akar készíteni, magának is töké
letesen el kell készülve lenni ; hogy lehet tehát azt várni, hogy a 
pap jó katonát, a katona jó papot, a pap jó világit, a világi jó papot 
etc. formálhasson ? Legjobb talán kinek-kinek a nevelését a maga 
nemű embereknél hagyni és csak arra vigyázni közönségesen, hogy 
mindennemű emberek között a nevelésre tökéletesen értő pædago
gusok készüljenek. Azért is a legnevezetesebb és legelsőbh aka
dálya a nevelés mesterségének, az oskoláinknak jobb szemre való 
vételének a jó pædagogusok nem léte, mihelyt egyszer nemzetünk 
erről voltaképen fog gondoskodni, meglátjuk mily hamar fog ennek 
kultúrája virágozni, és ennélfogva anyai nyelve is pallérozódni» . . .
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Ilyen szép, ilyen felvilágosult szellemű a psedagogiának első 
magyar méltatása.

A kultúra és a nyelv fejlesztésének igazi éltető eleme gyanánt 
a «megvilágosodást» említi a szerző. E szón ő nem a XVIII. szá
zad szabad szellemét érti, hanem az előítéletektől ment tiszta élet
nézetet, a dolgok okainak ismeretét, igazságszeretetet, kötelesség
tudást, szóval mindazt a kiváltságot, a mivel a nyugati népek szel
lemi élete felülmúlja a keletiekét.

A nemzet megvilágosítására pedig legbiztosabb, legtökélete
sebb mód «a jól elrendelt és igaz fundamentumon épült nevelés.» 
íme, mindjárt az első lépésnél találkozunk a mi kulturpolitikusunk- 
kal, a kinek a programmjában a legsarkalatosabb eszme mindig a 
nevelés.

A nevelésügy megfelelő szervezését közös (állami) feladat
nak tekinteni, de a maga részéről reformjavaslatokkal szolgál.

1. Első teendő mindazon hibákat kiküszöbölni, a melyekre 
föntebb rámutatott.

2. A paeclagogiáből iskoláinkban külön tantárgyat kell ala
kítani, azt tanítani, a tanári és tanítói pályára készülő összes ifjakra 
nézve kötelezővé tenni és a többi vizsgálati tanulmányok közé 
iktatni; ugyanis «hiába minden igyekezetünk, a míg gyermeknevelő 
jó ifjaink nem formáltatnak, a míg alkalmatos professzoraink nem 
készülnek ; mert akármily nemű nevelésben is, a tudomány mel
lett a gyermeknevelés mesterségéhez való tökéletes értést is méltán 
is meg kell kívánni.»

3. Az iskolafajok jellegét ki kell fejleszteni és czéljaikhoz 
mért tanulmányi rendet kell nekik adni. A tudós jelleg nem minden 
iskolában kell. A falusi iskolákban csak olyan ismereteket kell taní
tani, «a melyek által a jó morális charakter és tiszta vallás formá
lása mellett jó, értelmes és ceconomiájokra nézve megvilágosodott 
paraszt mezei gazdák készíttessenek. » A városi iskolákban olyan 
legyen a tanulmányi rend, hogy jó lelkű, értelmes és hasznos 
mesterembereket, kisebb kereskedőket, városi polgárokat formál
janak. íme a polgári iskola eszméje ! A szükségtelen tanulmányok 
mindez intézetekből kihagyandók. Tudományosabb lenne a gym- 
nasiumok, akadémiák, egyetemek és egyéb főiskolák iránya, mert 
ezekben a nemzet vezető osztályait nevelik ; vigyázni kell ezekben is 
arra, hogy a tudományok velejét sok haszontalan részlet és iskolás
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elmefuttatások el ne borítsák. A sok részlet a tudósoknak való ; a 
tanulók többségére nézve fölösleges, sőt zavaró is, pedig a tanítást 
a nagyobb rész szükségeihez kell alkalmazni.

4. A tankönyvek az egyes iskolanemek czéljaihoz igazod
janak és magyar szerzőktől valók legyenek. A tankönyvek meg
választását nem bizná sem a tanítókra, sem «különös emberekre», 
hanem mint igen fontos ügyet egy népesebb testület hatáskörébe 
utalná ; e testület igen értelmes, jó lelkű, megvilágosodott elméjű 
és buzgó hazafiakból állíttatnék össze és a kormány alá rendeltet
nék. íme a testületi approbatio eszméje !

5. A tanítók számára megbecsülést követel, megválasztá
sukban pedig nagyobb gondosságot. Minden iskolában az illető 
iskola czéljának megfelelő tehetségű, képzettségű és hajlamú tanítót 
kell alkalmazni. Tanerőkül olyan férfiak valók, a kiknek tudománya 
minden iskolai portól, minden haszontalan elmefuttatástól meg
tisztult, előadásuk módja értelmes és könnyű, szívok jó és enge
delmes, bánásmódjuk a kezükre bízott ifjak vagy gyermekek erejéhez 
és hajlandóságához alkalmazott. «Egy szóval ide megyen ki min
den beszédem, hogy akárki is, azért hogy igazán tudós ember, 
nem mindenkor alkalmatos a tanítói hivatalra; erre a tudományon 
kivül még sok egyéb kívántatik meg». Elmondhatjuk-e, hogy ennek 
az igazságnak a vallásában gróf Teleki László ma nem találna 
ellenmondókra ? Igaz, hogy a pædagogiât mint disciplinât száz év 
óta sokan kompromittálták, sőt ma is kompromittálják, de ezért 
nem a pædagogia a hibás.

6. A módszerről is nyilatkozik. Az iskolai tanítás módját meg 
kell tisztítani. Fő a világosság, kézzelfoghatóság, gyakorlatiasság. 
Soha se kell a tudományokat érthetetlen szókba, s ez által mintegy 
homályba burkolni. Nem igaz, hogy az elvont tárgyalás méltóságot 
ád a tudománynak. Sőt mentül érthetőbben és tisztábban adják elő 
őket, annál könnyebben tanulhatók és annál többen is adják rájuk 
magukat. Pedig épen ez az eredmény az, a minek elérése az iskola 
feladata.

7. A tanulók vezetésének, fegyelmezésének nagy fontosságot 
tulajdonít a szerző. Az illendő fenyíték szükséges, úgymond, de a 
szerfölötti keménység nagyon káros lehet. E körül nálunk nem 
csekély hibák történnek. Leghasznosabb a középút. A tanuló ifjú, 
ha jó kedvvel vezetik, egy év alatt többet tanul, mint máskép há
rom alatt.
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8. A felügyelet rendszeres gyakorlását igen szükségesnek 
tartja a közigazgatás részéről. Hogy az államkormányzat befolyása 
a tudományos tanításba mennyiben kívánatos, ezt a kérdést nem 
akarja bolygatni, de kijelenti, hogy ha a felügyelet módja nem vál
tozik, némely tudományok az iskolában maholnap egészen el is 
temetődnek.

9. A magyar nyelv behozatalát az iskolába sürgősnek tartja. 
Tanítsák mint tantárgyat és legyen a tanítás nyelve is magyar. 
Legyen az tantárgy az összes iskolanemekben, s tanítsák alaposan. 
Az amo conjugatiójánál és a mensa declinatiójánál többet ér a 
paraszt- és a mesterember gyermekének, ha anyanyelvét tökéletesen 
megtanulja. Az anyanyelv iskolai tanításából az következnék, hogy 
nyelvünket még az egyszerű ember is megbatározottabb módon 
beszélné, a tiszta és igaz magyarság általánosabb lehetne és a sok 
dialektus helyén hamarabb kialakulhatna a köznyelv, a mi min
den nyelv körében alapfeltétele a nyelvművelésnek. A tanítás 
nyelve is legyen még a felsőbb iskolákban is magyar. Ez ellen két 
okra hivatkoznak. Egyik a latin nyelv elhanyagolása és elszakadás 
a szellemi műveltség forrásaitól, másik, hogy a hivatalos nyelv a 
latin lévén, ennek nem értése sok bajt okoz. Az ő észrevétele az 
utóbbira az, hogy hiszen a hivatalos életbe is be kell vinni anya
nyelvűnket. Az első ellenvetést pedig megczáfolja azon országok 
példája, a hol minden tudományt anyanyelven tanítanak, mert 
azon országokban a deák nyelv beszélése ugyan megcsappant, de 
a classikus auctorok értése és a finom latinsággal írás bizonyosan 
gyarapodott. Vájjon a mi konyhai latinságunkból mi haszna van 
irodalmunknak ? A németek, olaszok, francziák közt több a kitűnő 
latin stiliszta m int köztünk. A latin mint a tanítás nyelve legfölebb 
a főiskolákon, a tisztán tudós disciplinákban maradjon meg, a vég
ből, hogy a tudományos élettel megmaradjon a kapcsolat; e czélra 
a főiskolában kitűnő latin stilisztákat és philologusokat kell alkal
mazni, a kik előadásukban a legtisztább latinsággal éljenek. A min
denkinek szükséges tudományok előadói nyelve azonban a főisko
lákon is a magyar legyen. ■— A latin és kivált a görög nyelv kérdé
sében ugyané szempontok, mint ismeretes, nemrégen is mérkőztek; 
a különbség az, hogy egy századdal ezelőtt csak arról volt szó, hogy 
a latin mint a tanítás nyelve szükséges-e műveltségünk szempont
jából, míg ma általán a latin (és görög) nyelvnek mint tanulmány
nak szükségessége forog kérdésben. Száz évvel ezelőtt a józan



Teleki, mint látjuk, úgy ítélt, hogy a latin nyelv ne legyen a tanulás 
nyelve, hanem legyen a tanulás tárgya.

És legyen az a görög nyelv is. Tudjuk, hogy a görög nyelvet 
akkoriban mily kis mértékben karolták fel iskoláink s hogy álta
lánossá mennyivel később lett e tantárgy. Teleki egyik legelső szó
szólója a görög nyelvnek mint iskolai tantárgynak. «Mivel a görög 
nyelv — írja — a régi tudománynak épen olyan, ha nem nagyobb 
vebiculuma, mint a deák nyelv, azért a görög nyelvnek tanulását 
nemcsak el nem mulasztanám, hanem sokkal nagyobb graduera s 
tökéletességre hoznám, mint a hogy eddig volt közöttünk». A ró
maiak is a görögöktől és a görög könyvekből vették tudományukat. 
Angliában a legnagyobb házból született urak is a görög és deák 
nyelven Írott könyveket egyforma tökéletességgel értik és oly sza
badon írnak e nyelveken, hogy akármely tudósok közt számot 
tennének. Eddig se kellett volna nálunk a deák mellett annyira 
elhanyagolni a görögöt, mert mind a kettő mellett ugyanannyi és 
ugyanazon okok harczolnak.

Ez ok nála a kapcsolat fentartása a műveltség forrásaival. 
E kapcsolatot ő is fentartandónak véli, csak nem az úgyis holt 
nyelvek beszélése, hanem inkább behatóbb tanulmányozása utján. 
E tanulmány mélyítését annál nagyobb hévvel sürgeti, s a classi- 
kus tanulmányok űzésére részletes javaslatokat tesz. Azon kell 
igyekezni — úgymond — hogy a régi classikus auctorok olvasása, 
szeretető mentül jobban terjedjen. Járjanak ebben elül az ország 
nagyjai és a kik részt akarnak venni a tudományos kultúrában; gyer
mekeikkel is kedveltessék meg e foglalkozást. Alakuljanak apró 
társaságokba a classikus auctorok egymásközt való olvasására, a 
minők nyugaton már régebb idő óta vannak. A főurak fiaik vizsgá
latán is követeljék a latin nyelvet; a főbb hivatalokban legyen 
követelmény a latin nyelv tudása. Az egész közönségben is el kell 
terjeszteni azt a felfogást, hogy a felsőbb tudományos kultúrára 
elkerülhetetlenül szükséges a latin és a görög nyelv tudása. A ta
nári pályán e két nyelv ismerete kötelező kellék legyen. Az alaku
landó tudós társaság gondoskodjék a classikus irók kiadásáról, s 
a görög és latin irodalom tanulmányozását pályadijakkal is moz
dítsa elő. A latint csak a falusi (=  nép-) és a városi kisebb (=  pol
gári) iskolákból rekesztené ki; de a gymnasiumokban, a hol papo
kat, tisztviselőket, tudósokat nevelnek, mind a latint, mind a 
görögöt erősen taníttatná. Azt az észrevételt azonban teszi — s
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ebben ma sincs még megállapodás — hogy «a deák nyelv tanulása 
a mostani mód szerint oly számos classisokra való felosztásának 
barátja nem vagyok, hanem azt tartom, hogy az ilyen holt nyelv
nek tanulását több foganattal lehetne kevesebb időre és classi
sokra felosztani».

Elsőrendű érdeknek tartja a tudósnevelést is. Erre nézve is 
részletes javaslatai vannak. Kívánja, hogy a kik magukat egész 
erővel a tudományokra adják, azokat nemcsak megvetni nem kell, 
hanem nagyon meg kell becsülni és támogatni. Gondtalan életet 
kell nekik biztosítani, hogy kizárólag hivatásuknak élhessenek. 
Hangot, czimet, kitüntetést kell adni nekik, hogy a közönség is 
megbecsülje őket. A főurak is foglalkozzanak a tudományokkal, 
mert új felfedezéseket többnyire azok tesznek, a kiknek idejök és 
módjuk van kísérletezésre. Oda kell hatni, hogy a tudósok ne for
gácsolják szét erejűket ; egy tudós egy szakra adja magát, mint az 
angoloknál. Az állam, a gazdag mágnások képeztessenek kiváló 
ifjakat tudósokká, még pedig egy szakban. Jutalmakat is kell ki
osztani. A felsőbb iskolák számára a tanítás szabadságát sürgeti. 
Végül tudós társaság alakítását szorgalmazza, s erre nézve beha
tóbban is részletezi eszméit.

Ezek Telekinek az oktatásügyre vonatkozó főbb gondolatai. 
De kulturális eszméi ezekben kimerítve nincsenek, mert könyvének 
egész gondolatmenetét erős és egészséges kulturális felfogás hatja 
át. Lépten-nyomon találkozik az olvasó olyan észrevételekkel, 
melyek rendszeres és önálló gondolkodás bizonyítékai. Ilyen pél
dául az a hely, a hol a tudományos kultúrát a következő részekre 
osztja fel : « 1. a más nemzetektől már kitalált dolgost a magok 
szokott módokkal és rendekkel tudni, 2. ezeken felül uj igazságo
kat, dolgokat találni fel, és 8. a már kitaláltakat újabb systemába 
venni, újabb egybenköttetésben eléadni. Valóban a tudományos 
kultúrának nincs több főrésze ennél», s mind ezek nem ellenkez
nek az anyanyelv általánossá tételével. « A két utolsót nem az idegen 
kultúra, hanem a nemzeti tulajdon energiája viszi véghez, ezt pedig 
semmi sem adja meg bizonyosabban, mint az ártatlan, de becses 
nationalismusnak (ma nemzeti géniusnak mondanák) a nemzeti 
constitutio és anyai nyelv által való felélesztése és illendő gradus- 
ban való fentartása».

Az embert meglepik a könyv világos gondolatai. Tudjuk, bog}' 
Teleki ifjú korában hosszabb időt töltött külföldön, másfél évig
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(1783—4.) a göttingai egyetemet látogatta, a hol Heyne, Schlözer, 
Gatterer és az egyetem többi hires tanárai hatottak reá, a kikkel 
gyakran társalkodóit is ; azután pedig beutazta Német-, Angol-, 
Francziaországot, Hollandiát, Svájczot, még pedig azzal az okos 
móddal, melyet könyvében a külföldi utazásra nézve másoknak is 
ajánl. Hogy sokat tanúit a külső országokban, az meglátszik rajta; 
de meglátszik az is, hogy a tudományos kultúrának ama három 
foka közül, melyeket megkülönböztet, nem érte be az egyikkel, t. i. 
az idegen kultúra átvételével és szolgai utánzásával, hanem nem
zeti lélekkel áthasonította azt, és a hazai szükségletekhez önállóan 
alkalmazta. Gondolatainak nagy része azóta átment az életbe, egy 
kis része elavult, egy része azonban még ma is napirenden van. 
Emlékét a hazai kultúra történetében néhány meleg sor bizony
nyal megilleti. Négyest László.

A TANÍTÓKÉPZÉS MÓDJA.

A mindkét nemű tanítóképző-intézetek tantervének évek óta 
folyó revisionalis munkálatai két fölfogásnak érdekes elvi küzdel
mét idézték föl.

Az egyik fölfogás szerint : a tanítóképző a neki megszabott 
keretben adja meg a lehető magas fokú műveltséget a leendő taní
tónak, természetesen : olyan elemekből állítván össze ezt a művelt
séget, hogy azzal a tanítói hivatás szükséglete legyen kielégítve. 
Ez a fölfogás érvényesült a Közokt. Tanács tantervjavaslatában, 
bár vannak, a kik azt mondják, hogy még nem érvényesült eléggé.

A másik fölfogást nevezzük egyelőre «előkép-theoriá»-na,k, 
mindjárt megmondjuk, hogy mi az.

E theoria, hogy legális alapon állónak tüntesse föl magát, 
szeret hivatkozni a most érvényben levő (1882. évi) tanterv beve
zetésének egy félreértett vagy félremagyarázott tételére, a melyik 
egész terjedelmében így szól :

«A képezdei növendékek előtt mindazon cselekvéseknek, 
melyeknek tudása leendő pályájukon szükséges, elő kell fordu lni, 
s azoknak végrehajtását meg is kell velők kisértetni, más szóval : 
a tanítóképezdei tanításnak a népiskolai tanítás előképének kell
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lennie. Ez okból állíttatik minden tanítóképezde mellé úgyneve
zett gyakarló iskola, melyben a tanítónövendék az elméleti okta
tás alkalmazását szemléli és gyakorolja.»

A dűlt betűs mondatot állítja föl az előkép-theoria a maga 
alapelvéűl. A félreértés vagy félremagyarázás pedig abban áll, 
hogy a mondathoz nem olvassa hozzá sem a megelőző tételt, — a 
mely kísérletekről beszélvén, már gyaníttatja, — sem az utána 
következő értelmező mondatot, a mely egész világosan és félre 
nem érthető határozottsággal megmondja, hogy a népiskola elő
képéül a gyakorló iskolát tekinti a most érvényes tanterv, a me
lyet épen ezért megkövetel, mint lényeges tartozékát a tanítóképző- 
intézetnek.

Az előkép-theoria az értelmező mondatot elhallgatva vagy 
elnézve, a dűlt betűs mondat szószerinti értelmezésével magát a 
tanítóképző-intézetet tekinti a népiskola előképének, magát a ta- 
nítónövendéket akarja népiskolaszerüen tanítani, azzal a várako
zással, hogy annak az önmagán tapasztalt módszer az ember 
utánzó hajlama útján «vérévé váljék», vagy a most érvényen kívül 
helyezett porosz seminariumi tanterv szavaival élve : «az oktatás 
az anyaggal együtt egyúttal a módszert is adja».*

Ürügyül jól használhatta a theoria azt az összefüggéséből 
kiszakítható mondatot, de a tlieoriát magát nem az 1882. évi tan
terv teremtette. Megvan az külföldön úgy mint nálunk olyan rég, 
mint maga a tanítóképzés. Az ősi normális iskola hagyománya az, 
mely az iskolamesteri routine mechanikus ráragasztásával telje
sítve látta a tanítóképzés feladatát. Hogy nem túlzás ez az állítás, 
hogy az előkép-theoria felfogása lényegében azonos a régi normá
lis iskoláéval, azt mutatja az, hogy a theoria hívei nem akarják 
számba venni azt, hogy a tanítóképzőnek a népiskolai gyakorlat 
szemléltetésére és az abba való bevezetésre ma már külön szerve 
van : a gyakorló iskolában ; ők ugyanezt a functiót ruházzák rá 
magára a tanítóképző-intézetre is; e szerint ebből állana az egész 
tanítóképzés. Azt gondolhatnék ugyan, hogy ezen fölfogás szem
pontjából vagy a tanítóképző vagy a gyakorló iskola nélkülözhető 
volna, de hát talán azért kell mind a kettő, hogy a mi a képzőben 
passiv módon vérükké vált a növendékeknek, ugyanazt a gyakorló

* A nemrég kiadott új porosz képezdei tanterv teljesen szakított ezzel 
az irányzattal.
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iskolában active is érvényesítsék. A különbség e szerint a régi 
normális iskola és a mai tanitóképző között főleg abban állana, 
hogy akkor csak egyetlen szerv működött a népiskolai módszer 
vérré válatásán, ma pedig kettő.

Bizonyos, hogy ha a tanítóképző nem tudna'vagy nem akarna 
mást tenni, mint vérré vált módszerü tanítógépeket nevelni, ezzel 
intézményileg dolgoznék azon, hogy a népiskolai tanítást stagná
lásra kárhoztassa, élettelenné tegye. Szerencsére nem mindig sike
rül az embert géppé nevelni s azért még a normális iskolától ne
velt mesterből is gyakran kibontakozott a tanító, a mely körül
ménynek köszönhető, hogy a népiskola fejlődése akkor sem 
akadt meg.

A theoria hívei ezt tartván az igazi tanítóképző módszernek, 
minden más eljárást a tanítónövendék népiskolai hivatásával el
lentétben állónak mondanak. Holott igen könnyű kimutatni, hogy 
ez az eljárás magával az emberi természettel van ellentétben, a m i
dőn mellőzi a methodikának azon psychologiai alapelvét, hogy a 
tanításnak a tanítványokhoz kell alkalmazkodnia. Ez teszi a theo- 
riát tarthatatlanná.

Még akarva sem volna ez az eljárás következetesen végre
hajtható. Olyan tanítóképző tanárok kellenének hozzá, a kik meg
tagadván magukban az ítélni tudó embert, el tudják feledni, hogy 
15—20 éves, iskolai műveltségű ifjak ülnek előttük, s gépiesen, az 
odaképzelt 6—12 éves gyermekek módjára oktatgatnák őket. Ez 
következnék a theoriából a maga szélsőségében alkalmazva.

De ne menjünk a szélsőségig. Tegyük föl, hogy a theoria 
alapján álló tanár egyfelől ennek is eleget akarván tenni s más
felől methodikai érzéke ösztönzéseinek is engedve tekintetbe 
venné az előtte ülő tanítványok fejlettségi fokát s hozzájuk alkal
mazkodnék, tehát nem épen úgy, csak olyan formán akarná őket 
tanítani mint a népiskolásokat, akkor már ellenmondásba jönne 
a saját alapelvével, mert nem az igazi népiskolai módszert válatná 
vérévé tanítványainak, hanem csak egy ahhoz hasonlót, a melyet a 
tanítványnak nem volna szabad épen úgy alkalmaznia a népisko
lában. Akkor mégis csak a tanítványnak kellene majd megítélnie, 
hogy a «vérévé vált» módszeren milyen módosításokat tegyen, a 
midőn a népiskolában alkalmazza. Talán könnyű lesz neki azokat 
a kis eltéréseket hozzámódosítani ? Általános psychologiai igazság, 
hogy a finom különbségeket nehezebb megítélni, s így az a tanító
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jelölt is könnyebben megérti, ha azt mondjuk neki, hogy a gyer
meket máskép kell tanítania, mint a hogy őt tanították, mint ha 
azt mondanók, hogy olyanformán, de még sem egészen úgy. És 
minél inkább vérévé vált a módszer, annál nehezebb lesz neki a 
körülményekhez alkalmazkodva megfelelően módosítani rajta. Ha 
pedig egyáltalában módosítanai kell, akkor már nem a gépies után
zással boldogul, hanem csupán a kellő methodikai belátással, — 
ha van neki; akkor tehát nem az «előkép»-nek veszi hasznát, 
hanem csak az önálló módszertani Ítéletre való képességének. Ezt 
pedig legkevésbbé a vérévé vált utánzás adhatja meg. Arról nem 
is szólunk, hogy milyen alig leküzdhető nehézség előtt állana az a 
tanítóképző tanár, a ki azt akarná, hogy tanítása népiskolaszerü 
is legyen s egyidejűleg az iskolai műveltségű felnőtt ifjakhoz is 
alkalmazkodjék.

Elképzelhető volna a kettős feladat megoldásának az a kí
sérlete is, hogy a lelkiismeretes tanár, meg akarván óvni tanítvá
nyait az ő nem egészen népiskolai módszerének szolgai utánzásá
tól, tárgyának tanítása közben ki-ki térne arra, hogy «én ezt 
Önöknek így tanítottam ugyan, de Önök a népiskolában ebben és 
abban, így meg úgy módosítsák az eljárásukat», tehát nem az ön
tudatlan utánzási hajlam révén akarná őket módszerhez juttatni, 
hanem a tudatos ítélet alapján. Akkor először is: minden ilyen 
lépésével megtagadná az előkép-theoria alaptételét; másodszor 
pedig: eljárása önmagában véve is a visszásságok halmazata volna. 
Folytonosan összekevervén a különböző föladatokat : a tárgytaní
tást és a methodikát, megosztaná az érdeklődést és a figyelmét ; 
mindkettőben megzavarná a fogalomtisztázás folyamatát. 8 épen 
ott vallana leginkább kudarczot, a hol a tárgy legtöbb alkalmat 
kínálna a népiskolai anyag megbeszélésére : a kezdőfokon, a mi
kor a képezdei tanulóban a hivatásérzet még nincs kifejlődve s így 
methodikai érdeklődése sincs.

Nem abban áll a tanítóképzés lényege, hogy a képzési folya
mat minden egyes apró részlete külön-külön magán viselje a nép
iskolai bélyeget. Ha sikerülne is ez minden egyes mozaikdarabnál, 
az azokból összerakott kép még mindig elmosódott lehet. A tanul
mányi rendszer a maga egészében, a minek kifejezője a tanterv, 
az abba fölvett tárgyak s ezek kapcsolata és aránya kell hogy el
döntse, hogy az egész megfelel-é a tanítóképzés feladatának ?

Ez magában egységes föladat, de analysis folytán alkotó
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részek különböztethetők meg benne. A legfőbb részek ezek : a ta 
nítónak szükséges tárgyismeret, a nevelési és tanítási elvele meg
ismertetése, ez elvek alkalmazása a tárgyakra; ez utóbbinak 
megint két oldala van : az alkalmazás elmélete (részletes népisko
lai módszertan), és az alkalmazás szemlélete és gyakorlása. A föl
sorolás sorrendje egyszersmind az a logikus sorrend, a melyben 
ezek a képzés rendszerébe beillesztendők. Lehetne akár külön 
tagozatokban megoldani mindeniket, de lehet és czélszerübb is 
beilleszteni egy rendszerbe, úgy, a mint a mi tanítóképzésünk 
rendszere is kifejlődött a Népoktatási Törvénytől megállapított 
keretben. Ha e részek mindenike megtalálja a rendszerben a maga 
megfelelő helyét, akkor az az egész a tanítóképzésnek helyes rend
szere lesz. Az egyes részek mindenikének megvan a maga jól meg
határozott külön czélja, együttesen pedig a tanítóképzés czélját 
teszik ki. Az elkülönülő részletczélok szabatosan meghatározzák a 
végrehajtó szervezet minden egyes tagjának a maga részletmunká
ját, a mit ha jól végez, akkor a főczél érdekében is megtette azt, a 
mit tőle várni kellett. Ha kedvünk van tovább menni az analysis- 
ban, eljuthatunk a kéjizési folyamat legkisebb egységéig : az egy 
tanítási óráig. És ha az illető tárgy a főczélnak megfelelően volt 
a rendszerbe illesztve s anyaga ahhoz képest helyesen megválo
gatva, akkor azon az egy tanítási órán tökéletesen elég, ha a tanár 
csupán azon tanítási óra didaktikai czélját tartja szem előtt. Ha 
azt elérte, akkor a főczélhoz is alkalmazkodott, holott nem tett 
egyebet, mint hogy a tanítási óra didaktikai czélját kereste a 
tárgyhoz és tanítványaihoz alkalmazkodó módszerrel. Ez az al
kalmazkodás pedig minden tanítási módszernek a lényege. Ez a 
természetes, tehát az egyszerűbb eljárás ; a valóságos és nem a 
képzelt tanítványokat taníttatja a tanárral, s nem teszi ki azt az 
unalmasság és nevetségesség veszedelmeinek, mint a természet
ellenes előkép módszer ; érvényesül benne a munkamegosztás elve 
8 ezzel a munka cekonomiája.

Megbecsülhetetlen előnye egy rendszernek, a melynek végre
hajtása egy testületre van bízva, ha a testület minden tagjának a 
feladata tisztán meg van benne határozva. Ez a tulajdonsága sok
kal kevésbbé van meg az előkép-theoria szerinti tanítóképzőnek, 
mint a tantervjavaslatbelinek. Hogy az egyes tényezők külön mun
kája egymással és a főczéllal mégis összhangban legyen, azt az 
egész tantervnek kell biztosítania első sorban ; biztosítja továbbá
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az egységes igazgatás ; biztosítja az a körülmény, hogy a végrehaj
tás nem gépekre, hanem intelligens, föladatuk czéljával tisztában 
levő tanárokra van bízva. S épen az új tantervjavaslat igen sokat 
tesz arra, hogy a tanárok a tanitóképző czélját szemük elől ne 
veszíthessék, a midőn mindenikre rábízza saját tárgya népiskolai 
methodikájának megismertetését. Az előkép-theoria is valami effé
lét akart, de lehetetlen módon akarta. Épen azért, a melyik tanár 
akarta is önmaga példáján szemléltetni a népiskolai módszert, 
annak is csak ferdén és tökéletlenül sikerülhetett az ; a túlnyomó 
többség pedig — nem lévén a theoria híve — sem önmagában 
nem állított példát, sem máskép nem érezte magát indíttatva a 
népiskolai módszerrel foglalkozni. A tantervjavaslat ellenben le
hetséges dolgot kíván, a midőn a tanárt kötelezi, hogy tárgyának 
befejezése után a tárgy népiskolai szerepét és módszerét is ismer
tesse. Egyszersmind illő dolgot is kíván, mert minden tanítóképző 
tanártól jogosan elvárhatni, hogy tárgyának népiskolai szerepét 
ismerje. Bizonyára sikeresebben szolgálja ez a rendszer magát a 
népiskolai methodikát is, mint tenni tudta és tudná az előkép- 
theoria, mely pedig egészen a népiskolai methodikáért akar élni. 
A tanítóképzés rendszerében pedig ez a részletes népiskolai mód
szertan az összekötő kapocs a tárgytanítás és elméleti pædagogia 
közt egyfelől, másfelől a gyakorló iskola munkája között.

*

A módszertani képzéssel egyenlő fontosságú föladata a ta 
nítóképző-intézetnek a tárgyismeretek megadása. Nem tekinthető 
találó megkülönböztetésnek az, a mit pedig gyakran haliunk, a 
mely a tanítóképző szaktárgyairól és általános műveltséget adó 
tárgyairól beszél, amazok alatt értvén a paedagogiai tárgyakat, 
ezek alatt a többit. így szembe állítja a két csoportot s azt a hitet 
kelti, mintha az utóbbi nem tartoznék szorosan hozzá a tanítói 
szakműveltség kellékeihez. Mint minden fölfogásnak, úgy ennek is 
vannak szélsőségei ; ezek itt azt mondják, hogy mivel a tanítóképző 
szakiskola (a mi igaz) s mivel csak a paedagogiai tárgyak szaktár
gyak benne (a mi nem igaz), azért mind a többit ki kell küszö
bölni belőle, mert hiszen azok csak az általános műveltséget szol
gálják (a mi nem igaz) s így vagy nincs helyük, vagy háttérbe kell 
szorulniok az egyedüli vagy a főczélt szolgáló szaktárgyak mellett. 
Nem szükséges sok szóval bizonyítgatni, hogy a tanítónak tárgy
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ismeretre első sorban azért van szüksége, hogy az illető tárgya
kat tanítani tudja ; hogy ha nem tudja azt. a mit tanítania kell, 
akkor azt sem tudhatja, hogy miképen tanítsa ; hogy a tanítói 
hivatás szakszerű gyakorlása tárgyismeret nélkül épen olyan lehe
tetlen, mint methodikai belátás és készség nélkül; a tárgyismeret 
és a methodikai készültség egyenlőrangú, egyaránt lényeges tar
tozékai a tanítói szakműveltségnek, tehát a tanítói szakképzésnek 
is. Az aztán különös szerencséje a tanítónak, a kinek az általános 
népiskola minden tárgyát kell tanítania, hogy a midőn erre szak
szerűen előkeszül, egyúttal a saját általános műveltségén is mun
kálkodik. Ezen szerencsés összetalálkozás nélkül talán nem is 
lehetne a tanítóképzés nehéz feladatát a mostani keretben kielé
gítően megoldani. A mai tanítóképző általános műveltséget is ad 
ugyan, de azért minden tárgya szaktárgy is a leendő tanítóra 
nézve, — az egyetlen német nyelv kivételével, a mely egyedül 
van csupán az általános műveltség kedvéért.

Az elökép-theoriának nem csupán a módszer, hanem a tárgy
ismeret tekintetében is vannak követelődzései. Azt kívánja, hogy a 
tárgytanítás mozogjon a népiskolai anyag körében, azt gyakorolja, 
abban tegye biztossá a tanítónövendéket. A követelmény hátteré
ben néha ott van az a felfogás is, hogy nem való a sokattudás a 
mesternek, sőt árt neki. Ez a felfogás különben nem csupán a 
tanítóképzéssel szemben mutatkozik, fölmerül olykor tanárképzési 
rendszerünk ellen is. Kedvencz hivatkozásuk az ezt vallóknak, 
hogy vannak nagy tudósok, a kik módszertelen tanítók. Ok ezt 
úgy gondolják : módszertelenek, mert tudósok, pedig a dolog így 
igaz : módszertelenek, daczára annak, hogy tudósok.

Nem akarom az előkép-theoria híveit általában a sokattudás 
gáncsolói közé számítani, hanem tekintetbe veszem érvelésük azon 
tetszetősebb formáját, mely a népiskolai anyag alapos begyakorlá
sát, az abban való biztos tájékozódást félti a magasabb czélokat 
kitűző tárgyi képzéstől. Ha ez a félelem indokolt volna, akkor 
csakugyan kénytelenek volnánk, minden kelletlenséggel meg- 
küzdve, a népiskolai anyagban való dresszurára szorítkozni. 
A semmi újat nem nyújtó, kicsinyes anyag teljes didaktikai érdek
telensége daczára is kényszeríteni a növendékeket a vele való fog
lalkozásra

De épen ellenkezőleg áll a dolog. Hogy valaki valamely tu
domány iskolai anyaga körében biztosan tudjon tájékozódni,
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ahhoz szükséges, hogy azon körön felül emelkedő álláspontra te
gyen szert, am in t ma már a világ minden tanító- és tanárképzése 
erre törekszik. A tudomány elemeiben való biztosság megszerzésé
nek nem az a módja, hogy folytonosan az elemeket tapodjuk, 
hanem az, hogy tovább haladva folyton új meg új kapcsolatait 
ismerjük meg ugyanazon elemeknek, s így azok minél több oldalú 
s minél teljesebb apperceptiójára tegyünk szert. Tökéletes igazsá
got rejt magában az a paradoxon, hogy a ki valamely tudomány
nak csak az elemeit ismeri, az az elemeket sem tudja.

Helyesen tehát akkor jár el a tanítóképző a tárgyismeret 
nyújtásában, ha számbavéve tanítványainak előképzettsége és kora 
által meghatározott általános fejlettségét s a kiképzésre rendelke
zésére álló keretet, az ezen föltételek által megengedett minél be
hatóbb, tehát minél magasabb fokú tárgyi képzésre törekszik.

Ez a tantervjavaslat álláspontja. De az előkép-theoria hívei 
azzal vádolják, hogy túlzó módon érvényesül benne ez az irányzat, 
hogy igen magas. Tagadhatatlan, hogy túlozni a jót is lehet s 
azért vitatható a kérdés, hogy vájjon a konkrét javaslat megőrzi-é 
a keret és az előföltételek által megengedett mértéket? Ennek a 
megvizsgálása végett a javaslat részleteinek vizsgálatába kellene 
bocsátkozni, a mit most nem szándékom tenni. De nehezen is 
tehetném, mert részletes kifogásaik nagyon szórványosan ismere
tesek. Ellenvetéseiket általánosságban tartják, s abban az általá
nosságban hamar lehet velük végezni.

A vádak ezek : a tantervjavaslat túlságosan számít az elő
képzettségre, sőt egyenes folytatása akar lenni a közép- és polgár
iskolák alsó tagozatának, a középiskola felső tagozatával akar 
vetélkedni, az egyetem felé vergál, sőt maga is akadémiai szín
vonallal kaczérkodik.

Akárki vegye kezébe a tan tervjavaslatot, egy átlapozással 
meggyőződhetik, hogy nem az túloz, hanem ezek a vádak. Az új 
javaslat a tanítási anyag. magassága tekintetében a mostani tan
terv kereteiben mozog; valamennyi tárgy egész terjedelmében, az 
elemeivel együtt fordul elé benne, tehát nem folytatás ; a közép
iskolákkal közös tárgyaiban nem éri el a középiskolai magaslatot, 
még kevésbbé tehát az akadémiai színvonalat; van egy rakás külön 
tárgya, a mi a középiskolának nincs meg, de a melyekre mint a 
tanítói szakműveltség szükségleteire jelentékeny gondot fordít s 
nem kínozza az az aggodalom, hogy ezek miatt a közös tárgyak-
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ban nem tud lépést tartani a középiskolákkal, nem kivan tehát 
a középiskolákkal vetélkedni, egyetemre vergálni, hanem csupán 
becsületes képezdei tanterv akar lenni.

A mennyiben mégis jóhiszemüek azok a vádak, egy optika.’ 
csalódás adhatott rá okot, az, hogy a tantervjavaslat nagy részle
tezéssel sorolja föl az anyagot, s azért soknak látszik. A mostani 
tanterv nagyon általános czímekben írja körül az anyagot, a me
lyekbe épen azért belefért, az előkép-theoria is, de belefért a leg
több intézet gyakorlata szerint a modern, magasabb színvonalú 
tanítóképzés is. Olyan hagyomány, mint a középiskoláké, a mely 
az általánosságban tartott tanterv daczára is biztosítsa az egyön
tetűséget, a mi tanítóképzésünkben még nem fejlődhetett ki. Az 
egyöntetűség biztosítása végett volt szükséges az anyag szabatos 
részletezése. Ez nem nehezíti meg intézeteink azon többségének 
dolgát, a hol már eddig is ezen részletekkel töltötték ki a tanterv 
általános czímeit; az előkép-theoria híveit pedig rá fogja bírni, 
hogy tarthatatlan álláspontjukkal véglegesen szakítsanak s csatla
kozzanak a tanítóképzés korszerű rendszeréhez. A mikor ezen az 
alapon új, egységes hagyomány fog kifejlődni, akkor a tanterv is 
visszatérhet a vázlatosabb anyagfölsoroláshoz. De most meg kell 
szüntetni azt a visszásságot, hogy egyenlő jogosítvány nyal föl
ruházott tanítóképzőink közül egyeseknek színvonala lényegesen 
alul maradjon a többségén.

Végül meg kell még említenem, hogy mint rendesen, itt is 
lígy van, hogy az elméletben éles elvi ellentétek a gyakorlati kivi
telben közelebb jönnek egymáshoz. Az előkép hagyományaihoz 
ragaszkodók sem teszik puszta népiskolává a tanítóképzőt, a ha
ladni akaróknak is számolniok kell a nem mindig megfelelő elő- 
készültséggel, a tárgyak sokfélesége által okozott túlterheléssel. De 
a kiegyenlítésre működő tényezők daczára is vannak az elvi irány
zat eltéréséből eredő különbségek. Azért nem kárbaveszett fáradt
ság az elvi kérdések tisztázására törekedni, mert csak ha azokkal 
tisztába jöttünk, irányíthatjuk biztosan a jövő fejlődését. Csak a ki 
az új tanterv intentióival tisztába jött s azokat magáévá tette, az 
értelmezheti és hajthatja végre majd helyesen.

K o v á c s  J á n o s .
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AZ ISKOLAORVOSI INTÉZMÉNY REFORMJA.

Ama hírek, melyek fenti czímen a vallás- és közoktatásügyi minisz
tériumban folytatott tanácskozásokról a napi lapokban megjelentek, fel
keltették a közérdeklődést és minthogy nem egy tekintetben aggodalmat 
képesek a pædagogusokban felkelteni, kötelességemnek tartom a tanács
kozás fontosabb eredményeit ismertetni. Általánosságban annyit mond
hatok, hogy a régibb szabályzatok szigoríttattak.

Az iskolaorvos ténykedése három irányú lehet és ezek közöl az 
első irány, mely szerint feladata az iskola épületével, berendezésével, a 
tanításhoz szükséges eszközökkel foglalkozni, bizonyára mindenki helyes
lésével fog találkozni. További feladata az iskolaorvosnak magával a ta
nuló testi fejlődésével és mindazon betegségekkel foglalkozni, melyek azt 
munkájában hátráltatni, esetleg tanulótársait egészségükben veszélyez
tetni képesek. Kétségtelen, hogy az iskola nagyon is érdekelve van — fel
téve, hogy a lehető legnagyobb eredményt akarja elérni — miszerint oly 
tanulóserege legyen, mely elegendő erővel bír az iskolába járással és a tanu
lással járó ártalmakkal szemben. Ha a szellemi túlterheléssel meg akarunk 
birkózni, első sorban egészséges tanulók felett kell rendelkeznünk, az két
ségtelen. Feleslegesnek tartom kifejteni, hogy mily betegségekre kell az 
iskolaorvosnak ügyelni ; azok a dolog természetéből amúgy is következ
nek. Csak két intézkedésre akarok utalni, melyek a régebbi utasításokban 
is megvoltak és melyeket a két év előtt tartott értekezlet (Hóman elnök
lete alatt) változatlanúl elfogadott.

Az egyik szerint az iskolaorvos kötelessége azon tanulók egészségét 
ellenőrizni, a kik nem a szülői háznál laknak és táplálkoznak, hanem 
vagy különféle internátusokban vagy pedig magánházakban vannak elhe
lyezve. Б kérdéssel minálunk még nem igen foglalkoztak és így nem is 
tudjuk, vájjon e téren a visszaélések mekkorák. Poroszországban csak az 
tarthat kosztos deákot, a kit a rendőrség megbizhatónak minősít ; Ausz
triában is rendkívül szigorú felügyeletet gyakorolnak egy miniszteri ren
delet értelmében. A másik intézkedés szerint az iskolaorvos kötelessége, 
ha arról értesül, hogy valamelyik tanár tanítványait túlságosan megter
heli, ezen körülményt az intézeti igazgató tudomására hozni. Első pilla
natra talán kellemetlennek tűnhetnék föl, de ne felejtsük, hogy a lelkes 
tanító buzgalmában nem egyszer többet követel tanítványaitól, mint kel
lene. Ha fenti intézkedés hiányozna, nem egy iskolaorvos röstelné az ily 
túlzást az igazgatónak bejelenteni, nehogy spiczlinek tekintessék. Persze 
rettenetes hiba lenne az iskolaorvos részéről, ha a tanulókat mindenkép
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kikérdezné a leczkék és feladatok nagysága felől és tetézné hibáját, ha 
véleményét koczkáztatná. Elég, ha a tényt, melyet valamely szülő útján 
vagy a tanuló rossz kinézése stb. alapján megtudott, egyszerűen az intézet 
vezetőjének tudomására hozza : ezzel tevékenységét e téren befejezte.

Minthogy az iskolaorvos a tanulók betegségeit eddig is jegyzékbe 
venni köteles volt, a melyek alapján évi jelentését összeállította, és 
minthogy nem egy tornatanító rendszeres mérések alapján a tanulók 
erőszaporodását figyelemmel kísérte, az értekezlet, főleg Alexander és 
Bókay tanár úrnak meleg pártolására, a törzslapok általános behozatala 
mellett foglalt állást, a mely törzslap a tanulót egész középiskolai pályáján 
végig kiséri, a mely tehát, ha másik intézetbe átlép, oda küldetik. A törzs
lapok nem a mi találmányunk, Németország számos városában már ve
zetik, főleg az elemi iskolákban ; — az angol college-ekről nem is szólva — 
a kitöltése Németországban első sorban az osztálytanító, másodsorban az 
iskolaorvos feladata. Nálunk ezen munka teljesen az iskolaorvos munka
köréhez fog tartozni, kinek a mérésekben a tornatanító segédkezni kö
teles lesz, míg a különböző betegségeket az iskolaorvos jegyzi be. Az 
kétségtelen, hogy ezen törzslapok kitöltése sok dolgot fog adni, de azért 
úgy kell végezni, hogy a tanításban legkisebb kér se essék, és tekintettel 
a szülők jogos érzékenységére, minden esetleg bántó feljegyzést mel
lőzni kell.

A méréseket az iskolaorvos a tornatanítóval egyetembe i a torna
órák alatt végzi kétszer évente, szeptemberben és V* évvel később, hogy 
a téli idény hatását a tanuló egészségére megítélni lehessen. Minthogy a 
felvételeket ketten végzik, egyik mér a másik ír, igen gyorsan fog menni 
még nagyobb intézetekben is. Ugyanekkor megnézi az iskolaorvos 
mindegyik tanuló gerinczoszlopát, a mit 14 éves koron túl az ép gerinczü- 
ekre mellőzni lehet. Még czélszerűbb lenne a méréseket évnegyedenként 
végezni és erőpontok felvételével egybekapcsolni, de túlságosan igénybe 
venni sem az iskolaorvost sem a tornatanítót nem lehet. Nem egy lesz. 
a ki magától megfogja tenni. A betegségekről tudomást szerez az is
kolaorvos, ha a tanulók tornamentesség miatt nála jelentkeznek, a mikor 
a trachoma ellenőrzése végett a tanulók szemeit évente kétszer végignézi, 
a mikor a rajz, szépírás, testgyakorlat oktatását látogatva, valamelyik 
tanuló figyelmét felkölti, nemkülönben, ha bármelyik tanár a tanulót 
valami okból megvizsgálás végett hozzá küldi, vagy ha hatósági intézke
dés alapján fertőző betegség miatt kitiltatik, végül ha az osztályfőnök 
neki mindazon tanulók igazolványait átadja, melyekben kiállott beteg
ségük miatt okozott mulasztást igazolják. Nyilvánvaló, hogy ilyen módon 
a tanítás a jelenleginél nagyobb megakasztást az iskolaorvos részéről 
elszenvedni nem fog, meg lesz pedig a tanuló fejlődésének és egészségének 
hathatós ellenőrzése, a mi nemcsak az iskola érdeke, hanem egyúttal
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az állam fontos érdeke is. Hiszen mindig emlegetjük, liogy a magyar 
nemzet müveit középosztályának köszönheti suprématieját !

Az iskolaorvos harmadik feladata az egészségtannak, mint rendkí
vüli tantárgynak tanításában áll a középiskolák két legfelső osztályából ön
ként jelentkezett tanulóknak. Az egészségtan tanítása ellen, meg vagyok 
győződve, senki sem foglal állást, sőt sokan a tanárok közöl annak köte
lező tanítását, mint a leányiskolákban, óhajtják. Sajnos, hogy a középis
kolákról szóló törvény, mely a tanítandó tantárgyakat taxatíve felsorolja, 
ezt meg nem engedi. A kérdés csak a körül forog : orvos képes-e tanítani 
vagy sem. Bizony nem egy iskolaorvos e feladatának nem igen képes 
megfelelni és épen ezen okból az iskolaorvosok maguk sürgették legjob
ban, hogy paedagogiát tanuljanak és tényleg két év óta ilyen előadásokat 
tart Alexander tanár ггг és mihelyt az új szabályzat életbe fog lépni, ezen 
tárgyból vizsgázni is fognak. Hogy daczára ezen tanításnak nem egy is
kolaorvos még sem lesz képes tanítani, arról meg vagyunk győződve, de 
az olyat, kinek csekély paedagogiai képessége csakhamar napfényre kerül, 
nem is kell alkalmazni, vagy ha alkalmazva is van már, sokkal könnyebb 
a tanítástól távoltartani, mint a tanítani nem tudó tanárt, pedig ilyen is 
akárhány van. Hogy pedig az,iskolaorvos tanítson, számos okból előnyös : 
közvetlenül érintkezik a tanulókkal, teljes betekintést nyer az iskola életébe, 
fogalma van a tanítás művészetéről és a túlterhelés és egyéb kérdésekhez 
saját tapasztalatából hozzászólhat. Az orvosok — sajnos — eddigeló 
már sok lehetetlent követeltek az iskolától, a mit bizonyára nem köve
teltek volna, ha azt alaposan ismerik. Arra kell tehát törekedni, hogy 
módjukban legyen az iskola teljes mivoltával mentői alaposabban meg
ismerkedni. Ez a modern iskola érdekében van, mely az orvost már nem 
nélkülözheti.

Még az iskolaorvos állásának külső tényezőiről néhány szó. Czime 
akkor és addig míg alkalmazva van, iskolaorvos és egészségtantanár, egyéb
ként képesített iskolaorvos. Mindennemű visszaélések a czimmel meg 
fognak szűnni ; erről különben külön miniszteri rendelet bővebben fog 
intézkedni. Alkalmaztatásuk csak ideiglenes lesz, pedig méltányos lenne 
az olyan iskolaorvosokat, akik hivatásuknak mindenkép megfeleltek, há
rom próbaév után véglegesíteni. Fizetésük nem lesz valami nagy. Az egész
ségtantanításért 200 K. óradíjat fognak kapni (eddig semmit sem kaptak), 
az iskolaorvosi működésért pedig 100 tanulóként 100 koronát, ami, tekintve 
a sok munkát, bizonyára nem sok, de legalább arányos. Az iskolaorvos 
tanácsadója az igazgatónak és tanácsától az csak saját felelősségére térhet 
el ; intézkedési joga, egész helyesen, az orvosnak nem lesz. A tanári kar 
tagja, minden értekezletre megjelenni köteles, de csak egészségi kérdé
sekben bír szavazati joggal. Sok iskolaorvos a megszorítás nélküli szava
zási jogot óhajtja, de igaza van a referáló Szűcs István dr. úrnak, hogy
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mihelyest az orvos bármely kérdés egészségügyi fontosságát kimutatja,
mér is megvan a szavazási joga.

Mindezekből látható, hogy az értekezlet, melynek elnöke Boncz 
Ödön osztálytanácsos, referense Szűcs István dr., tagjai Alexander, Bókay 
és Lieberman egyetemi tanárok, Tóth osztálytanácsos, Cherven főigaz
gató és Juha dr. voltak, az iskola életének szemmeltartásával becsületes 
munkát vár az iskolaorvosoktól az egyesek tetszésétől függő eddigi szo
kásos helyett. J i j b a  A d o l f .

fii 7

VÁLASZ BÓDISS JUSZTIN URNÁK.

«Quid brevi fortes iaculamur ævo?» Ног.

T. Szerkesztő Úr ! A személyében megtámadott fél jogán kérek 
szót ! A Magyar Pæd. júniusi számában «Actio és syntaxis» czimen kö
zölt értekezésemben még érintőiéi! xern említettem senkinek a nevét, 
munkáját vagy valami hibáját. De azért e szoros tárgyilagosságom sem 
óvott meg attól, hogy Bódiss J. benczés, a kinek «Pax» a rendi jelszava, 
a 8—9. számokban a szatíra, paskvill és travesztia egész dandárát csata
rendbe ne állítsa ellenem ; legalább kétszerannyit ne foglalkozzék sze
mélyemmel, mint tárgyammal ; el ne mondjon nagyképünek, tudatlan
nak, maradinak s mindennek, a mit úri ember úri emberrel szemben 
csak a legvégső provokáczió esetén enged meg magának.

Hogy az ilyen fajta durva személyeskedés szükséges-e a tudomá
nyos vita tárgyául szolgáló kérdés tisztázásához, megegyeztethető-e az 
irodalmi hang tisztességével, összefér-e a lovagiasság legelemibb köve
telményeivel ? mindezen kérdésekre a feleletet nyugodtan bízom lapunk 
ízléssel bíró nagy közönségének Ítéletére.

Azt talán maga Bódiss sem várta tőlem, hogy én a magam tárgyi
lagos vitatkozási módjától eltérve, az ő modorában fogok vele — bódiss- 
kodni s vele a vitát tovább folytatni. Hiszen mit bizonyít az argumen
tumul használt gorombaság egyebet, mint épen csak azt, hogy a ki élt 
vele, az goromba.

Vagy nem az? a ki alaptalanul így beszél neki noha nem vételi 
kartársáról (480. 1.) : « egyetlen-egyszer fordítja le a latin kitételt, s ak
kor is olyat mond, a mit egy második osztályos tanulónak sem nézné
nek el.» Ez a kritika, virágszirmaiból kifejtve s egy 25 éves tanárnak 
nyilvánosan odamondva, prózában annyit tesz, hogy : a ki így fordít, 
az tudatlan a köbön. Mindjárt ki fog tűnni, melyikünk az igazi ?
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A tanárképző úr kétszer (480. és 520. lapokon) rám fogja, hogy 
fordításomban «sine sciam» =  «maradhass!»

Nos hát ez nem igaz ! Ezennel nyilvánosan felszólítom Bódisst, 
tartsa férfiúi, kartársi és keresztyéni kötelességének megjelölni : hol for
dítottam én azt a két latin szót per «maradhass ?»

Ismételten elolvastam, óvatosságból másokkal is elolvastattam 
értekezésemet ; a mit B. reám fog, azt seholse találtuk ; mert a 337. la
pon 3. alatt egészen más van, és pedig ez a sor : « Vcturia dixit : Sine !» 
— « У. azt mondta : Maradhass !» Tehát itt: sine =  maradhass. Hogy : 
«sine sciam» =  «maradhass», azt nem én mondtam; azt ismételve 
B. mondja; tehát őt illeti az ezért kijáró czím is.

Legyen szabad a magam most is eltérő fordítását megokolni. 
A mint Livras (U. С. II, 40. 5.) elmeséli a dolgot, Coriolanusnak egyik 
pajtása jelentette, hogy megérkezett a családja. Ez meglepetésében 
majdnem eszét vesztve és székéről letántorodva, ölelésre tárt karokkal 
rohant anyja felé. Anyja azonban — daczára, hogy könyörögni hozták 
ide — «ut mulieres precibus defenderent urbem» — könyörgés helyett 
átcsapott a harag hangjába s így rivallott rá ölelésre készen feléje ro
hanó fiára : «.Maradhass ! Mielőtt ölelésedet elfogadom, tudni akarom, 
ellenséghez vagy fiamhoz jöttem-e ?» — Ilyen erélyes, tiltakozva paran
csoló bekezdést kívánt a helyzet ; igazolja ezt a következmény is, mert 
a 9-ik pont szerint Coriolanust neje s fiai csakugyan megölelték, de anyja 
nem. Ez hát a helyes fordítás, és nem az az erélytelen, bizalmas «Hadd 
tudjam !» Itt a sine nem a sciam segédigéje, hanem önálló rákiáltás. 
Ilyenkor a Tiszaháton, a hol én fajmagyarok között szót tanultam, harag 
közben nem a kedélyes : «Hadd lám, hadd halljam, hadd tudjam» járja, 
hanem : «Megállj ! Eressz ! Maradhass.» Csak ez felel meg a haragos han
gulatnak !

Érdekes, hogy ezt a fő-fő vádat is hamisan idézi, midőn a 480-ik 
lapnak alulról 6-ik sorában tévesen a 273-ik lapra teszi, holott a 337-ik 
lapon fordul elő. Ezt csak azért említem, mert ő még czikkem sajtóhibáit 
is professzort lepirító helyesírási tudatlanságom rovására könyvelte az 
529-ik lapon. Hogy milyen jóhiszeműséggel tette ezt, tanú rá a 338-ik 
lapon Yeturia beszédének első sora, a hol először helyesen precibus, 
másodszor hibásan præcibus van szedve. És ő ez alapon elég kedves volt 
feltételezni rólam, hogy a ki előszűr helyesen le tudtam írni a precibus 
szót, másodszor már ugyanazt a szót, ugyanabban a sorban, tudatlan
ságból írtam le helytelenül.

Hát nem megindító példája ez a kritikusi, kartársi és felebaráti 
igazságszeretetnek ?

És mégő mondja, hogy: ex crimine unó disce omnes!
Hát jól van, ha ez az ő irodalmi elve, majd én is ráolvasok az ő
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fejére, csakhogy igazságosun és aránylag kíméletesen s várom szives 
•czáfolatát.

A Pallas Nagy-Lexiconja VIII. kötetének 196. lapján Görögország 
czímszó alatt, a használt források idézése között, ez olvasható : «... csuk 
a főbb müvek felhozatalára szorítkozunk az újabb ivóktól. . .  Hertzberg 
az Опеке,n-féle vállalatban, Berlin ; Dessen, Geseh. Griechen), unter 
<!er Herrschaft der Börner, Я. köt. Balle, I St it i. »

E czikk alá Bódiss J. van irva ; tehát ó' az, a ki Hertzberg munká
ját, mint czikke egyik forrásművét idézi ugyan, de hogy annak még a 
tábláját se látta, az sok mással együtt napnál világosabban kitűnik abból 
a tényből, hogy — Hertzberg helyett, megteszi e mű szerzőjének Dessen 
ural, a der-die-das nagyérdemű genitivusát.

Ezen legújabb filológiai módszer megértésére .tudni kell, hogy az 
idézett munkát tényleg Gustav Friedrich Hertzberg irta ; Dessen úr 
pedig csak egy hamvaiból Jusztin próféta által dicsőén feltámasztott 
heiter Jakab, a ki mától az idők végéig koronatanúja lesz annak, hogy : 
a) Bódiss úr az idézte Hertzberg-féle munkát nem is látta, mert külön
ben nem telekkönyvezhette volna át hamisan « Dessen» nem létező tör
ténész nevére, b) Saját bevallása szerint « Dessen», tehát sohasem létezett 
szerző müveiből is puskázott czikkéhez adatokat, a mi azoknak bizo
nyára csak előnyére szolgálhat, e) Lehetetlen, hogy ismerné a der-die- 
das genitivusát, mert ha ismerné, hát nem nézhette volna történésznek 
az az ember, a ki minden czikkében beszél a tárgyon kívül «De rebus 
omnibus et quibusdam aliis,» csak azért, hogy Edinburgtól Szamárken- 
dig megszólaltathasson minden nyelvet és könyvet s ezzel nemzetközi 
olvasottságot fitogtathasson.

Súlyosító körülményül megjegyzem, hogy az ilyen Lexiconnak, 
mint tudományos szentirásnak kell szerkesztve lennie, mert avvégre ké
szül, hogy rögtönösen, egymagában — mint ő mondja : ex tripode 
tájékozzon ; ez az unum crimen tehát : egy nemzet lóvátétele.

íme, bemutattam a crimen unumot ; t. közönség, ebből disce 
omnes ; állapítsd meg, hogy az eleven és holt filológusok bakonyi bíráló
ját mekkora alaposság, lelkiismeretesség, szakértelem és megbízhatóság 
jellemzi — a másokra szabott saját elve alapján ?

Egyébiránt Dessen Úr ! Jó éjszakát !

619

Mólnak István.
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K ülföld i lapokból.

A múltkor már említett « Zeitschrift für Sclml/josundheitspflege» 
ez évi 9. sz.-ban K. Roller darmstadti tanár arról a nálunk épen most 
időszerű kérdésről szól, hogy az u. n. felsőbb iskolákon (a mint a mi 
középiskoláinknak megfelelő intézeteket ott nevezik) van-e szükség külön 
iskolaorvosokra A hesseni tanügyi kormány kívánságára ezzel Hessen 
minden ilyen iskolájában foglalkozott ebben az évben a tanári kar. A jú
niusi igazgatói értekezlet tagadóan felelt a kérdésre. Figyelembe véve az 
orvost, tanítót, iskolát és tanulót egyaránt, a darmstadti főreáliskola 
Boiler következő tételeit fogadta el: 1. Iskolaorvosokra a felsőbb iskolá
kon is feltétlenül szükség van. (Az alsóbb fokú intézeteknek van már 
Hessenben orvosa.) — 2. Ezek első sorban az általános iskolai egészség
ügyre gondoljanak (u. m. az iskola telkére, helyiségeire, felszerelésére). —
3. Egyes esetekben, mikor a tanár fertőző betegséget gyanít (szamárhurut, 
tüdővész, ragadós szembajok) s a háziorvos nem intézkedik, az iskola orvosa 
az igazgatóval egyetértve vizsgálatot tart. — 4. Olyankor is, ha valamely 
tanuló kötelező órákról (torna, rajz, ének) hosszabb ideig elmarad s szünet 
közben az udvaron tartózkodni nem akar, azonban a háziorvostól nem ho
zott bizonyítványt. — 5. Mint iskolaorvos nem vállalhatja el a megbetege
dett gyermekek kezelését. -— 6. Önállóan nem adhat rendeleteket az iskola 
személyzetének, mert szerepe lényegében a tanácsadás. — 7. Ha a ható
sági orvosok e feladatokat ma nem teljesíthetik, külön iskolai orvoso
kat azonban nem akarnának kinevezni, több hatósági orvost kell alkal
mazni. •— Végül 8. Szükséges a tanárok egészségügyi kiképzése, de nem 
az iskolaorvosok alkalmazása helyett. Jó volna ez azért, hogy a tanár az 
igazgatót s az orvost hiányokra és bajokra úgy általános tekintetben, mint 
egyes esetekben figyelmeztethesse. (Elég lenne e czélra az egyetemi évek 
laatt egy iskolaegészségügyi collegium hallgatása. Csakhogy kötelezővé 
kellene tenni, mert alig remélhető, hogy e nélkül másként lenne nálunk, 
mint ott létem idején Leipzigban volt : 14-en iratkoztunk be s csak 5-en 
jártunk el. Igaz, hogy mi sem vettük épen annak az előadásnak sok hasz
nát.) A szerkesztő nagy örömmel közié ezt a czikket, mert az iskolából 
ered. Csupán azt jegyzi meg, hogy mindezek mellett feltétlenül kívánni 
kell azt is, hogy az iskolaorvos legalább is az újként belépő tanulókat 
rendszeresen megvizsgálja.

Az iskolaorvosoktól « játékok ügyének a fellendülését reményű 
ugyan e szám másik czikke, mely a Nürnbergben 1901. júl. 6—9. tartott
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«V. Deutsche Kongress für Turn- und Jugendspiele», előadásairól szól. 
A tudósító, maga is érdemes munkása az egészség ügyének, azt mondja, 
hogy a mit a liniere necesse est jeligével tárgyaló gyűlésen láttak és hal
lottak, az nem csak theoria volt, hanem sok év gyakorlati munkájának 
az eredménye. A választmány nagy mozgalmat indított a játékokért : 
4000 férfit és 3000 nőt képeztek ki a játszás intézésére. A nép egészsége, 
a nép megifjodása a czéljok ; az egyes boldogságán dolgoznak s így a 
haza nagyságán és dicsőségén. A testgyakorlásoknak s kivált a játékok
nak az iskola és a nép szempontjából való fontosságáról, a tüdővósz- 
nek az ifjak játéka által való csökkentéséről, — a leányok játékairól 
szóló előadások mind sokszorosan kifejezték a játék fontosságát férfira 
és nőre, egész nemzet jövendőjére vonatkozóan. Meg kell kezdeni a játé
kot a legifjabb korban s folytatni minél tovább, mert az idegesség minden 
társadalmi körben rémitően nő. Nő kivált a nőknél, már pedig ha az 
államnak a férfira van is szüksége, a nép jövendője az egészséges nőtől 
függ. A játszásra való szoktatásnak jó hatása lesz minden tekintetben. 
A tüdővésznek is ellensége a játék, mert e közben a szabad levegőt szívjuk. 
Nem atlétákra van szükség, nem egyes izomcsomók kifejlesztésére : az 
ember egészségére, az egész test gyakorlása hat jótékonyan. A lélegzés 
is kilenczszer, tízszer gyorsabb a játszás közben, mint közönséges járás
kor. A játszó a levegő, világosság s a nap jó hatásának szolgáltatja ki 
magát, épen a melyek a tüdővósz legnagyobb ellenségei. Mindenkire 
illik, a mit egyik olőadó a leányoknak jelölt ki szabályul : 1. ki a szobá
ból a szabadba ; 2. félre a szűk ruhával ; 3. ki a napra, hiszen az alma 
mindig a nap felé fordítja piros felét. Szó volt az iskolát végzett gyerme
kek játszásáról, a játszóhelyek nagyságáról, játszóhelyül az iskola udvarát 
tartották legjobbnak s itt szeretnének korcsolya-pályát is csinálni. (De 
mily kevés iskolának van erre tere ! Magyarországon tudunk olyan sze
rencsés intézeteket, igaz, hogy nem sokat.) Meglepő részlete e jelentés
nek a következő: «Ha a bölcs Ben Akiba élne s Nürnbergben júl. 7. és
8.-án a játékokat látta volna, bizonyára visszavonná a szálló igét, hogy 
«Nincs új a nap alatt». Felemelő látvány volt, midőn kb. 500 tornász, 
14 évestől a 70 évesekig elevenen, vidáman, énekelve, szép rendben fel
vonult, élvezet volt látni a szergyakorlatokat s különös gyönyörűségünk 
telt az ifjak és idősebbek játékában, a minek változatossága és ideálisan 
szép elvégzése nagy örömünkre szolgált. Az első napon mintegy 2000-en 
játszottak, másnap már négyszer-ötször annyian. Annak a látványnak az 
emléke, melyet fiúk, leányok, ifjak és hajadonok közös játéka nyújtott 
nem mosódik el egykönnyen, mert látszott, hogy nagy örömmel és kedv
vel játszanak. Annál nagyobb dolog ez, mert ott egyetlen pohár sör sem 
fogyott el akkor. Minket a «kötelező játékdélutánok» korszakában kiilö-
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nősen érdekel ez a rajz, mely a kedvvel való játszást tünteti fel s a játék, 
a játszás becséről megerősíti a véleményünket.

E folyóirat utóbbi számainak főczikkei az említetteken kívül: 7. sz. 
«Az alkohol és a gyermekek» E. Bayr bécsi igazgatótól. «Az állóírás mint 
iskolai írás» Wipf zürichi tanítótól, ki czikkéhez számos irás-próbát is 
csatolva, azt kívánja az orvosoktól, legyenek rajta, hogy a tapasztalás 
szerint a tanuló hátgerinczére és szemére veszedelmes mostani Írásmód 
helyett az elemi iskola első osztályában az állóirás legyen kötelező. 8 sz. 
Dr. Ströszner Ede, Budapest főváros bakteriológiai intézetének az asszis- 
tense «Az iskoláknak vízzel való ellátásáról» ír, egy másik czikk a gyenge 
tehetségüeknek külön osztályban s a gyenge elméjüeknek külön intéze
tekben való nevelését a kenyér keresésre való előkészítés szempontjából 
tárgyalja. Érdekes e számban Dr. Lobedank orvos fejtegetése «Az em
lékező tehetség és a könyvnélkül tanulás» czímmel. Minél ifjabb és ta
pasztalatlanabb az ember, — úgymond — annál nagyobb szüksége van 
arra, hogy az új ismeretet a közvetítő érzéki észrevétel minél gyakoribb is
métlésével vésse emlékezetébe. Hova-tovább képessé lesz arra, hogy az újat 
a régi ismerettel, képzettel való összekötés útján szerezze meg. Az iskola 
főfeladata a testi nevelésen kívül, hogy az észt ismeretek önálló szerzésére 
és értékesítésére képessé tegye, valamint hogy ismereteket közvetítsen, a 
mi nélkül a képzés nem is képzelhető. Az ismereteknél nem a közlés módja, 
hanem a tartalom a fő. E pædagogiai nézet tehát megengedi amaz orvosi 
vélemény kimondását, hogy orvosi és lélektani okokból nem lehet eléggé 
kívánni a könyvnélkül tanulásnak a lehető legcsekélyebb mértékre való 
szorítását. Alapos tévedés ugyanis az a hit, hogy a tanulás e módja az 
emlékező tehetséget erősíti. Ha ezt tenné, elvárhatnék, hogy az így el
sajátított anyag tovább maradjon meg az emlékezetben, mint a mennyi 
ideig tényleg megmarad. De ellene szól ennek az is, hogy a központi 
idegrendszer épen a könyvnélkül tanulás közben könnyen kifárad. E ta
nulás az idegrendszernek jóval nagyobb megerőltetésébe kerül, mint 
valamely ismeretnek képzetek kapasolásán alapuló elsajátítása. Épen 
ezért csak a legszükségesebbre, az alapelemek elsajátítására, az ész és a ke
dély képzésére feltétlenül szükséges mértékre kell szorítani a könyvnélkül 
tanulást. Sokkal értékesebb és könnyebb az író szerint az emlékezet anya
gának képzet-társítás útján, az újnak a meglevőhöz kapcsolása által való 
gyarapítása. Ez tehát mód. A feltétel pedig a tanuló érdeklődése a tárgy 
iránt, mert ez — lélektani és tapasztalati igazság — megkönnyíti minden 
ismereti anyagnak az elsajátítását. E tény önként értetik, mégsem mél
tányolják kellőképen. A szülők nem ügyelve gyermekeik egyéniségére, 
sokszor csak a szokás és divat szerint neveltetik őket. Ügy hogy aztán 
kivált a gymnasiumba járnak olyan tanulók, kik az ott nyújtott ismere
tek iránt nem érdeklődnek s így nem haladnak. A szülők aztán rendesen
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az iskolára vetnek, pedig a hiába való idő fecsérlésnek ők az okai. A ta
nárok meg gyakran abban tévednek, hogy az ilyen tanulókat gyenge te- 
hetségüeknek tartják. Holott mily gyakran válik az ilyen «rossz» tanu
lókból életük folyamán derék, munkás ember. Lehet valaki egészen ép 
eszű, s hiányozhatik azért nála p. о. a régi nyelvek iránt az érdeklődés, 
tehát nem tud bennök haladni, mert nincs elég más képzete, a melyek
hez a nyelvtanulás keltette új képzeteket szorosan hozzá fűzhetné.

Az egész czikk főképen azért érdekes, mert orvosnak a véleményét 
látjuk e kérdésben. Azt hiszszük azonban, hogy az igazán tehetséges ta
nuló nagyon ritkán, csak különös hanyagság vagy mellékes okok miatt 
kerül abba a helyzetbe, hogy az őt nem érdeklő tárgy miatt időt veszít
sen. Máskülönben az Írónak igaza van fejtegetéseiben, maga is tudja, 
említi, hogy eltei-jedt dolgokat helyez saját nézete szerint való új vilá
gításba, még pedig a vallástanításban szerepelő sok «könyvnélkülözés» 
miatt. Pedig csak itt igaz egyszer, hogy a tartalomban van-e lényeg !

A «öchulgesundheitspflege» minden számának nagy részét kisebb 
közlemények foglalják el, igazán széles körből eredő hirek tájékoztatnak 
az iskolai egészségügyre tartozó minden újabb mozzanatról, legtágabb 
értelemben véve az «iskolai egészségügy» kifejezést. Jelennek itt meg ma
gyarországi hírek is, gyakran magyar kézből, bár például a játszást köte
lezővé tevő min. rendeletet bécsi szaklap nyomán ismerteti.

Ilyen apró közlések, főként könyvismertetés alakjában jelentkező 
újdonságok nagyon vonzóvá teszik a német pæd. folyóiratokat azok szá
mára. kik akár általánosan, akár valamely szakban az irodalomról tájé
kozódást óhajtanak. Kiválik e tekintetben az 55. évében járó Zeitxclir. 
für ihi.ч tlymnusialwesen (szerk. H. I. Müller, Berlin). Ennek szeptem
beri száma bőven ismerteti B. Lehmann, «Erziehung und Erzieher» 
(Berlin, 1901) ez. kötetét, melyben a szerző a nevelés problémájának a 
megoldását keresve, az egész idegen nyelvi tanítást nagyon csekélyre be
csüli, a régi classikusoktól minden értékes hatást megtagad. Az egész 
nyelvtanítás csak az alárendelt kis hivatalnok jó tulajdonságait fejleszti 
ki, mert ennek érdome a jó kézíráson kívül a lelkiismeretes pontosság, a 
bonyolódott szabályok között való eligazodás. A magasabb hivatalnok
nak azonban az embereket megismernie, sőt vezetnie kell, a tudományos 
kutatónak általános nézőpontokra, a történelmi és művelődési ellentétek 
megértésére van szüksége, e tekintetben, sőt még æsthetikai szempont
ból sem jár a mai nyelvtanítás semmi haszonnal ; az ó-kor szelleme a mai 
tanulókat nem érdekli. A mai német nevelést Lehmann lényegében hi
vatalnok-dressurának tartja, mely keveset fejleszt ki az értékes egyéni 
tulajdonságokból. Két főkérdése van szerinte a nevelésnek : első az, hogy 
mennyi szabadságot, az önmeghatározásra mennyi jogot kell biztosítani 
az egyesnek, mennyiben szolgálja az egészet s mennyire érezze magát
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ennek tagjaként ; második kérdés : mennyit adjon az iskola az ifjúságnak 
az eszményi javakból s mennyit a gyakorlati előkészítésből, mielőtt az 
életbe, illetőleg pályájára lép. Az igazi nevelő eszmét keresi itt a szerző. 
Nagyon érdekesek a szavai : ma szülők és tanítók egyaránt kevéssé értik 
az ifjúságot s kevéssé érdeklődnek iránta ; kevés élet van az órákon, sok 
a felügyelet és ellenőrzés, a fegyelem túlságos. Ez elkeseredést szül s csa
lásra indít, a szabaddá és igazság-érzetre való nevelés nagyobb dicsősé
gére. Szabadelvű nevelőkre van szüksége e kornak, mely különben a 
nevelésnek nem kedvez. Kevés igazi nevelő van a tanítók között. «Hiva
tali hűségükben többnyire csak tanító hivatalnoknak érzik és mutatják 
magokat, tanítványaikkal a személyes érintkezést inkább kerülik, mint 
keresik s miután más hivatalnokhoz hasonlóan a köteles napi munkát 
ledolgozták, többi idejöhet családjoknak, a kártyának, legjobb esetben is 
a nevelői hivatásokkal kevéssé összefüggő tudományos munkának szen
telik. » Phylosophiai felfogású tanárokat kiván (a két felső osztályba pedig 
2—2 órán phylosophiát, a mi nálunk a VIII.-ban megvan), s az ó-classi- 
kai olvasmányok helyett a német classikus irodalmat, első sorban Herder, 
Goethe és Schiller gondolatait óhajtja az iskolának. Azthiszszük, Lehmann 
legtöbb panaszára meg van az orvosság a személyiség psedagogikájában. 
Minden ilyen megokolt s alapjában igaz, őszinte felszólalás a személyiség 
fontosságát tűnteti ki. Az ismertető minden elismerése mellett is ellene 
szól annak, hogy az iskolát mai ideális irányából kivegyék. Voltaképen 
ezért emeltük ki itt azt az egész ismertetést, mely szerint: az iskolának 
békésen, a mindennapi élet zajától megóva kell növendékei benső erőit 
fejlesztenie. Szerencsétlenség volna, ha a mai nyugtalan kor még az 
életre való nyugodt előkészülés éveiből is elvenne, mikor később úgyis 
alig engedi meg, hogy az ember a lelkieket is ápolja. A fának is nagy 
bőséggel kell tavaszszal virágzania, hogy később jó termése legyen. Gon
doskodjunk hát arról, hogy tanítványaink ideális gondolkozásban és fo
gékonyságban gazdagon lépjenek az életbe, annak árjai úgyis középre 
téritik ideális és reális között s inkább e felé indítják.

Az idealismust tűzi ki czélúl és vezetőül F. Aly is e folyóirat 
augusztusi számában (Idealismus und Realismus). A kor viszonyait s a 
jövendő feltételeit vizsgálva így szól : «Mi hiányzik ma? Épen a nagyon 
is háttérbe szoruló idealismus érdekeinek az ápolása. Semmi sem oly szük
séges ma, mint a láthatatlan, a szellemi, az örökké való, hogy ellensú
lyozza és kiegészítse a láthatót, az anyagit, a mulandót. E világ- és élet
felfogás harezosai között a keresztyénség mellett első a humánus gymna
sium, mint azoknak az iskolája, kik az eszmék birodalmába vágynak, 
műveltségünk gazdag kincsét meg akarják őrizni s ennek forrásaival az 
összeköttetést megtartják. Ez az út nem mindenkinek való. A polgárok 
legnagyobb részének gyakorlati életmódot kell választania . . . De len-
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nie kell kisebbségnek, mely Platót és Sophoklest eredetiben olvasta, 
Cicero és Horatius gondolatvilágában jártas, mely a munkát épen csak a 
munkáért, a tudást csupán magáért a tudásért becsüli !»

Nem lapban van ugyan, mégsem állhatjuk meg, hogy ne közöljük 
Tliumser bécsi gymn. igazgató szavait (Erziehung und Unterricht. 1901. 
18. 1.), ki a gymnasium jelentőségéről szóló beszédét így végzi : a reál
iskola úgy munkálja az ifjúság javát s az állam üdvét, hogy a jelen 
kulturális fejlődésére állandóan figyelve a modem szellemi munka ered
ményeit gondosan megválogatva az ifjak elé tárja, hogy azokat a gyakor
lati életpályák derék liarczosaivá képezze, a gymnasium pedig úgy, hogy 
a kor követelményeit is jól ismerve, az ifjú pillantását inkább befelé 
irányítja, megtanítja a múlt és jelen egyeztetésére s az emberi törekvés 
három örök eszméjének, az igaznak, szépnek és jónak mindig tisztább- 
tisztább felfogására, hogy azok az ifjak egykor a reális élet küzdelmeiben 
az ideálismus biztos talaját újra meg újra megtalálhassák s embertár
saiknak is megmutathassák.

Örvendetes hangok ezek. Nekünk itt most mindegy, hogy milyen 
szempontból hangoztatják s mily eszközökkel akarják szolgálni a neve
zettek az idealismust, a fő az, hogy ezt szükségesnek látják. A ki taní
tással neveléssel foglalkozik, tehát szükségképen a jövendőn is gondol
kozik, az igaznak érzi, a mit a Lehmann előbb emlegetett könyvének az 
ismertetője ír : olajat öntenénk a tűzre, ha a mai korban már a nevelést 
is egészen a gyakorlati élet követelményei szerint alakítanék ; épen a 
legfogékonyabb években lehetőleg sokat kell az erős, igazi emberi ér
zésből a gyermek leikébe juttatni, hogy a gyakorlati élet elvei ebből nő
jenek majd ki ! i. s.
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U ngarische P äd agog isch e R evue (Revue pédagogique Hongroise). 
Főszerkesztő Kemény Fermez, felelős szerkesztő Szöllősi Jenő. Két- 
havonként megjelenő folyóirat. Az évfolyam ára 6 kor. (6 márka, 
8 franc).

Czélja ez új vállalatnak — a szerkesztők előszava szerint — a kül- 
fö’di szakemberek előtt hű képét adni Magyarország iskolaügyének, 
megismertetni iskoláink szervezetét, a hazai iskolák életét, működését ; 
iskolai mozgalmainkat. Szükségesnek látják ezt azért, mert nyelvünk 
nem ismerése miatt nem szerezhet a külföld rólunk közvetlen források
ból értesülést, a mit pedig közvetve tud meg rólunk, azt legtöbbször 
ellenséges érzelmű commentatoroktól tudja meg.

Ezek a körülmények igazolják az új vállalat megindítását, moly a 
jelzett irányban hasznos szolgálatokat tehet, ha pontosan, hűségesen és

40Magyar Paedai/onia. X. 10.



6 2 6 IRODALOM .

tárgyilagosan referál. Kemény Ferencz eddig is nagy tevékenységet fej
tett ki úgy ebben az irányban, mint megfordítva : a külföldi iskolai 
mozgalmaknak itthon való ismertetésével. ' A vállalat tehát hivatott 
kezekben van.

A megjelent első füzet jól van szerkesztve. Változatos tartalom- 
jegyzéke a következő rovatokat öleli föl : Általános, Népoktatás, Közép
iskolák, Főiskolák, Szakoktatás, Főváros, Vegyesek, Irodalom. A na
gyobbrészt németül s kis részben francziául irt közlemények czímei : 
Elet és iskola (Wlassics miniszter képviselői programmbeszédét ismerteti), 
Szabad Egyetem, Kisdedóvók, A tanítóképzők rendtartása, Népiskolai és 
ifjúsági könyvtárak, Szüneti tanfolyamok, A felsőbb leányiskolák új 
tanterve, Középiskoláink új tan terve, Főiskoláink évmegnyitó ünnepé
lyei, Az orvosi szigorlatok új rendje, Siketnémák és fogyatékos beszé- 
dűek oktatása, Női kereskedelmi tanfolyamok, A főváros népoktatása, a 
minisztertől kiadott L’Enseignement en Hongrie ismertetése ; ezeken 
kívül minden rovatban kisebb közlemények, a Vegyesek rovatában pedig 
a többi rovatba be nem sorolható közlemények.

M agyar rem ek írók . A  m agyar iro d a lo m  főm űvei.

Ezen a czímen egy igazán hatalmas, nagy kulturális jelentőségű ter
vet valósít meg a Franklin-Társulat : mindazt a mi a magyar szépiroda
lomban örökbecsű, a mi a nemzeti kultúrának már integráns alkotó
részévé vált, a legkiválóbb szakértők kiválogatása és rendezése szerint 
egyetlen vállalatban könnyen megszerezhető közkincsévé tenni a közön
ségnek.

A kiadó társulat az alábbi prospectusban írja körül a tervezetet.
A «Magyar Bemekirók» magyar nemzeti irodalmunk egyik 

legnagyobb és legterjedelmesebb vállalata lesz, mert 55 testes kö
tetre fog terjedni.

De nemcsak egyik legnagyobb vállalata lesz nemzeti irodal
munknak, hanem egyúttal a legértékesebb is, mert mi lehetne 
becsesebb egy nemzet irodalmában, mint szellemi nagyjainak, 
remek és jeles íróinak munkái összegyűjtve, gonddal, szakérte
lemmel, egyöntetűen a nemzet legszélesebb rétegei számára.

A mívelt nemzetek régóta birtokában vannak remekíróik ily 
gyűjteményeinek. Ott is a legbecsesebb nemzeti kincsnek tekintik, 
a mely megmaradt az apákról, megmarad az unokákra ; a mely 
átöröklődik nemzedékről nemzedékre, folyvást gyarapodva, min
dig gazdagabban. A hol az emberi szellem nagy alkotásai : a mű
vészetek emlékei, gazdag gyűjteményekben jelölik a mívelődésnek 
azt a fényes útját, melyet e nemzetek megtettek, ott is a költészet,
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a szónoklat, a gondolkodás nagy emlékeit becsülik legmaga
sabbra; ott is ezek az emlékek fogják túl élni az érez és a kő 
emlékeit, mert az emberi szellem örökkévalóságának a hirdetői.

De a magyar nemzetnek még nagyobb becsben kell tartania 
remek és jeles íróit. A magyar szellem nagy alkotásairól művészi 
emlék nagyon kevés maradt ránk ; annál inkább megbecsülendő 
az irodalmi alkotásokban reánk hagyott örökség. És ez az örökség 
gyarapodik napról-napra, a szellemnek, a szépnek kincsei egyre 
halmozódnak; minden nemzedék újakat hord a régiekhez.

Ezeket a kincseket összegyűjtve a közönségnek minél széle
sebb köreibe juttatni czélja a Magyar Bemekírók nagy vállalatá
nak s ebben munkálkodott a Franklin-Társulat már huzamosb 
idő óta.

Nehéz vállalkozás volt e gyűjtemény létrehozatala. Nehéz 
már csak azért is, mert a magyar remekírók munkái természet
szerűleg szét voltak szórva különféle kiadóknál. Kiadói jogaikat 
tehát meg kellett szerezni. Ez maga sok évi munka volt. De a terv 
kivitele parancsolóan követelte a végrehajtást s így először is 
Vörösmarty, Tompa, Garay műveinek kiadói joga szereztetett meg, 
ezt követte a Bajza- és Czuczoré, majd a Szigligetié és Kemény 
Zsigmondé, utánuk Vajda János elhunytával ennek művei, s ke
véssel utánuk Arany László munkái kerültek a Franklin-Társulat 
kiadói tulajdonába. A múlt század utolsó évében végre alkalom 
nyílt nemzeti költészetünk nagymestere Arany János munkái ki
adói jogának megszerzésére. A Franklin-Társulat ezt is magá
hoz váltotta s most már komolyan gondolhatott terve megvaló
sítására.

Két főszempont volt irányadó ennél. Egyfelől a «Magyar 
Bemekírók» gyűjteményének magában kell foglalnia mindazt, a 
mit nagy költőink becseset teremtettek, másfelől ügyelni kellett 
arra, hogy költőinknek oly kiadása legyen, a mely minden magyar 
családban valóságos «házi kincstár» legyen, a mit nem csupán 
szobadísznek szereznek be, hanem olvasnak is. Ez pedig csak úgy 
érhető el, ha a «Magyar Bemekírók» gyűjteménye fölveszi mind
azt, a mi valóban «remek» vagy kiváló, de mellőzi, a mi másod- 
vagj' harmadrangú s inkább a kutató tudóst érdekli, mint a nemes 
olvasmányt kereső közönséget. Ily módon, mindig csak a javát 
adva, 55 kötetbe volt szorítható a gazdag anyag, holott mindent, 
fölvéve, gyűjteményünk a kétszeresnél is nagyobb terjedelmű lett 
volna. Ez által elérhető, hogy ez a könyvtár nem sülyed lakás
díszítő tárgygyá, hanem az lesz, a minek lennie kell, a magyar 
család szellemi kincsesháza ; de elérhető az is, hogy beszerzése 
nem ró túlságos áldozatokat arra, a ki bírni akarja.

így azonban, a midőn egyfelől a maradandó értékűre szorít
kozik, másfelől ezt olcsó áron nyújtja, vállalatunk azzá lett, a 
mire a magyar közönségnek igen nagy szüksége van.

40*
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A Magyar Remekírók könyvtára közleni fogja :
I. A régibb írók legjelesebb müveit:

Balassa Bálint műveit és Zrínyi Miklós
Szigeti veszedelmét 1 kötetben.

Gyöngyösi István műveiből 1 kötetet.
Pázmán Péter műveiből _  _ 1 «
Mikes Kelemen Törökországi Leveleit I kötetben. 
GvadányiJ., és Fazekas Mihály műveiből 1 kötetet.

II. Az újabbkori irodalom. íróit:
Kazinczy Ferencz műveiből 1 kötetet.
Csokonai Y. Mihály műveiből 1 «
Berzsenyi és Kármán műveiből 1 ((
Kisfaludy Sándor műveiből 2 «
Kisfaludy Károlj7 « 2 <(
Katona József « Bánk bán »-j át és Teleki

László «Kegyencz»-ét 1 kötetben.
Kölcsey Ferencz műveiből 1 kötetet.
Czuczor Gergely « 1 «
Bajza József « 1 ((
Garay János « ...... ..... 1 «
Szigligeti Ede « 2 «
Kemény Zsigmond « 1 «
Eötvös József báró « 2 «
Vörösmarty műveit ...... ............. ... 6 «
Arany János « . .......... . 6 «
Petőfi Sándor « ....... „„ .... _  .... 4 «
Tompa Mihály « 4 ((
Madách Imre műveiből 1 kötetet.

III. Nagy államfér fiaink és szónokaink remekeit :
Széchenyi István gr. müveiből 2 kötetet.
Kossuth Lajos műveiből 1 ((
Deák Ferencz műveiből............ . _ 2 ((

IV. A legújabb kor elhunyt költőit :
Csiky Gergely műveiből ......... . 1 kötetet.
Arany László « 1 «
Vajda János « 1 «
Reviczky Gyula « .... 1 <(

V. A  magyar népköltészet remekeit,
Népies lyrát _  __ .... — ----- 1 kötetben.
Népballadákat .................... ..  ... ....... 1 ((
Kurucz-költészetet ._ ....... 1 «

íme ez lesz a Magyar Remekírók tartalma.



IRODALOM . 62ÍI

De nemcsak tartalom dolgában lesz kiváló a Magyar Remek
írók könyvtára. A mi ezt a könyvtárt különösen magasabb szín
vonalra emeli, az az egyes írók szövegének teljes szabatossága, 
megbízhatósága. Remekíróink, költőink műveinek szövege az idő 
folyamán gyakran megromlott; javító szándékkal avatatlan kezek 
rontottak is rajta. Ez okból a kiadónak gondoskodni kellett róla, 
hogy a szövegek leghivatottabbjaink által vétessenek kritikai re
vízió alá. Bizonyára rendkívül fontos föladat, melynek helyes 
megoldása attól függött, kiket választ meg erre a czélra a kiadó. 
A Franklin-Társulat úgy intézkedett, hogy a Magyar Remekírók 
gyűjteményébe fölvett írókat sajtó alá oly írók fogják rendezni, 
és az illető író életét és munkáinak jellemzését tartalmazó beveze
téssel ellátni, a kik eddig is szeretettel foglalkoztak velük, vagy 
hivatásszerű tanulmányuk tárgyává tették azokat s így legalkal
masabbak arra, hogy az egyes írók művei elé rövid, de magvas 
bevezetést írjanak, mely az elhunyt író életének vázlatát és mun
káinak æsthétikai s irodalomtörténeti méltatását tartalmazza.

Ez értelemben sajtó alá rendezi és bevezetéssel ellátja: 
Alexander Bernât : Madách Imre munkáit.
Angyal Dávid: Kölcsey Eerencz műveit.
Bodies Devenez: Gyöngyösi István és Bajza József munkáit. 
Bánóczi József : Csokonai Y. Mihály és Kisfaludy Károly munkáit. 
Bayer József: Szigligeti Ede műveit.
Beöthy Zsolt: Petőfi Sándor és Kármán József munkáit. 
Berzeviczy Albert: gr. Széchenyi István müveit.
Endrődi Sándor: Vajda János munkáit.
Erdélyi Pál : A kurucz-költészetet.
Eró'di Béla: Mikes Kelemen Törökországi Leveleit.
Ferenczi Zoltán : Garay János munkáit.
Fraknói Vilmos: Pázmány Péter munkáit.
Gyulai Pál : Vörösmarty Mihály, Kemény Zsigmond mun

káit, valamint két kötet népköltészetet.
Heinrich Gusztáv : Berzsenyi Dániel é.s Kisfaludy Sándor munkáit. 
Koroda Pál : Reviczky Gyula munkáit.
Kossuth Eerencz: Kossuth Lajos munkáit.
Kozma Andor : Arany László költeményeit.
Lévay József: Tompa Mihály műveit.
Néyyesy László : Fazekas és Gvadányi műveit.
Rákosi Jenő: Katona «Bánk bán»-ját és Teleki «Kegyencz»-ét. 
Riedl Frigyes: Arany János munkáit.
Széchy Károly : Balassa Bálint költeményeit és a Zrinyiászt.
Széli Kálmán: Deák Ferencz munkáit.
Váczy János: Kazinczy Ferencz műveit.
Vadnai Károly: Csiky Gergely műveit.
Vojnovich Géza: báró Eötvös József műveit.
Zoltvány Irén: Czuczor Gergely műveit.
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A Magyar Remekírók külső alakja méltó akar lenni az egész 
vállalat belső becséhez. Egyfelől szép, díszes külsejével, amennyi
ben az alakja tetszetős, elegáns nyolczadrét, a betűi pedig külön 
e czélra készültek s ezúttal először jönnek magyar irodalmi mun
kánál használatba. Éles metszésűek, a szemnek kellemes formá- 
júak, a mely nem erőlteti meg s nem rontja azokat. Másfelől 
számolni kellett azzal is, hogy a «Magyar Remekírók» gyűjtemé
nye első sorban családi könyvtár akar lenni ; kézbe való, olvasásra 
szánt kötetek. A ki megveszi, nem annyira dúsan aranyozott czifra 
szobadiszítést keres benne, hanem komolyabb czélt tart szeme 
előtt, forgatni is akarja ő is, az övéi is. Ezért, minden díszessége 
mellett a kiadás nem a külső pompára, hanem inkább a czélirá- 
nyosságra helyez súlyt. Papírja ennélfogva kiváló minőségű fa
mentes simított, de nem túlságosan fénylő, hogy ne kápráztassa 
a szemet.

A Magyar Remekírók gyűjteménye átlag 20 ívre vagyis 320 
lapra terjedő 55 kötetben lesz teljes ; egész terjedelme tehát 
körülbelül 1100 ív vagyis 17600 lap lesz. Ez az 55 testes kötet 
tehát magában már beválik tekintélyes könyvtárnak s minden 
esetre legalkalmasabb arra, hogy egy családi könyvtár alapja, ge- 
rincze legyen.

A Magyar Remekírók könyvtárának kötése első sorban azok
nak az igényeknek akar megfelelni, a melyeket az ilyen családi 
könyvtár iránt támasztani kell. A kötés tehát egész angol vászon
kötés lesz, díszes, de egyúttal tartós és nem túlfinnyás; mert a 
Magyar Remekírók könyvtára arra való, hogy a magyar közönség 
annak köteteit, — nagyjaink szellemi munkájának legjavát, -— 
sűrűén forgassa, olvassa, élvezettel használja. Ennek a czélnak 
nem felelne meg az olyan czifra, kényes kötés, a melyen a pár- 
szori használat ott hagyja a nyomát ; ide olyan kötés kell, a 
melynek anyaga tartós, fűzése erős, de külseje azért választékos 
ízlésű legyen, a mely nemes, de előkelő egyszerűségében találja 
meg ezélirányos csinosságát, szépségét. Tartózkodunk a túlságos 
aranyozástól és minden fölösleges czikornyától, mely nem ide való 
s a melyről a mai fejlett könyvkötészeti műipar amúgy is lemon
dott már. Ám azért ez az 55 kötet, ha ott fog sorakozni a magyar 
család könyves polczán, nemes egyszerűségében méltó dísze lesz 
minden lakásnak.

A Magyar Remekírók könyvtára 5 kötetes sorozatokban fél
évenként fog megjelenni, — az első sorozat az 1902. év elején, 
azon túl minden november és április havában egy-egy további 
5 kötetes sorozat.

Az egész, 55 kötetes nagy munka b o lti ára 220  korona  
lesz, a mely összeg azonban nem egyszerre fizetendő, hanem 
könnyen törleszthető apró havi részletekben. így lehetővé válik, 
hogy ez a nagy nemzeti érdekű vállalat, a mely megérdemli, hogy
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a gazdag és a szerényebb vagyonosságú egyaránt bírja, könnyen 
legyen beszerezhető mindnyájunk által.

A ki a művet legott megindulásakor rendeli meg, csekély 
három koronás havi részletekben törlesztheti. Későbbi megren
deléseknél a havi részletek arányosan emelkednek. Ezért ajánlatos 
a megrendelést azonnal megtenni.

Yajha ez a nagy mű, mely nemzeti irodalmunknak egyik 
legkimagaslóbb jelensége fog maradni hosszú időn át, utat találna 
a közönség legszélesebb rétegeibe, hogy betölthesse azt a nagy 
hivatást, mely reá várakozik : a magyar szellem legszebb gyön
gyeit közkincscsé tenni palotában és kunyhóban egyaránt.

VEGYESEK.

A Magyar Pædagogia 100-dik füzetét adjuk a mostaniban 
t. olvasóinknak. Tíz év még nem hosszú idő egy folyóirat életében, de 
mindenesetre több már a kezdetnél, az már helyfoglalás. Történtek az
előtt is kísérletek egy általános érdekű pædagogiai folyóirat létesítésére, 
még pedig a szerkesztők és munkatársak részéről derekas kísérletek ; de 
abban az időben nem volt még olyan nagyszámú olvasóközönségük, 
hogy fenmaradásukat biztosíthatta volna. De magát az ügyet nem ejtet
ték el a kezdeményezők és hogy a kisebb körben meglevő pædagogiai 
érdeklődést szélesebb körökre terjeszthessék, megalakították a M. Pæd. 
Társaságot, hogy abban és annak lapja körül az általános pædagogia s a 
nemzeti nevelés összesége iránt érdeklődő elemek találkozhassanak, 
munkásságukra tér nyíljék 8 érdeklődésüknek táplálék adassák. Hogy az 
alakulás megérte az első tíz esztendejét, hogy ez alatt bár lassan, de 
folytonosan erősödött irói kara és olvasó közönsége s hogy ezekre tá
maszkodva most már biztosan lehet remélni a további életet és fejlő
dést, ebben látjuk a 100-dik füzet jelentőségét s örvendünk neki a tért 
foglaló pædagogiai tudomány érdekében. Ez alkalomból fölkeresték köz
leményeikkel a folyóiratot a Társaság alapítója és kezdet óta elnöke és 
irányitó szelleme, továbbá a folyóirat volt szerkesztői, a kik a nehéz, 
de szükséges munkának terheit leginkább viselték. Kérjük munkatár
sainkat és olvasóinkat, a kik megértették, hogy a már kifejlett magyar 
irodalomban ez a terület sem maradhat mivelés nélkül, hogy a jövőben 
is legyenek mellettünk buzgó támogatásukkal, biztatást merítve abból a 
tudatból, hogy a kezdet nehézségeit már leküzdött s egy évtizeden át 
bevált vállalat támogatásában jóakaró közreműködésük nem lesz siker
telen.
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— Egyetem Kassán. A harmadik egyetemért versengő városok kö
zött az utóbbi években Kassa fejti ki a legélénkebb mozgalmat, a minek 
éltető lelke Takács Menyhért jászóvári apát. F. bó 10-dikén nagy kül
döttség élén kereste föl a miniszterelnököt, a közoktatási, pénzügyi és 
földművelési minisztereket s átadta nekik az egyetem alapítását indokoló 
emlékkönyvet. Az emlékkönyv szerint a kassai egyetem egyelőre nélkü
lözné az orvosi fakultást, ellenben lenne benne gazdasági fakultás, a 
mivé az ott levő gazdasági tanintézet volna kifejlesztendő. A jogi fakul
tásnak a kassai jogakadémia, a theologiainak a theologiai akadémia szol
gálna alapul. Teljesen újként tehát a philosophiai volna szervezendő. 
Ezzel együtt — az emlékkönyv szerint — évenként 200,000 korona költ
séggel tarthatná fenn az állam a kassai egyetemet, miután épületekre 
és fölszerelésre Kassa városa 2 millió koronát ajánlott föl. A miniszterek 
természetesen «jóakarattal» fogadták a tervet ; a válaszok között legtöbb 
konkrét dolog van a Wlassics miniszterében, a ki jelezte, hogy a kassai 
jogakadémiát már legközelebb oly jogokkal fogja fölruházni, melyek al
kalmasak lesznek arra, hogy az így reformált akadémia középpontja 
lehessen egy kifejlesztendő egyetemnek. — Lapunk álláspontja a har
madik egyetem kérdésében mindig az volt, hogy az nem csupán egy 
harmadik, hanem egy nehány új egyetem kérdése ; általában minél több 
főiskolára van szüksége az ilyenekben aránytalanul szegény közoktatási 
rendszerünknek. Semmi szerencsétlenséget nem látunk abban sem, hogy 
ha az új főiskola nem lesz mindjárt teljes egyetem, mindennemű fakul
tással ; nem mi kezdenők a nem teljes egyetemek sorát. A fölszerelésben 
sem szükséges mindjárt a berlini egyetem mintáját állítani föl sine qua 
non gyanánt. Szerényebb külső föltételek között is virágozhat élénk tu
dományos élet. S erre van szükségünk, minél több tudományos köz
pontra. В ilyenre szüksége van a többi vidék közt a magyar felvidéknek 
is, a mire aztán helyzeténél, kulturális múltjánál és jelenénél fogva al
kalmasabb hely mint Kassa nem található.

— Statisztikai adatok a magyarországi középiskolákról az 
1900—1901. tanévben. Hazánkban volt az 1900/901. tanévben össze
sen 200 középiskola. A tanévvégén volt 197 intézetben 1 összesen 58,671 
tanuló ; ezek közül gymnasiumba járt 49,134 tanuló (83*8 °/o), reálisko
lába járt 9537 tanuló (16'2 <yu).

Minden tárgyból jelest kapott 3444 tanuló 2 (6T од>), 1—2 és több 
tárgyból bukott 12,210 tanuló3 (21*7 o/o). Érettségire jelentkezett 3800 
tanuló,4 érett 3044 tanuló, a jelentkezők 79-9 o/o, az összes tanulók 5'2 % .

1 H áro m  in té z e tn ek  az adatai h ián y o zn ak . —  2—3 1 1 in tézet 2540 t a 
nu lóval n em  közöl k im u ta tá s t .  — 4 12 in téze t 3720 tan u ló v a l nem  közöl k im u 
ta tást.
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Anya uyelrre * nézve: magyar =  44,760 (77-02o/„); inauri =  
6601 (11-34 %) ; román =  3209 (5'5 o/u )  ; tát =  1972 (3 39 »/„) ; Imrrát- 
szorb'= 1280 (2-2 »Io) ; »tesz =  154 (0-26 «/o); w«s =  138 (0-23 «lo).

Valh)ura ** nézve : római knth. 25,532 (4 3'89 %) ; izraelita =  
13,097 (22-51 o/o) ; ev. ref. - 8535 (14-07 «lo); ág. ev. — 5123 (8'80 »k); 
gör. kel. 2918 (5.01 o/o); gör. kath. 2533 (4‘35 °/o) ; unit. 455 
(0-78 o /o ) .

30 o/o-on felül buktak a következő intézetekben :
Aszódi ág. ev. algymnasium 33'3 o/o
Bonyhádi ág. ev. algymn. 31‘8 «
Bradi gör. kel. algymn. .. . _  .... 33'8 «
Brassói gör. kel. román főgymn. 35’6 «
Budapesti VIII. áll. főgymn. 32-3 «
Budapesti IX. ev. ref. főgymn. .... 33'0 «
Felső-lövői ág. ev. VI. oszt. gymu. 33'3 «
Fngarusi állami gymnasium ._ 38’ 1 «
(lyu la-fehè eràri római kath. főgymn. 32-4 «
Hajdú-böszörményi ev. ref. gymn. .... 35*4 *
Kis-szebeni kegy. t. r. algymn. _  .............31‘3 «
Körmöezbányai áll. főreálisk. 33'0 »
Makói, állami főgymnasium 32'9 «
Miskolc zi ev. ref. főgymn. 30'6 «
Nagyszebeni állatni főgymnasium 31'4 «
Naszódi alapítv. főgymn. 31‘3 «
Pápai bencz. algymnasium 32’2 «
Rákos-Palota (Wagner-intézet) 30’9 «
Biniaszombati egyes. prot. főgymn. 33 3 «
8'rímrézbányái, kir. kath. VI. gymu. 34'9 «
Szász rá rosi ev. ref. főgymn.......... . 40-7 «
Szent-galthardi áll. algymn. 31 *8 «

15 «/„-on alul buktak a következő intézetekben :
Beszterezebányai kir. kath. főgymn. 14*7 ■
Budapesti gyakorló főgymn. .... 9-6 «
Budapesti II. kir. egyet. kath. főgymn. 13’3 « 
linda pesti. IV. kegy. t. r. főgymn. _  __ 10’3 «
Budapesti VII. állami főgymn. .„ 13 8 «
Budapest.Zászló-féle intézet 12'3 «
Budapest leány-főgymnasium 2-0 «

* Két intézet 551 tanulóval nem közöl kimutatást.
** Egy intézet 506 tanulóval nem közöl kimutatást.
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Kalocsai jezs. főgymnasium 1 á.8 o/o
Keszthelyi prem. r. fó'gymn. _  _  _  _  14*9 « 
Kézdivásárhely-kantai min. r. gymn. 9*6 «
Magyar-óvári kegy. t. r. algymn. .... 144 t
Podolini kegy. t. r. algymn......... .... .... 14’9 «
Rozsnyói kath. főgymn. .... _.. .... .... 12’2 «
Szegedi áll. főreálisk. _  _  13*9 «
Szilágy-somlyói min. r. algymn. .._ .... 9-5 «
Újvidéki gör. kel. szerb főgymn. •_ 15*0 «
I ij-verbászi pártf. algymn.... _ _ _ _ _ _ _  9’6 «
Ungvári áll. alreálisk. ... __ _ 11*6 «
Zombori állami főgymn. __ _. _  .... __ 14'3 «

10 o/o-on felül volt minden tárgyból jeles :
Békés-csabai ág. ev. főgymn.._. __ ..„ __ 12'1 o/o
Beregszászi áll. főgymn. __ __ __ ._. ÍO'O «
BráfM görög kel. algymn. ..........  _.. __ 11-0 «
Brassói gör. kel. román főgymn.......  _  .. 18’0 «
Brassói gör. kel. román reáliskola __ 18-8 «
Budapesti, gvak. főgymn. _  _  _  _  12'4 «
Budapesti, П. kir. egyet. kath. főgymn. _  10’ 7 «
Budapesti, leány-főgymn. _ _ _ _ _  _.. 24'2 «
Debreczéni ev. ref. főgymn. _  _  _  _  10’6 «
Kalocsai jezs. főgymn..._ _  ._ _  _  11’4 «
Kézdivásárhely-kantai min. r. algymnasium 12-9 «
Kézsmárki ág. ev. főgymn. _ _ _ _ _  13’6 «
Kis-ujszállási ev. ref. főgymn. __ _  ._ 10'8 «
Körmöczbányai áll. főreálisk. _  _  l l ’O «
Magyar-óvári kegy. t. r. algymn... __ 10-8 «
Nagy-körösi ev. reí. főgymn. __ _  __ _ 10’1 «
Pancsóvai áll. főgymn. ........  !.. _  _  14’5 «
Podolini kegy. t. r. algymn. _  _  _  10'5 «
Rozsnyói kath. főgymnasium _  _  _  10’8 «
Sárospataki ev. ref. főgymn. _ _ _ _ _  12'2 «
Sümeg ii állami alreálisk. __ _  ............. 10’1 «
Székely-keresztúri unit, gymnasium _  .... 14’5 «
Uj-verbászi pártf. algymn. _  _.. „  _  12'2 «

Legnépesebbek voltak a következő intézetek : budapesti VII. kér. 
áll. főgymn. 1076 tanuló, budapesti VIII. kér. áll. főgymn. 899 tanuló, 
budapesti V. kér. áll. főreálisk. 746 tanuló, budapesti TV. kér. kegy. t. r. 
főgymn. 670 tanuló, budapesti V.ker. áll. főgymn. 697 tanuló, dcbreczeni 
ev. ref. főgymn. 720 tanuló és a szegedi kegy. t. r. főgymn. 775 tanuló.

634
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Ezeken kívül volt még 10 olyan intézet, melyekben a tanulók 
száma meghaladta az 500-at.

Legnéptelenebb intézetek : aszódi algymnasium 90 tanuló, bárt fai 
algymn. 81 tanuló, brassói gór. keleti alreál 80 tanuló, gyö-nki algymn. 
72 tanuló, Icis-szebeni algymn. 80 tanuló, kun-szt-miklósi algymn. 89 
tanuló, petrozsenyi algymn. 58 tanuló, Rákos-Palota (Wagner-intézet) 
94 tanuló, Sopron Láhne-féle gymn. 67 tanuló, sümegi alreáliskola 89

635

tanuló, szent-gotthardi algymn. 66 tanuló, p.-szt-■györgyi algymnasium
81 tanuló.

Pályaválasztás.
Gymn. Reálisk. Összesen

Theologia .... 393 + 4 =  397
Bölcsész ............  ... 280 + 49 329
Jogász ... _ 726 66 =  792
Orvos ......... 158 + 13 =  171
Mérnök (technikus). _. _  200 + 167 =  367
Katona .„. 144 35 =  179
Gazdász 120 + 30 =  150
Művész 37 15 =  52
Hivatalnok 2 9 6 68 =  364
Állatorvos _ 7 + 1 =  8
Vasút __ 57 + 13 =  70
Posta. 20 + 4 =  24
Kereskedő 22 + 17 =  40
Vegyész .... _ 8 + II

Ipari .„ ._ 5 + 2 =  7
Erdészeti 44 + 13 — 57
Bányászati 19 + 11 =  30
Gyógyszerész 6 + — =  6
Csillagász _ 4- 1 =  1
Diplomácziai — _ _ / + 1 =  8
Építészeti .._ 3 + 13 =  16
Más pályára _ 45 + - =  45
Nem határozott .... 14 + 1 =  15

Auerbach Pipál.
« A virág és a gyermek» czímen psedagogiai czikket ír Mavth- 

i i c r  ( h t o n  az ismert magkereskedő az általa szerkesztett «Kert» czímű 
folyóiratban. A kertészkedésnek nevelő, munkára, rendre, gondosságra 
szoktató hatásáról beszél, a mely megszeretteti a természetet s ezzel 
nemesítő és vallásos irányban hat. Hogy e foglalkozás iránti kedvet már 
a gyermekekben fejleszsze, azért a tanítóik által ajánlott gyermekeknek 
(9—13 éves fiuknak és 9—15 éves leányoknak) oszt ki virágpalántákat
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cserépben, virághagymákat és gumókat a szükséges cserepekkel és föld
del. A gyermekek föladata leend virágjukat ápolni és azután a májusban 
tartandó kertészeti kiállításra beküldhetik, a mikor a legszebbek juta
lomban részesülnek, a melyek cserepes növényekből, kertészeti könyvek
ből és eszközökből fognak állani. Persze, ezt a czikket olvasva, mindenki 
a reklámra gondol, s ez, kereskedőről lévén szó, nem is kizárható gon
dolat ; de a tisztességes reklám, tisztességes eszközökkel, tisztességes 
czélra egészen helyénvaló kereskedői jog. Ha tehát ezt elnézzük a keres
kedőnek, másfelől nem tagadható, hogy a közölt terv a nevelésnek is 
szolgálatot tesz. Magának nevel vevőket, — ezt is lehet gondolni, de 
épen úgy nem ütközünk meg rajta, mint azon, ha egy könyvárus nevelne 
vevőket magának. Nevel kertészetkedvelőket és ki tudja, hogy magának 
neveli é ? Mennyivel okosabb és nagyobb ügyszeretet ez, mint volt 
azoké a «nagy» politikusoké, a kik az iskolai kiadásokat improductiv, 
nem gyümölcsöző befektetésnek jelentették ki. Hogy az iskola a jövő 
nemzedék erkölcsi és szellemi munkaerejét növeli, ezt a legnagyobb 
nemzetgazdasági tőkét, az hiábavaló beszéd, mert hiszen melyik állam 
költségvetésének bevételi rovata mutat föl olyan tételt, mely a nemzet 
intelligentiájának «hozam»-át tüntetné föl ? Szerencsénk, hogy akad 
minden negyedszázadban egy-egy olyan politikusunk, a ki befekteti azt 
a szellemi tőkét, a melyből az improductiv kiadásoktól félő improductiv 
politikusok eléldegélnek.

MAGYAR PÆDAGOGIAI TÁRSASÁG.

Felolvasó ülés HJOi november 23.

Jelen vannak : Hegedűs István dr. elnöklése mellett Zsilinszky 
Mihály államtitkár, Budav József, Веке Manó, Békefi Bemig, Balogh 
Péter, Böngérfi János, Cserép József, Demeczky Mihály, Frank István, 
Geréb József, Gcrzó Dénes, Gyomlay Gyula, Geó'cze Sarolta, H offer 
Károly, Horti Henrik, Heinrich Gusztáv, Hegedűs Paula, Katonáné 
Thuránszky Irén, Kirchner Béla, Körösi Sándor, Kemény Ferencz, Ke
rékgyártó Elek, Radó Vilmos, Pruzsinszky János, Kovács János, Lu- 
binszky Emilia, Lázár Béla, Lakits Vendel, Molnár István, Négyesy 
László, Nagy László, Beif Manó, Schack Béla, Schmidt Ágoston, Szup- 
pán Vilmos, Tomcsányi János, Tanos Sándor, Wágner Alajos, Weszely 
Ödön, Volenszky Gyula, Zilahy Béla, Zsengeri Mór, Trájtler Károly, 
utóbbi mint jegyző. Ezeken kívül számos nő és férfi vendég.



I. Elnök az ülést megnyitja. Az előadó asztalhoz Geöcze Sarolta  ült 
és «Bajorország nevelésügyé* •ről értekezést olvasott föl. A Társaság tag
jai az előadást nagy érdeklődéssel hallgatták (közöltetni fog) s végül 
előadónak köszönetét szavaztak.

П. Heinrich G usztáv  dr. a Magy. Paed. Társ. elnöke: «Közép
iskoláink felügyelete* czím alatt tartott előadást, melyet a Társaság nagy 
tetszéssel fogadott, megéljenzett és megtapsolt. (L. folyóiratunk jelen  
számában.) A kérdésről eszmecsere külön ülésen történik. Előadónak a 
Társaság köszönettel adózott.

Ш . Titkár részvéttel jelenti, hogy a Társaság két rendes tagjának 
elhunytéról vett értesítést ; elhunytak M ihályit; Izidor, a vakok orsz. 
intézetének nyug. igazgatója, — és Disc.lilát G yőző  a pécsi állami főreál
iskola igazgatója. — A Társaság részvéttel veszi tudomásul a jelentést s 
részvétét jegyzőkönyvbe iktatja.

IY. Titkár kültagokul ajánlja a folyó 1901. óv elejétől : Félegyházi 
A ulait (Sz.-Udvarhely), Fait 1er /{kos dr.-t (Budapest), Bánkorsós Józsefet 
(Erzsébetfalva), Kra.kasevics Vladim írt (Pancsova). 1902. éven kezdve : 
Lukácsi/, Jánost (Ebedecz), Harcsa Jánost (H.-Nánás), Kiss B étát (Eb- 
szöny). Fölvétetnek.

Az ülés véget ér.

B E K Ü L D Ö T T  K Ö N Y V E K .

BEKÜLDÖTT KÖNYVEK. 637

Olcsó könyvtár, szerkeszti Gyulai Pál. Budapest, Franklin-Társulat. 
Egy-egy szám ára 20 fillér.

1198 1200. sz. Vörösmarty beszélyei és regéi. 185 1.
1201—1204. sz. Shakspere, A makranezos hölgy, ford. Lévay József. 

183 1.
1205 120(8. sz. Sudermann Hermann, A kívánság, beszély, ford.

Voinovich Géza. 205 1.
1209 1211. sz. Einhard, Nagy Károly élete, latinból ford., beveze

téssel és névmutatóval ellátta Dékáni Kálmán. 100 1. 
1212 -1214. sz. Lenau Miklós, Faust, költemény, ford. Szomory 

Károly. 145 1.
1215—1217. sz. Schiller, Teli Vilmos, ford. Palmer Kálmán. 147 1. 
1218-—-1220. sz. Fraknói Vilmos, Egy pápai követ Mátyás udvará

nál (1488—1490). 119 1.
1221 —1224. sz. Arany János, Buda halála. 148 1.
1225- 1227. sz. Aho János, Újabb forgácsok. Finnből Popini A. 135 1. 
1228— 1229. sz. Sophokles, Ajas, ford., bevezette és jegyzetekkel kí

sérte Csiky Gergely. 63 1.
1230—1232. sz. Shakspere, A szent-iván-éji álom, fordította Arany 

János. 108 1.
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S zterén y i H ugó  dr., N övénytan  a  g y m n . IV . oszt. szám ára . B u d a 
pest, 1902, L a m p e l  B . (W odianer). 9 sz ín e s  tá b la ,  292 szövegkép, 192 old. 
Á ra  3 k o ro n a .

Szterény i H ugó  dr., Á llattan  a k ö z é p isk o lá k  felsőbb o sz tá ly a i és 
tan itó k ép z ő k  s z á m á ra .  B udapest, 1902, L a m p e l (W odianer). 8 színes táb la , 
540 szövegkép , 255 o ld . Á ra 4 korona.

Tom csányi János , K ézira t o lv asás i g y a k o r la to k . S egédkönyv  az 
elem i n é p isk . IV - V I. o sztályai és a  ta n o n c z is k o lá k  h a sz n á la tá ra . B u d a 
pest, 1901, ifj. N a g e l  O ttó . 64 1. Á ra  80 fill.

Vaday József, T an u ló k  vezérkönyve az  e rk ö lc s , je llem  és hazafiság - 
ban. I I .  k ia d á s . N a g y v á ra d , szerző tu la jd o n a . S zám o s képpel, 178 1. Á ra  
1.30 k o r. d is z k ö té s b e n  L80 kor.

W alter G yu la  dr.. Az isko lai m u n k a  é s  p ih e n é s  ; Az Orsz. K a th . 
T an ü g y i T a n á c s b a n  ta r to t t  fölolvasás. B u d a p e s t,  1901. S tep h an eu m . 20 1.

W alter G yu la  dr., Szent beszéd, az  e sz te rg o m i zárd a tem p lo m  fö l
szen te lések o r. E sz te rg o m , 1901, B u záro v its  F .  n y o m d ája . 10 1.

Pecz Vilmos, d r., Ó -kori lex ikon. B u d a p e s t,  F ra n k lin -T á rsu la t .  E g y - 
egy füzet á r a  1 k o r.

11. fűz . E o s — E u m en es . 641— 704 la p . S zövegközi ra jzo k k al és k é t
ra jz tá b la m e llé k le tte l az « É p íté sze t»  czikkhez .

12. fű z . E u m e n ia —Földm ívelés. 705— 768 1. Szövegrajzokkal, k é t
ra jz m e llé k le tte l  a «F egyverek» , e g y g y e l a «Festők» czikkhez .

13. fűz. F ö ld ra jz — H adrianus. 769— 832 1. Szövegközi rajzokkal.
14. fiiz. H a d m m e tu m —H erenn ii, 8 3 3 - 896 1. Szövegközi rajzokkal. 
Badics F erencz  dr., M agyar iro d a lm i o lvasókönyv , I. köt. a gym n.

V . oszt. sz á m á ra , 2 -d ik , az új tan te rv h ez  a lk a lm a z o tt  k iadás. B udapest, 
1901, A th en æ u m . 184 1. á ra  2-20 kor.

B uol M., A  M ária-k ép , elbeszélés, fo rd . S z ik la y  János. B udapest, 1901, 
Szt. Is tv án -T á rs . 167 1. A ra  kötve 1 kor.

C hateaubriand, A tala, m agyarázta H uszár Vilmos dr. A Theisz Gy. dr. 
és Matskássy J. sze rk esz te tte . F ran cz ia  K ö n y v tá r  9. füzete. B udapest, 1901, 
L am pel B . (W . és F ia i) ,  86 1., ára kö tve  70 fill.

D ivald K o rn é l, A régi B uda  és P e s t m űvésze te  a középkorban. 
B udapest, 1901, Szt. István -T árs. 103 1. Á ra  L 60 kor.

F ortin  A . u tá n  H olzm ann Iynácz, G y e rm e k e in k  nevelése. B udapest, 
1901, A th en æ u m . 51 1. Á ra  30 fill.

Geőcze Sa ro lta , Az akara t nevelése. A  Peres Sándor szerkesztette  
N épnevelők K ö n y v tá ra  12. füzete. B u d ap est, 1901, L am p e l B. (W. és F ia i). 
143 1., á ra  1 ko r.

Havass Rezső  d r., Az 1900-dik év fö ld ra jz i  esem ényei. K ü lö n len y o 
m a t a  F ö ld ra jz i K özlem ényekből. B udapest, 1901, F r i tz  A rm in  nyom dája . 
52 lap.

Hédin Sven, Á zsia sivatagjain k e resz tü l, á tdo lgozta  Thirring Gusz
táv dr. A F ö ld ra jz i  T árs . K önyvtárának  k ö te te . B u d ap est, 1901, L am p el B . 
219 1. 50 k é p p e l és k é t  térképpel. Á ra kö tv e  6 kor.

Im re S á n d o r  d r ., Pá lya  kezdetén, t a n á r i  székfoglaló beszéd. Kolozs
vár, 1901, G á m á n  J .  örökösei nyom dájában . 12 1.



Jézus és a jó  gyerm ek , ok tató  könyv serdü lő  g y e rm ek ek  szám ára. 
B udapest, 1001, Szt. Is tv á n -T á rs . á ld  1.

K isfa ludy Sándor  összes kö ltem ényei, é le tra jz i bevezetéssel e llá tta  
Zilahi K. liélu. M agyar m űvészek ra jzaival. I .  kö tet. B udapest, 1901, 
L am pel K. 444 1. A B cm ek irók  képes k iad ásának  3-dik kötete, a m elyből 
50 kö te t díszes vászonkötésben 250 kor.

Kovács Rezső, A testgyakorla tok  h a tása  az egész em b erre . Je len tés 
a  testi nevelés n em zetközi kongresszusáról. A datok a  k ü lfö ld  tes ti nevelé
séhez. B udapest, 1901, Bózsa K álm án  és neje  n y o m d ája . 18+25-1-44 lap.

Löte József d r., M egjegyzések a  középiskolai o k ta tá s ra , recto ri beszéd 
a  kolozsvári egyetem en. Kolozsvár, 1902, Szerző sa já tja , S te in  J .  nyom dája . 
28 1., á ra  40 fill.

Markovics Sándor  és Hegedűs Izidor dr., N ém et n yelv -, olvasó- és 
gyakorló könyv  szem léltető  a lapon . I I .  rész a  gy m n . IV ., a  reál-, polgári, 
felsőbb leányiskolák  I I .  oszt. szám ára. B udapest, 1901, H o rn y áu szk y  V. 
128 1., á ra  1 6 0  kor.

M agyar K önyvtár, szerkeszti R adó A nta l, k iad ja  L am p e l B. (W. és 
F ia i). E gyes füzet á ra  30 fillér.

255—6. sz. Schiller , Teli V ilm os, fo rd íto tta  V árad i A n ta l 126 1.
257— 8. sz. B rieu x , A Vörös ta lá r, ford. S ándor T iv ad ar. 108 1.
259. sz. Galeotto Marzio könyve M átyás k irá ly  ta lá ló , bölcs és 

tré fás  m ondásairó l és cselekedeteiről. F o rd íto tta  beveze
téssel és jegyzetekkel e llá tta  Császár M ihály. 79 1.

260— 1. sz. Jókai Mór, válogato tt részek Az ú j fö ldesurbó l, szerkesz
te tte , bevezetéssel és jegyzetekkel e llá tta  Z lin szky  A la 
dár. 160 1.

262. sz. Lenau  verseiből. F o rd íto tta  Feleki Sándor.
270. sz. Petófi K öltem ényei. B arátság  és Szerelem , bevezetéssel és 

jegyzetekkel e llá tta  Ferenczi Zoltán. I I .  rész. T ú li Ö dön képeivel. 114 1.
M ársitz H ozm a, A XX. század asszonya. B udapest, 1901, L am p el R.
á ra  2 kor.

Schm id t József, L a tin -m a g y a r  zsebszótár a  közép isko lák  szám ára. 
B udapest, 1901, A thenaeum . 357 1., á ra  kötve 2 kor.

Schultz Im re , M intaleczkék  a népiskola  összes tan tá rg y a ib ó l. Pozsony- 
B udapest, 1902, S tam pfe l K áro ly . Egy kötet ö t füzetben , 70 +  6 1 + 7 1 + 7 7 +  
103 1. A ra  fűzve 5'50, kötve 6 kor.

Staub Móricz dr., tanszerek  és iskolaberendezések az 1900. évi párisi 
k iá llításon . A m in isz terh ez  in tézett jelen tés. B udapest, 1901, k iad ja  a  T a n 
szerm úzeum , F ra n k lin -n y o m d a . 110 1.

Tudom ányos zsebkönyvtár, kiad ja  S tam pfel K ároly , Pozsony-B pest. 
Egyes szám  á ra  60 fillér.

95. sz. Lévay Kde dr., A n a ly tik a i s ik m értan . 64 1.
96—  98. sz. Cserey A dolf dr., B ogárhatározó  ; 4 színes táb láv a l, 220 1.

99 sz. Uozóky E ndre  dr., M eteorologia.
100. sz. B a rth a  József dr., A m ag y ar m űvelődés tö rtén e te . 77 1.
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H i v a t a l o s  n y u g t á z á s .

Tiszteleti és remis tat fok adományaiból befolyt : Erődi Béla rendes tag
tól 25 k., Wollman Elma rendes tagtól 10 k.

Tagdijat fizettek : Iványi Ede — Szolnok, Grünwald Miksa — Losoncz, 
(1894—1898), Zvada János — Sebesér 1899-re, Roseth Arnold — Buda
pest, 1898—1900.

1 0 0 0 -  ra : Peskó Ödön — Eperjes (1899-re is), Sántba Albert — Gy.-Szt- 
Miklós, Kanyaró Ferencz — Kolozsvár, Sarmaságh Géza— Nyitni (1899-ve is), 
Mórán Fülöp — Kassa.

1 0 0 1 -  1 • e :  K osztka G yörgy — Pécs, P ap  Sándor M .-V ásárhely , B ih ari 
K ároly —  Vácz (1900-ra is), K erekes S á n d o r —  N.-Szőllős (1900-ra és 1902-re is), 
Illé s  R áfáel —  T űrje , K rakasev ics V la d im ir  — Pancsova, Főző Je n ő  —  K ecs
kem ét, S zom orú  Is tv á n  —  M .-Pécska, G yu lány i A dolf —  B u d ap es t, P a tak i 
•Tákó — B udapest, Veress V ilm os —  K olozsvár, Faragó  Já n o s  —  Т ара , H o r 
v á th  Z o ltán  —  R .-Szom bat, W ag n e r L a jo s  — Pozsony, K áro ly  Ig n ácz  —  Pécs, 
C sáder G yu la  —- Pozsony, H ik l  Jó zse f —  N .-Bánya, Szülik A n ta l — N .-Szent- 
M iklós, B odies Ju sz tin  P a n n o n h a lm a , M ártonfy  L ajos —  S zam osujvár, 
Mádai B éla —  Beresztócz, Pó lya  F e re n cz  - - Szentes, D erzsi K ovács F . — 
Szentes, B a jay  J. A rm an d  — M iskolcz, ifj. Such  Ján o s  —  B .-C saba, H egedűs 
T am ás —  T.-Keszi, E n d re i G erzson  —  E rzsébetváros, M iskovits Já n o s  —  N agy- 
K ikinda, S im onides Is tv án  -  Szeged, E széky  János — M .-Ú jvár (1900-ra is), 
F o lk m an  Já n o s  (1902-re) Zólyom , T é ry  József — Székesfehérvár, H o rv á th  
József —  Csurgó, N einessány i Adél Ú jvidék, B oros A m b ru s  —  K arczag, 
Sevic M ilán  —  Belgrád, C sászár E le m é r — B udapest, P a u le r  Ákos —  
B udapest.

Budapest, 1901. nov. 1.
Dr. G yulay Béla.

pénztám ok.

MAGYAR PÆ D A G O G IA
havi folyóirat évenként 40  ívnyi terjedelemben, a M. Tud. 
Akadém ia támogatásával.

A M a g y a r  P a e d a g o y ia i  Társ. k ü l ta g ja i  4  ko ro n a  
évi t a g d í j é r t  k a p já k .

Kültagul jelentkezni lehet egy levelezői apón a titkárnál 
(Dr. Kovács János, Budapest, I., Hantos-ért). A  belépés 3 évre 
kötelező.

A  folyóirat előfizetési á r a  1 0  korona. Intézetek, testü
letek csak előfizetők lehetnek. A z előfizetések a Franklin- 
Társalaihoz intézendök. (Budapest, IV ., Egyetem -utcza 4-)
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