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KARACS TERÉZ.
(1807— 1892.)

«A visszaemlékezésben kellemet az találhat, ki a jelennel 
élni tudott; ki gondosan vigyázott arra, hogy önönmaga előtt 
becsületét el ne veszítse ; ki rendeltetése becsét ismervén munkál
kodva élt ; kinek gyönyörűsége össze volt kötve embertársai boldo- 
gításával ; ki tetteinek megítélését nem a pórnép babonáskodására, 
hanem önön keblére bízza!»

E szavakat írta Karacs Ferenczné, született Takács Éva 
1829-ben leányának, az akkor 22 éves Teréznek emlékkönyvébe. 
Anyai tanácsként voltak írva akkor, de ma, több mint 60 év múl
tán olvasva jós igéknek tűnnek fel előttem, hiszen Karacs Teréz, 
az agg nevelönő nemzeti nevelésünknek hosszú időn át úttörő 
munkása, évek óta a múlt emlékein merengett, s «mint ki rendel
tetése becsét ismervén munkálkodva élt» a múltak emlékében gyö
nyörködött.

Itt vannak előttem emlékiratai, régi elsárgult levelek, emlé
kek és jegyzetek jórészt még abból a korból, mikor a magyar nem
zet tompa, zsibbadt álomba volt merülve, mikor még nem ébredt 
nemzeti nagylétének tudtára, mikor még gr. Széchényi István nem 
mondta ki a varázsigéket, melyekkel a nemzetet halálosnak látszó 
dermedtségéből kiragadni segített. Kegyeletes érzéssel forgatom e 
lapokat s a mint lelkem az olvasásban mind jobban-jobban elme
rül, szemeim előtt megelevenednek régen porló nemes alakjai 
annak az időnek, mely az újra éledés nagy korszakának hőseit 
nevelte.

Karacs Teréz szülei ehhez a nemzedékhez tartoztak, azok 
közé a század elején ritka, minden izében mívelt és magijar csa
ládok közé, kiknek szivében akkor is erős és hatalmas volt a 
nemzeti érzés, midőn nemcsak a főváros lakossága, hanem a vidék 
úgynevezett «mívelt közönsége» is nagyobbrészt német vagy franczia

1M agyar P edagógia. I I .  1, 2.



SEBESTYÉNNÉ STETINA ILONA.52

nyelven beszélt és olvasott, midőn a mívelt ember, ha akart volna, 
sem olvashatott magyarul, mert nem volt mit. És ebben a nemzeti 
kultúra fejlődésére nézve oly szomorú korszakban élve Karacs Te
réz szülei központját képezték egy kis társaskörnek, mely utóbb az 
irodalom felvirágoztatásában jelentékeny tényező lett, s neveltek a 
hazának hat gyermeket, mind derék magyarérzésü emberekké, kik 
közül a legkiválóbb — nemzeti nőnevelésünk úttörő munkásai kö
zött az első lett Teréz.

Hogyan fejlődött az egyszerű polgárleányból, ki a míveltség 
megszerzésére szükséges képző eszközöket a fővárosban még meg 
nem találhatta, országszerte tisztelt, mívelt tanítónő : azt csak úgy 
érthetjük meg, ha betekintünk szüleinek kisded hajlékába s vizsgál
juk azokat a nevelési eszközöket, melyek reá a szülők elvei és élet- 
körülményei következtében fejlesztőleg hatottak. Az apa az euró
pai hirü térképmetsző, Karacs Fermez mérnök mívelt és tudomá
nyosan képzett férfi volt, nejének valóban tisztelő barátja, gyerme
keinek — nem majom szeretettel tüntető apja — hanem példás 
életével az igazság és munkássága utján rendíthetetlen vezére. Az 
anya Takács Éva a század elején tisztelt nevet vivott ki magának, 
mint írónő, ki férfias bátorsággal sürgeti a leányok helyesebb isko
láztatását, ki még a század első negyedében szóval és írásban így 
nyilatkozott a nőnevelésről. «A míg a magyar haza leányai szá
mára kellő nemzeties irányú iskolákat nem állítanak, a míg a nők 
gondolkodása a tudományos képzés által komolyabb irányt nem 
vesz s a szép literatura által ki nem mivelődik, addig a férfiak mű
veltsége sem fejlődhetik kellő irányban, mert a nő a családban 
nevelői tisztét helyesen be nem töltheti.»

Takács Éva a maga tudományos képzettségére csupán atyja és 
anyja tanítgatása folytán tett szert. Atyja, Takács Ádám, a nagy- 
tudományú református lelki pásztor nem akarta, hogy kedves leá
nya a lelkiekben akár a férfiaknak is mögötte maradjon, s nagy 
szorgalommal oktatgatta a tehetséges gyermeket. Anyja Bessenyey 
Éva az oktatást kiegészítette és tökéletesítette a maga finom női 
míveltségével, melyet gr. Beleznay tábornoknétól a ritka képzett
ségű br. Podmaniczky Anna Máriától sajátított el, kinek nevelteté
sét köszönhette. A tudományos képzettség csak megfinomította 
Takács Éva lelkét, de el nem kényesítette, fegyelmezte gondolko
zását, de nőies gyöngédségét meg nem rontotta. Egész élete tanu- 
ságtétel volt a mellett, hogy a tudományos képzettségű írónő jó
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feleség és jó anya lehet, s annál hívebben teljesíti kötelességét, 
minél inkább képes annak nagy jelentőségét megérteni. Kicsiny 
háztartásában az összes házi munkákat egymaga végzi, s a dur
vább munkákra is csak akkor fogad egy nő cselédet, mikor ideje 
javarészét a gyermekek nevelése foglalja le. De háztartásának rend
ben tartása és gyermekeinek nevelése mellett is ráér az irótollal 
foglalkozni, s a házukhoz járatos hazafiakkal politikai és irodalmi 
kérdésekről vitatkozni. A társaságban élénk és szellemes, vélemé
nyét nemcsak az őt barátjaként tisztelő férje kéri ki minden fonto
sabb dologban, hanem a családi körüktől távolabb állók is örömest 
meghallgatják.

Leányait teljesen a maga szellemében neveli és pedig otthon. 
Kém küldi a fennálló magán nevelő intézetekbe, mert költségesek 
-és mert ott csak kisasszonyokat nevelnek. A városi és felekezeti 
iskolák pedig csak az elemi osztályoknak megfelelő képzést nyuj- 
hatják. Terézt már 11 éves korában kifogja a ref. elemi iskolából, 
hol az értelmes gyermek, már akkor korát meghaladó ügyességgel 
magyarázgatta a térképet kis pajtásainak. Otthonn tartja e nagyobb 
gyermekét, hogy kisebb gyermekei nevelésében segítségére legyen. 
Aggódva teszi ezt, s aggódását alig csillapítja férje azon biztosítása, 
hogy a leányka bizonyára többet tanul otthon tőle, mint az iskolá
ban tanulhatott volna. Neki is fog teljes erővel, hogy kárpótolja 
Terézt az iskolai képzés hiányáért, s délután és este a házi munkák 
elvégzése után szorgalmasan tanítgatja a tudnivágyó gyermeket, 
kinek képzésére az atya is örömmel áldoz esténként egy-egy órát.

így szerez Karács Teréz a házi foglalatosságok szorgalmas 
gyakorlása mellett is mind szélesebb és szélesebb körű tudomá
nyos képzettséget. Minden szabad idejét olvasgatással tölti, s a 
német klasszikus irók oly nagy hatással vannak reá, hogy vágy 
támad benne németül nem tudó barátnőit azokkal megismertetni, 
de fordít is már 15— 16 éves korában Schiller színművéből több 
hatásos jelenetet, fordítja az énekelni szerető barátnők számára 
Schiller s más német irók dalait, s kísérletet tesz egy-két jelesebb 
regény átültetésével. E munkái, melyekre főként anyja ösztönözte, 
nem voltak nyilvánosságra szánva, s nyomtatásban nem is jelentek 
meg. De a ház barátai ismerték Teréz tudománykedvelését, irói 
hajlamait, s voltak közöttük többen, kik az egyszerű polgárleány 
ilyen irányú foglalkozását nem is helyeselték. Páy András, ki a 
Karacs háznak bizalmas jó barátja volt, meg is rótta ezért egy ízben

1*
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Karacsnét így szólván hozzá: «Asszonyom ! leányait sorsuk feletti 
nevelésben részesíti, soha sem leendnek boldogok.» Mire Karacsné 
a maga szelíd modorában azt felelte : « A nevelés senkit sem tesz 
boldoggá, hanem a szerencse élvezésére képessé, vagy a szeren
csétlenség hordozására erőssé; én erre törekszem.» És valóban a 
Karacs-gyermekek s köztök főként Teréz, erős lélekkel küzdötték 
át a reájuk ritkán mosolygó viszontagságos életet.

De Karacsné nem is elégedett meg azzal, hogy leányai — 
nagy kort ért hat gyermeke között négy leány volt, — irodalmat 
kedvelő s tudományos míveltségű nők legyenek, rászorította őket, 
hogy valami ügyességre is tegyenek szert, a melyből szükség esetén 
megélhessenek. Azt sem akarta, hogy a család növekvő szükség
letei az apa gondját növeljék s míg maga térképek szinezgetésével 
van férje segítségére s a könyvkiadóktól vállalt ily nemű munkák 
-által növeli az apa keresetét, leányai a fehér-varrásban és dísz
munkákban ügyesítik magukat s megszerzik nemcsak a ruháza
tukra valót, hanem a módot arra is, hogy költségesebb mulatsá
gokban, minő a színház, hangverseny, kirándulások stb. részt- 
vehessenek. Teréz maga 150—200 frtot keres a selyem-hajdíszek 
készítgetésével, megtanulja és gyakorolja a ruhavarrás mellett a 
csipke-varrást és tisztítást s tán épen azért, mert a piperével való 
vesződség annak hiábavalóságára is rátanította, maga a legegysze
rűbben öltözködik és soha sem alkalmaz maga készítette ruhája 
díszítésére csipkét vagy szalagot. Sőt elvül tűzi ki, «viselő ruhájá
nak» nem szabad 7 váltó forintnál többe kerülnie, a «kijáró, ünneplő 
ruha» két annyiba kerülhet. Ezt az elvét megtartja később, tanítónő 
korában is. A főzés mesterségében is nagy ügyességre tesz szert 
később Teréz s a finomabb főzést anyja ösztönzésére gr. Bedeko- 
vicsné konyháján tanulja. «Ezt már igazán nem tudom mért te
gyem — mondá anyjának — hisz én soha sem mennék oly férfi
hez nőül, ki egyszerű két tál étellel be nem éri, azt pedig már most 
is jóízűen el tudom készíteni.» «Nem férjedért, kire azt sem tudod 
teszel-e szert, de magadért kell tanulnod, — hogy szükség esetén, 
ebből is megélhess.» így törekedett Karacsné leányát az élet min
den körülményére kellőképen előkészíteni.

Ezekből látszik, hogy Karacs Teréz nem készült a nevelői 
pályára. Szüleitől s hozzájok járó jeles férfiaktól hallá, hogy min
den nőnek el kell készülnie gyermekei nevelésére. О arra készült, 
hogy ha egyszer férjnél lesz, megtudja tenni kötelességét, mint
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anyja tévé. A sors másként határozott. Bár több jeles férfi versen
gett kezéért, Karacs Teréz önként örökös lányságra kárhoztatá ma
gát, mert választottja mást vett nőül. De csalódása nem csüggesz- 
tette el és lemondása nem keserítette el. Tettre vágyó lelke iroga
tásban talált vigasztalást és gyönyörűséget. Anyja most is biztatja, 
bátorítja s ö rövid időn jeles beszélyiróvá küzdi fel magát, sőt a 
színműirással is elég szép sikerrel jutalmazó kísérletet tesz, a meny
nyiben egy-két színdarabját tetszéssel adják elő s a «szerelem elvet' 
győz» czimű színdarabja kéziratáért a nemzeti szinház 40 irtot 
fizetett. 1836—1846-ig a Regélőben s minden újabb szépirodalmi 
lapban jelentek meg beszélyek Karacs Teréztől, ki belátta a nőne
velés elhanyagolt állapotát s márbeszélyei tartalmával arra töreke
dett, hogy nő társaira nevelőleg hasson. így sikerült is neki nevelési 
elveit, eszméit, melyek különben talán olvasatlanul maradtak volna, 
a nők között elterjeszteni.

A sors csapásai ez időben kemény próbára teszik Teréz lelki
erejét. 1838-ban a nagy vizáradás erősen megrongálja az őszutczá- 
ban fekvő csinos emeletes házukat, melyből a szülők a világ min
den kincséért sem menekülnek, mert ott ápolják 29 éves Ferencz 
nevű fiukat, ki öt év óta reménytelen őrült, s kit a vízzel körülvett 
házból kivinni nem bírnak. Szerencsére a ház erős, a vizárban 
össze nem omlik, de az ősz, 70 éves apát megtörik a kiállott rette
gések, a kedves, tehetséges fiú reménytelen állapota által okozott 
szenvedés meg a szakadatlan dolog, melyet utolsó munkájánál, 
Európa kézi atlaszának rézbe vésésénél kifejt. Alig vonult el a víz 
e kissé magasabban fekvő utczából, április közepén az öreg Karacs 
temetésére sereglett ott össze a főváros szine-java, s a nemzeti kul
túráért mindig áldozni kész hazafit, a szükségben mindig segítő 
jó barátot s mintaszerű férjet és családapát általános részvét közt 
kisérték a régi ferenczvárosi temetőbe. Sírja fölött Kunos Endre, a 
költő tartott megható emlékbeszédet, mely a «Rajzolatok» czimű 
szépirodalmi lajíban is megjelent. Ugyanez év augusztus 15-én meg
halt a sokat szenvedett ifjú Karacs Ferencz, augusztus 20-án pedig 
a család reménye, az orvosi pályát épen megkezdő 18 éves Árpád, 
Karacsné legkisebb gyermeke lett a nagy vizár után járványosán 
fellépett tifuszbetegség áldozata.

Szegény Karacs Teréz elfojtja szive bánatát, hogy a sok szen
vedéstől lesújtott édes anyját vigasztalhassa. Maga ismét csak a 
munkában keres és talál megnyugvást, s tevékenysége mind
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határozottabb irányt vesz fel. 1844-ben már komoly indítványt 
tesz, mint anyja a század elején, bogy állítsanak nagyobb leá
nyok számára magyar iskolákat. De ezen komoly czikk alá nem 
meri leánynevét írni : [Tóth István név alatt jelenik meg az «Élet
képekben.» A czikk feltűnést keltett, s a jobbak lelkében vissz
hangra is talált, a hozzá intézett tudakozódásokra Frankenburg 
Adolf megnevezte a czikk íróját s ezzel azt okozta, hogy Karacs 
Terézt a Miskolczon felállítani szándékolt református főleányiskola 
vezértanitónőjévé választották.

Karacs Teréz égett a vágytól tehetségeit a leányoktatás ja
vára értékesíteni, de a meghívást még sem fogadta el azonnal, 
mert az egyházközség által megajánlott díjazás oly csekély volt, — 
240 frt évi díj s a növendékektől fejenként évi 10 frt tandíj — 
hogy jól szervezett iskola fentartására nem lehetett reménye. Ha 
50 növendékre számíthatott volna is, évi jövedelme még sem tett 
volna ki 800 frtot s ebből neki kellett volna a szállást — iskola
termeket — fűtést s étkezést fedezni. Megköszöni tehát a megtisz
telő bizalmat, de csak feltételesen fogadja el. Ekkor ismerkedik 
meg gr. Teleky Blankával, kit czikkeivel már előbb meghódított. 
Teleky Blanka is akkor szándékozók a haza főúri leányai számára 
leánynevelő-intézetet állítani, s szeretné intézetében Karacs Teréz 
egyszerű józan gondolkozásmódját hasznosítani. Állással kínálja 
meg intézetében s jóval magasabb díjat ígér neki, mint a miskol- 
cziak. Karacs Teréz szive nagyot dobbant az ajánlatra s egy pilla
natig ingadozott. Nemcsak jövedelmezőbb volt az állás, de min
den felelősségtől ment. Azonban, — ha feltételei elfogadtatnak — 
azt határozta volt, hogy Miskolczra megy. És Miskolczról kedvező 
válasz érkezett. «Neveljen olyan leánykákat, kik képesek legyenek 
valódi férfiakat nevelni!» irá neki Palóczy László, a miskolczi se- 
gédfőgondnok, az 1861-iki országgyűlés korelnöke.

Teleky Blanka grófnő nagyon sajnálta, hogy az ő intézetében 
ajánlott állást Karacs Teréz el nem fogadá. «így legalább egyszerre 
két helyen lesz előmozdítva a hazai nőnevelés ügye, nagyságod 
Budapesten s én Miskolczon igyekszünk annak használni,» mondá 
vigasztalólag Karacs Teréz s maga helyett a grófnőnek, ki azon 
tűnődött, hogy hol talál intézetéhez alakalmas, igaz magyar érzésű 
nevelőnőt, jó barátnőjét, Lövey Klárát ajánlotta. Azt a Lövey Klá
rát, ki hűséges társa volt Teleky Blankának a később reá váró.
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szenvedésekben, ki valódi benső barátságot tanúsított Karacs Te
réz iránt egész hosszú életén keresztül.

Bár a grófnő által ajánlott állást Karacs Teréz nem fogad
hatta el, palotájába kellett költöznie s itt laknia csaknem egy évig, 
egészen Miskolczra költözködéséig mint Teleki Blanka vendége. 
Áthatva a reája Miskolczon váró feladat fontosságától, most kezdett 
csak Karacs Teréz 37 éves korában egész lélekkel a nevelői pályára 
készülni. Komoly tanumányokkal tölté ezt a grófnő kegyességéből 
anyagi gondoktól teljesen ment esztendőt. A lelki bánatból ekkor 
is kijutott neki : 1845-ben temeté el forrón szeretett édes anyját, 
kiről még aggkorában is gyermeki hódolattal és szeretettel emlé
kezik meg. De egész lelki erejére szüksége volt. hogy állása elfog
lalására tőle telhetőleg elkészülhessen. E törekvésében nagy segít
ségére volt a nemeslelkü grófnő rendelkezésére álló nagy könyv
tára s e ritka míveltségü nőnek valamint a halhatatlan emlékű gróf 
Brunszwick Teréziának, Teleky Blanka nagynénjének társasága. 
E nemeslelkü nők nemcsak oktatták Karacs Terézt, hanem pártfo
gásuk alatt álló jobb iskolákba elvezetve, a tanítás művészetének 
gyakorlását szemléleti utón is bemutatták neki. Különösen Bruns
wick Teréz, ki Pestalozzi hive volt, vetette el sok szép és hasznos 
pædagogiai eszme magvát Karacs Teréznek magasra törekvő lel
kében.

így fejlődött ki Karacs Teréz tanitói egyénisége s így érthető, 
hogy midőn 1846-ban Miskolczon tanításhoz fog, nem küzd a 
kezdő tanító gyakorlatlanságával, hanem határozott terv és elv 
szerint haladva, maga által sem remélt sikert ér el. Tanításában 
mindenek előtt az egyszerűségre és világosságra törekedett s a lé
lekre akart hatni az élőbeszéd közvetetlenségével. Azért nem enged 
betanulni valamit, hanem arra szoktatja 13—16 éves tanítványait, 
hogy a magyarázatokat saját szavaikkal csinosan adják elő. A szem
léltetés elvét szorosan szem előtt tartotta s iskolája felszerelésének 
hiányosságát saját találékonyságával és fáradságával pótolta. így 
szemlélteti a földforgását egy óriási pamutgombolyaggal, melyen 
kötőtűt dug keresztül. A természetrajzot természeti testeken és 
Hanák színes képekkel ellátott nagy tankönyve segítségével szem
lélteti, a nyelvtan fontosabb szabályait nagy falra függesztett pa- 
pirtáblákon tárja a növendékek szeme elé ; a földrajzhoz az atyja 
által metszett térképeket használja, melyek magyarázása által éke
sen beszélők lettek. Nevelési elvei ma is figyelemre méltók : «Inté
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zetemben — mondja — sem nem jutalmazok, sem nem büntetek : 
a jutalmazás elbizottá tesz, a büntetés lealacsonyít. A tanító és 
nevelő ne legyen bíró, hanem egyszerűen tanító és nevelő, s addig 
hajtogassa oktatásával a tanítvány lelkét, míg az inkább a jóra, 
mint a roszra hajlik.» «En a nőket — mondja másutt — nem 
emanczipálni akarom, hanem józan okoskodóvá óhajtom képezni 
az azt kifejtő tanulmányok által.» «Iskolám — daczára a mindig 
dráguló szállásnak és a növendékek nagyobbodó számának — 
mindig elég tágas volt, mert nagy súlyt fektettem arra, hogy nö
vendékeim sem tanulás, sem egészségi tekintetben túlzsúfoltság 
miatt egymás terhére ne legyenek.» S ezen elvének feláldozza 
kicsiny örökségét is, ráköltvén ezt az iskolára, minthogy annak 
költségeit az iskola jövedelméhől nem fedezheti.

Miskolczon 13 évig működött, mint maga mondja, «sok lelki 
örömmel» tanítványai s a szülők osztatlan szeretetét bírva. 863 
növendék leánykát oktatott ez idő alatt. 1859-ben nem bírván a 
szállásfizetés terheit, elfogadja a kolozsvári egyházközség meghívá
sát, hol még tágasabb munkakörre volt kilátása s hol nagyobb jöve
delme lévén, az anyagi gondok kevésbbé terhelték. Azonban itt is 
csakhamar szűknek bizonyult az iskola számára kijelölt helyiség. 
A népszerű tanítónő kedvéért elözönlötték az iskolát az összes 
felekezetek növendék lánykái, s mivel Karacs Teréz hiába sürgette 
az iskolai helyiségek kibővítését, állásától három év múlva vissza
lépett s lett Kendi-Lónán gr. Teleki Miksa két leánykájának neve
lőnőjévé.

Ez az alkalmazása azonban csak ideiglenes volt s csak két 
évig tartott, míg t. i. Lövey Klára, ki már rég ki volt jelölve a kis 
grófnők nevelőnőjeül, párisi tanulmányújából visszatér.

A Teleky-családtól megválva, Karacs Teréz 1865-ben Buda
pesten, szülővárosában telepedett meg, s itt, mint óraadó-tanitónő 
működött 1877-ig. Alulírott itt ismerkedett meg vele, a mint Arany 
János unokáját, a virágkorában sírba szállott Széli Piroskát tanít- 
gatta. Hatvanas éveinek vége felé járt már ekkor, alakja a régi kor 
matrónáira emlékeztetett, de szelleme fiatalos üdeséggel bírt s 
azzal a derültséggel, melyet a munkakedv és emberszeretet árasz
tanak áldásul az életüket nemes tevékenységben töltött öregekre. 
Élete 69-ik évében Kis-Kun-Halasra költözött egyik nővérének két 
hajadon leányához, kiket ő nevelt, s kik ott mint városi tanítónők 
voltak alkalmazásban. «Meghalni jöttem ide», — irá egyszer, —
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«de a jótékony halál helyett csak a betegség látogatott meg, mely 
felemészté kis megtakarított tőkémet. Legyen meg az Isten szent 
akarata ! »

Utolsó éveit Békésen töltötte nnokaöcscse, Környey Lajos 
ügyvéd házánál; majd ez özvegyen maradván, vendégszerető, mint 
ő írja, «áldott otthont» élvezett egy nemeslelkü lelkészpárnál, Kecs
keméti Ferencz és neje házánál.

Ez utolsó időben, 1880-tól fogva, kezdett ismét az irodalom
mal foglalkozni. Ekkor szóba került, hogy Virág Benedek budai 
lakházát márványlappal kellene megjelölni. A lapok tévesen emle
gették a nagy férfi halála idejét s ez megszólalásra készteté az agg 
Karacs Terézt. E felszólalásáról írja ő maga : «En a Fővárosi L a 
pok szerkesztőjével tudatám, hogy jelen lévén apámmal Virág 
Benedek temetésén, bizton tudom, hogy az télen történt, mert mi 
a  befagyott Dunán át gyalog mentünk a temetésre. Ezen jelenté
sem után felszólítottak Virág Benedek életének ismertetésére ; 
Virág házunk barátja s látogatója léven, mi is nem ritkán látogat
tuk őt, s így örömmel engedve a felszólításnak, röviden megírám, 
a  mit róla tudtam. Vadnay Károly úr volt szives dolgozatomat a 
Kisfaludy-társaság gyűlésén felolvasni.»

Ezután több, irodalomtörténeti tekintetben értékes vissza
emlékezése jelent meg Karacs Teréznek, többnyire a «Fővárosi 
Lapok» hasábjain. Ilyenek : A régi Pest, Táncsicsról, Horvát Ist
vánról, Kazinczyról, Kulcsár Istvánról (a «Figyelőben»). Majd 
ismét a «Fővárosi Lapok »-ban Kovács Pálról, Az Erzsébettel' 
múltja, A hajléktalanok első menedékháza, Brunszwick Terézről 
stb. és vegre a Nemzeti Nőnevelés-ben és más tanügyi lapokban a 
nevelésről. Eles emlékező tehetsége és józan ítélete egyszerű, tömör 
stylusa elsőrangú «memoire»-íróvá tehették volna, de 1885-ben 
szélliüdés érte s azóta félkezére béna lévén, csak különös ösztön
zésre írogatott. Szerénysége tiltotta valahova czikkel kopogtatni 
be s szavát csak a szerkesztők felkérésére hallatá. Az utolsó évben 
végkép elhallgatott. Leveleivel is ritkábban kereste fel ismerőseit 
s szemei is gyengülvén, utolsó levelét hozzánk Jámbor Lajos bé
kési tanító úr kezével írta. Szellemi munkásságára azonban a be
tegség és öregség alig volt hatással. Félszázadot meghaladó időről 
bámulatos pontossággal sorolta elő az eseményeket, s előadása oly 
élénk volt, mint negyven évvel azelőtt. Unalomról soha sem pa
naszkodott, a mint hogy nem panaszkodott soha semmiért egészi
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életében, pedig élete utolsó évét csaknem egészen ágyban töltötte^ 
Agg napjait szerető gond enyhítette : testvéreinek gyermekei, 
kiket anyai gondossággal nevelt, gyermeki ragaszkodással hálálták 
meg a tőle vett jótéteményeket. Eégi barátai közül Lövey Klára is 
többször meglátogatta élte hanyatló napjaiban.

Ez évben október 9-én délelőtt feltűnt környezetének, hogy 
többet alszik a rendesnél s beszédközben is el-elszenderedik, de- 
azért még korántsem gondolták, hogy a közeledő halál vetette reá 
árnyékát. Pedig úgy volt, délután 4 órakor újabb szélütés érte, 
melyből többé nem tért magához s csendes elalvás vetett véget 
munkás életének.

Nem végzett életében világra szóló nagy dolgokat, csak nő
nevelésügyünk járatlan göröngyös útját segített egész lélekkel 
egyengetni, nem alapított új bölcsészeti rendszert, csak egészséges 
és józan nevelési elvei fejtegetése és alkalmazása által a magyar 
nemzet társadalmi életét javította; csak példát adott a nemes 
egyszerűségben a kötelességek hű teljesítésében, a szenvedések 
erős lélekkel való tűrésében. Csak nő volt, gyenge nő. De 
nemes egyéniségének példája sokakat tett erőssé az élet küzdel
meiben, és soká fog biztatólag, bátorítólag hatni azokra, kik szelle
mének, erős nemzeti érzületének s a nőnevelés ügye iránt való 
szent lelkesedésének örökösei. « Gyönyörűsége össze г/olt kötve 
embertársai boldogitásával.» Áldott legyen emlékezete!

S eb e st y é n n é  S tetin a  I lo na .

SZVORÉNYI JÓ ZSEF.

(1816—1892.)

A múlt hó 11-én a hazai tanárvilág egyik kiváló díszét,, 
nyelvtudományi és pædagogiai irodalmunk pedig egyik legmunká
sabb tagját veszíté el Szvorényiban, ki több mint félszázadon át 
szolgálta a magyar közoktatásügyet és irodalmat, egyenlő hivatás
sal és buzgalommal, sőt szenvedélylyel, és egyenlő sikerrel is.. 
Egy kis palócz községben, a borsodmegyei Sátán született, hol 
atyja kántortanító volt. Iskoláit Egerben végezte, akkor, midőn 
Vörösmarty és társai új fényt derítettek az irodalomra, midőn a. 
megalakult akadémiában, az országgyűlésen, a társadalomban,.
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mindenütt a magyar nyelv ügye forgott szőnyegen, művelése, ter
jesztése volt a hazafiak legfőbb törekvése, hogy vele nemzetisé
günket biztosítsák. Ez a lelkesedés gyújtotta lángra az ifjú 
Szvorényit is, ki nagy gyönyörrel olvasta, tanulta a költői müveket, 
melyeknek főkép nyelvi szépségei ragadták el. Már tanulókorában 
kezdett irogatni s egyik alapítója lett a növendékpapok magyar 
irodalmi « gy ak orl ó - iskoláj á » - и ak. 1835-ben már nyilvánosan is. 
fellépett s előbb költeményeket, utóbb vallás-erkölcsi s mütörté- 
nelmi értekezéseket közölt az akkori folyóiratokban. Mint theolo- 
gus átlépett a cistercita rendbe s pappá szenteltetvén, 1839—  
1849-ig Székesfehérvárott tanárkodott. Ez utóbbi évben Egerbe 
került s kevés megszakítással élete végéig itt működött mint 
gymnasiumi tanár majd mint igazgató, s itt fejtette ki irodalmi s. 
tanügyi munkásságának legjavát is.

Első irodalmi sikereit azonban még fehérvári tanár korában 
aratta, midőn «Magyar ékesszókötés » -ével megnyerte az akadémia 
1843-iki 100 aranyos jutalmát. Már ezen első nagyobb munkájá
ban olyan alapos pliilologiai készültséget s olyan finom stilérzéket 
tanúsított, hogy ez érdeméért tagjai közé is beválasztotta az aka
démia. Későbbi irodalmi működése jobbára szintén nyelvünk 
szellemének s fejlődésének kutatására vonatkozott ; különösen 
becses, alapvető dolgozatok a közmondásokról s a nyelvújításról 
(«Fejlődési tünemények a nyelvben») írt értekezései. Kisebb dolgo
zatait mellőzve csak élete alkonyán írt két életrajzi tanulmányát 
említjük meg: Vitkovics Mihályiról és Szemeve Pálról, kiknek 
egyszersmind munkáit is nagy gonddal gyűjtötte és ízléssel állí
totta össze.

Munkásságának másik fele, a szorosan tanügyi sem kisebb 
jelentőségű. Első sorban szaktudományát művelte itt is, gyakorla
tilag és termékenyítőleg. Az ötvenes években az akkori tanügyi 
kormány őt bízta meg a középiskolák magyar ny. és irod. tanköny
veinek szerkesztésével. így készültek: «Magyar nyelvtan»-a,
«Ékesszólástan»-a, «Irodalmi szemelvényei», «Magyar olvasó
könyvei» stb., melyek aztán évtizedeken át szinte egyedüli kéziköny
vei voltak az ifjúságnak ; s belőlük ez nemcsak alapos tudományt, 
hanem jó erkölcsöt, liazafiságot is tanulhatott, mert ezek Szvo- 
rényi munkáiban szorosan összefüződtek. Ezek nemes képviselője, 
hirdetője volt a katedrán is. Az egri gymnasiumot jórészt az ő 
lelkes, tanulságos előadásai tették nevezetessé, s ezrekre megy azok
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száma, kik tőle vagy könyveiből tanulták, nemcsak a magyar nyelv 
törvényeit és irodalmát, hanem a liazaszeretetet is. Ennek buzgó 
ápolása, amannak gondos művelése abban a sötét, vigasztalan 
korban Szvorényinak elévülhetetlen érdeme !

Az utóbbi húsz év alatt már nem tanított, de mint igazgató 
s rendházi perjel továbbra is vezetője maradt az egri intézetnek. 
Kitkábban, leginkább csak az évzáró iskolai ünnepélyeken talál
kozott az egész ifjúsággal s a szülőkkel ; de e ritka alkalmakat 
épen az ö tartalomban és formában egykép jeles intelmi beszédei 
avatták ünnepekké. E beszédek gyűjteménye volt utolsó nagyobb 
munkája, mely « Gyakorlati tanácsok a házi és nyilvános nevelés 
körében» czím alatt 1890-ben jelent meg. Bár előadásuk éveken 
át tartott, nem szaggatott, hanem egymást tervszerűen kiegészítő 
fejtegetések ezek, a nevelést a bölcsőtől a férfi korig kisérő rend
szeres munka, a gyermek fejlődését hosszú időkön át éles szemmel 
figyelő, tapasztalt pædagogus intő szózata a minden szépért, jóért 
s főkép nemzeti műveltségünkért ifjúi hévvel lelkesülő agg tudós 
és hazafi bölcs tanácsai, valódi koronája hosszú, áldásos műkö
désének és szép élétének, mely eseményekben szegény, de hasznos 
eredményekben annál gazdagabb volt.

Gyönge testszervezete s változó egészsége miatt rendkívül 
óvatosan s mértékletesen kellett élnie; mondhatni 40 éven át 
szinte évről-évre foltozgatta, liosszabbítgatta életét. Legfőbb örö
mét magányos cellájában könyvei közt s mint zeneértő, ki maga 
is többféle hangszeren játszott, a zenében találta. A zajosabb élve
zeteket s nagyobb társaságokat kerülte, de ha részt kellett bennök 
vennie, mint szónok, gyönge, fátyolozott hangjával is gyújtó ha
tású, s mint társalgó, rendkívül kellemes tudott lenni. Szónoklatát, 
társalgását ugyanaz a finom választékosság jellemezte mint stílu
sát. 0  még a nyelvújítók, az úttörők munkatársa, a Kazinczy és 
Toldy szellemrokona, főkép abban a szent lelkesedésben, melylyel 
nyelvünk ápolásán s a szép irodalmi cultusán csüggött. Irodalmi 
munkássága amazok korszakos működése mellett jelentéktelen, de 
hatása az ifjúságra több nemzedéken át hasznos és jótékony volt.

Modorában nyájas — liizelkedés nélkül, egész megjelenésé
ben szerény -—- alázkodás nélkül. Kitüntetésekre nem vágyott, de 
munkásságával bőven rászolgált. Irodalmi érdemeiért az akadémia 
s több társulat tiszteleti tagjai közé sorozta; 1886-ban pedig, 
midőn írói s tanügyi működésének jubileumát ülte, ő felsége a



AZ ÉRETTSÉGI LATIN SCRIPTt’M. 1 3

Ferencz József-rend lovagkeresztjével tüntette ki. Ez alkalmat 
barátai s régi tanítványai nagy arányú ünneppé tették, melyen a 
tisztelet és hála sokféle jelével halmozták el a 70 éves, de még ép 
erővel dolgozó, munkás aggastyánt. Ereje — egy múlt téli át- 
liülés következtében — csak az utolsó évben kezdett hanyatlani. 
E sorok írójához intézett utolsó levelében (1892. jűn. 12.) «szokat
lan kimerülésről» panaszkodik. «Nem merem Ígérni — ügy
mond — hogy deczemberig munkaképes leszek ; hamarabb hiszem, 
hogy betegségem végkép letéteti velem a fegyvert ». Baljóslatú sej
telme beteljesült. Az utolsó kitüntetés — czímzetes főigazgatóvá 
való kineveztetése — az elmúlt őszszel már halálos ágyán érte ; s 
nemsokára azután — örökre lehunyta szemét a n agy tu do m ány ú 
s széplelkű öreg. Csendes volt elhúnyta mint egész élete. Sokak 
hálája kívánta neki a hosszú életet, sokak áldása kisérte sírjába s 
őrzi kegyelettel emlékezetét. Béke poraira ! B. F.

AZ ÉRETTSÉGI LATIN SCRIPTUM.*

— T e k in te tte l az egységes közép isko la  te rv ére . —

1883-ban, mikor a szentesített középiskolai törvény alapján 
az érettségi vizsgálati utasítás megalkotása végett a felekezeti ható
ságok meghallgatására is sor került: autonom körben alkalmam 
nyílt, egy vidéki szakközlönyben fejtegetve s főhatóságom rendel
kezése alá bocsátva, megokolt javaslatot fogalmaznom, mely az 
írásbeli érettségvizsgálaton, a klasszikus nyelvismeretek puhatolá
sára, a magyarról latinra való fordítás mellőzésével, nem többet, 
mint egy dolgozatot kivánt volna t. i. «egy fordítást magyarra,
még pedig__ görög vagy római klassz, auktorból. . . .  vett s 400
szóig terjedhető részletnek szabatos fölfogásról és megértésről tanús
kodó világos és nyelvszerü fordítását, minden segédeszköz nélkül.»

Azóta kilencz év múlt el s az új rendbe szedett középiskolá
ból már egész nemzedéket láttunk kikelni. Nézetemet azonban 
kilencz évi tapasztalat nem ingatta, sőt szilárdította, s ma is azt 
tartom, hogy az érettségvizsgálaton mellőzni kell a latinra való

* Fel olvastatott A M. Pæd. Társ. f. é. decz. hó 17-ikén tartott rendes 
havi ülésén.
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fordítást. Bövid megokolásául szószerint ismételhetem azt, a mit e 
kérdésre vonatkozólag akkor így fejeztem ki : «Azt hiszem, hogy a 
mióta a latin nyelv megszűnt a tudomány, törvényhozás stb. nyelve 
lenni, semmivel sem rontottak többet a gymnásiumi tanítás sike
rén, mint annak a feladatnak rárovásával,. . .  hogy a tanuló meg
tanuljon latinul fogalmazni vagy legalább «ismerete köréből vett 
magyar szöveget helyesen tudjon latinra fordítani.» E czélt vajmi 
ritkán és tökélytelenül érik el s mégis mennyi időt és erőt fordít- 
nak reá, holott elérhetőbb czélokra törekedve, mennyivel gyümöl
csözőbbé lehetne tenni a római remekírókkal való foglalkozást. 
Hiába! itt is igaz, hogy a ki sokat markol, keveset szőrit» stb. 
(Egyházi és Iskolai Szemle. Nagyenyed, 1883. 20 sk. sz.)

Nézetem akkor sem volt egészen magános nézet, ma pedig 
épen nem az. De az érvényesülés reményétől mégis elég távol áll.*

1890. márczius havában az érettségvizsgálati kormánykép
viselők és miniszteri biztosok egy értekezletre voltak egybehíva. 
Az értekezlet ötödik napján Hóman Ottó a következő indítványt 
terjesztette elő :

«Tekintve, hogy a klasszikus nyelvek tanításának az Utasítá
sokban is kifejezésre juttatott főczélja a görög-római régiség meg
ismerése, s hogy a latin nyelven való írás e czél elérésére nem 
okvetetleniil szükséges : indítványozom, hogy az írásbeli érettség
vizsgálaton a magyarból latinra való fordítás mellőztessék. »

De az értekezlet 13 szavazattal 9 ellenében elvetette az in
dítványt.

Azon az értekezleten is, melyet 1892. februárjában az «egy
séges» középiskola ügyében a közoktatásügy-miniszter tartott, hal
latszék egy-két szó a magyarból latinra fordítások ellen ; ha jól 
tudom, a Hóman Ottóén kívül még egy tekintélyes szakférfiúnak, 
Spitkó Lajosnak a szava. De egészben véve a nyilvánosságra jutott 
közleményekből korántsem nyerhettük azt a benyomást, hogy a 
latin scriptum mellőzése akár az érettségvizsgálati utasítás revi- 
siója alkalmára, akár csak majd az egységes középiskola tantervé
nek megállapításakorra — eléggé biztosítva volna.

A kérdés vitatásához azonban egy érdekes akta áll előttünk.
Társaságunk folyóiratának 8. számában az országos közokta

tási tanács előadójának jelentését olvashattuk a minisztérium

* A jelek arra mutatnak, hogy immár elég közel. A szerk.
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rendelkezése és vezetése alatt álló középiskolák érettségvizsgála
tairól.

A latin Írásbeli dolgozatokról szólván, «a mi az eredményt 
illeti — úgymond — több oldalról jelentik, hogy e dolgozatok álta
lában gyengék, aránylag hasonlíthatatlanul gyengébbek, mint a 
szóbeli feleletek. A helyzetet jól jellemzi egyik főigazgató, midőn 
azt írja, hogy a magyarból latinra való fordítási ügyesség egészben 
véve alacsony fokon marad még akkor is, ha a latin stilisztikának 
•és synonymikának csak igen elemi követelményeivel mérjük is a 
dolgot. Tehát igazi latin stílusról nem lehet komolyan szó. Nem
csak latin stílusról, tehetjük hozzá, hanem tisztességes latin pen- 
sumról sem lehet komolyan szó, s a kormányképviselők és minisz
teri biztosok ezen a téren teszik rendszerint a legsajnálatosabb 
tapasztalatokat. »

Helyén lesz e «sajnálatos» tapasztalatok felől behatóan el
mélkedni. Hogyan ? Hisz a latin nyelv a gymnásiumnak megkü
lönböztetett fő és jellemző tárgya. Két annyi időt fordítunk rá mint 
akármelyik tárgyra. Tanárai minden intézetnél többes számban 
lévén, kikerülhetetlen hatásuk van egymásra, s ez a kölcsönös ha
tás is némileg kezeskedik, hogy buzgóságukban, módszerükben 
elmaradás, tespedés nem következhetik be. A főigazgatók közt is 
többen vannak e szak munkásai, s évi látogatásaiktól, befolyásuk
tól a latin tanításnak csak sikerrel kellene terhesednie. Az első 
osztályon kezdve fölfelé mindenik osztályban a latinból szokott 
legszigorúbb lenni az év-végi érdemfokozás, mely elbuktatja és
kiszorítja a tehetségtelen és hanyag tanulókat---- S ime mégis,
az egész ország legvezéreltebb gymnásiumai az évi nagy hadgya
korlatokon elvesztik a főcsatát. Kétségkívül ugyanaz történik az 
autonom gymnásiumok népfelkelő csapataival is.

Ha egy állam fegyveres csapatai hasonlóan végeznék nagy 
hadgyakorlataikat, s a végén olyan napi parancsot érdemelnének, 
mint ama jelentés a gymnásiumok érettségviszgálatairól, milyen 
országos megdöbbenés lenne abból ! Gymnásiumiank latin érettségi 
scriptumainak silánysága azonban, úgy lefestve is, látjuk, senkit 
kétségbe nem ejt kultúránk jövője felől. A legérdekeltebb körök 
eléggé közönyösen veszik a dolgot. Senki sem siet a tapasztalatok
ból kivonni a tanulságot, mely körülbelül abban áll, hogy a gym- 
násium tantervéből, a latin nyelv tanításának czéljai közül mielőbb 
töröljük ki azt az el nem érhetőt, a mely szerint a tanulót arra is
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képesíteni kellene, «hogy ismerete köréből vett magyar szöveget 
helyesen tudjon latinra fordítani» és hagyjuk ki az érettségvizsgá
lati feladatok közül a magyarról latinra fordítást.

Vagy talán más a magyarázata a hallgatásnak ! Sokan van
nak talán, a kiknek még mindig olyan véleményük van a latin sti
lus követelése felől, mint Púk vezérnek az ágyúk felvontatásáról a 
képzelt hegyoromra :

«— nincs lehetetlenség I
Ha nem hírja négy ló, hát nyolczczal vitessék ;
Ha nem bírja el tíz, fogjanak he százat,
S mindenik kerekét taszítsa egy század.»

Sokan vannak talán, a kik azt tartják, hogy csak tökéletesí
teni kell a tanítás módszerét, intensivebbé tenni a gyakorlatokat, 
szaporítani tán a latin órák számát, s végre is el lesz érhető, hogy 
az érettségvizsgálatra tisztességes latin stílust produkáljunk. S iga
zuk lehet. Elérhető a latin stilus, de oly áron, melyet, ha száz évvel 
ezelőtt nem sokallottak is, ma már nagyon kevesen volnának haj- 
hajlandók megadni érette. Ellenben nagyon valószínű, hogy azzal 
a — pedig nem kevés — erővel, azzal a munkával, mely a gym- 
násiumban ma a latin nyelv tanulására jut, azzal az energiával, 
melyet tanítványaink a gymnásium egyéb czéljaitól megkímélve a 
latinra fordíthatnak — a mainál tűrhetőbb latin stílusra szert 
tenni nem lehet.

Lehet-e vagy nem lehet? — szerencse, hogy így alakul az 
első kérdés. Mert egyenesen azt kérdenzi, hogy szükséges-e vagy 
nem szükséges? — megbocsáthatatlan sérelem volna a gymná- 
siummal szemben, melynek ősidőktől örökölt feladata a latin stí
lus, elannyira örökölt feladata, hogy a latin iskolát, a gymnasiu- 
mot, mondhatni, a latin stilus szüksége teremtette.

De van-e szükségünk ma is még latin stílusra?
Szárnya-e, volapükje-e ma a latin nyelv a tudományoknak ?
Nyelve-e ma is a törvényes igazságnak ?
Kénytelen-e ma valaki latinul fogalmazni tudni másutt, mint 

az iskolában ?
Valljuk meg őszintén, hogy a latin stílus legfölebb önczél 

lett. Apáinknak ez a rozsdaette kardja, melyet ők oldalukon csör
gettek, s karjukkal forgattak, ebben a mi időnkben már diszkard- 
nak nehéz és otromba, hadi szerszámnak alkalmatlan és haszonta
lan. Bátran fogasra függeszthetnők már.
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Gondolom, egy szóval sem adtam okot arra arra a félreér
tésre, mintha okoskodásommal a Frary ösvényein járva, általában a 
latin nyelv tanítása ellen beszélenék. Csak annak vagyok ellene, hogy 
jövőre is, továbbra is stilusgyakorlásokkal súlyosítsuk a latin nyelv 
tanítását ; holott e követelés, a mint látszik, nem is teljesíthető, és 
szükségessége ma már sem gyakorlati, sem elméleti okokkal nem 
bizonyítható.

Mert, hogy a latin nyelvet jövőben is tanítanunk kell, s hogy 
a latin nyelvismeret nélkül kifogástalan általános műveltséget, sőt 
nemzeti tartalmú teljes műveltséget sem adhatunk, azt vallom és 
állítom. Csak épen a nj'elvismeretnek megkövetelendő fokát és ta r
talmát kell a mostaninál czélszerübben megállapítani.

Minden nyelvismeretnek három foka van : érteni a nyelvet 
(beszédet és szöveget) ; értekeződni (beszélgetni) azon a nyelven : 
fogalmazni rajta. A régi iskola a latin nyelvre nézve tiszteletben is 
tartotta ezeket a fokozatokat : tanította a nyelvtant és vocabula- 
riumot, fordíttatta az auctorokat ; követelte a latinul beszélgetést ; 
követelte végeredményül az irodalmi latin stílust. Elő nyelvvel ma 
is csak így tehetünk. De a latinban ma, a nyelvtan tanulása és auc- 
torok olvasása alapján, valódi beszédgyakorlat nélkül követeljük a 
latin stílust. így természetes, hogy a latin nyelvtanítás mind mód
szerével, mind pedig agyonnyomó követelésével inkább akadályává 
mint elősegítőjévé lett a római irodalom beható ismeretének és 
élvezésének. Oleum et operám perdimus. Sőt akadályává lett az 
(■lébe tűzhető leggyakorlatibb czélok elérésének is.

Pedig a klasszikus római irodalom ismerése és élvezése volna 
tanításunknak ma is, marad jövőre is latin az a czélja, melyet a 
nevelés eszményi érdekei tűztek elébe ; másik, nyilván gyakorlati 
czélja volna: a közvetetten összeköttetés fentartás nemzeti fejlődé
sünknek egész múltja és jelene-jövője közt.

Természetes, hogy e czélokat a latin stílusgyakorlatok hívei 
is feltétlenül vallhatják, sőt valószínűleg az a hitök, hogy épen 
csak ők vallják jogosan és komolyan. Ez azonban tévedés, mely
nek eloszlatása némi elemzést kíván.

Mi az, a mi a római iradalmat nevelési szempontból becsessé, 
s úgy szólván pótolhatatlanná teszi? Az, hogy ez a litteratura egy, 
jelleme, intézményei, műveltsége, erkölcsi és politikai eszményei 
által világuralomra jutott s szellemi uralm át máig szakadatlanul 
folytató nemzetnek életét, eszméit, ízlését, szereplőit láttatja ve-

2M agyar P edagógia. I I . 1, 2.
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lünk tárgyilagos közvetetlenséggel, színről-színre, hü és beszédes 
vonásokban. Egy művelt nép fejlődő vagy hanyatló életének képe 
és halhatatlan emberek alkotó lelke áll itt előttünk olyan távlat- 
ban, a milyenből sem a mai életet és szereplőit, sem saját nemzeti 
múltúnkat és nagyjainkat nem áll módunkban szemlélnünk. Mi
kép Madách tragédiájában Ádám a Tower bástyáján állva, a zsi
bongó vásári sokaság morajából egygyé olvadtan s halk zenétől 
kisérve az élet «buzdító versenydalát» hallja és «szellemi szemek
kel» lát, ellenben a bástyáról leszállva és a sokadalomban elve
gyülve, tarka élmények közt oszlik meg figyelme és kalandokba 
merül el : úgy hatnak lelkünkre a római irodalom tárgyai és for
mái is, szemben saját irodalmunkkal, mely jelen életünket, gond
jainkat érdekli, korunk vezérlő eszméit világosítja, izgalmainkat 
mérsékli vagy szitogatja.

Saját irodalmunk termékei, remekei, minden lépten-nyomon 
nemzeti és társadalmi életfeladataink, gondjaink sodrába ragadják 
lelkünket. A klasszikus irodalmakkal való foglalkozás ellenben a 
legnemesebb szellemi játék, mely az igazán becses játékok mód
jára tehetségeinket sok oldalról foglalkoztatja és gyakorolja a való 
élet küzdelmeire, de azért mégis távol tart, elszigetel ezektől, s 
egyszerű, világos, de tisztán szellemi érdekek rugóival mozgatja 
egész valónkat. Ennek a játéknak azonban lehetőleg zavartalannak 
kell maradnia. Képzeljünk egy lapdázó gyermekcsoportot, melylyel 
a tornamester minden negyedóra végén félbehagyatja a játékot, s 
rendbe állítva őket, öt-öt perczig vezényszóra, jól tervezett mozdu
latokat, fővetéseket, derékhajtásokat, karlökéseket és forgásokat 
végeztet velők, azzal aztán újra játszani rendeli. Lehet, hogy az 
egész test szabályos és arányos gyakorlása ekkép biztosítva lesz, 
de a játéknak, mint játéknak vidámító, lelket fejlesztő hatása meg 
van gyengítve, meg van akasztva. Azt hiszem, ebben a képben 
tüntethetném föl legtalálóbban a Cicero, Tacitus vagy Horatius 
élvezésébe belevezetett osztályt, melyet óránkint, vagy legjobb eset
ben is egyszer-kétszer hetenkint szó és írásbeli nyelvgyakorlásokra, 
retroversiókra vezénylünk. Ezek a gyakorlások, a sokszoros associa- 
tiók utján, bizonyára elősegítik magát a nyelvismeretet, s azt a meg
értés fokáról a beszéd és Írásbeli használat foka felé emelintik, de 
csak emelintik úgy, hogy az iró iránt való érdeklődést mindannyi
szor meg-megakasztják, hogy azt mondjam, izenkint elölik. A tanár 
arra csábul, a tanuló arra kényszeredik, hogy a participiumos és
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iiiíinitivusos szerkezetek tömöttségében, a coniunctivusok haszná
latának szabatosságában, a temporum consecutio finomságaiban 
keresse az iró lelkét, s a mü becsét. Pedig ha Gregussnak A laka
tosok czimtí finom irodalmi meséje nem találná nyilával azokat a 
német szenvedélyű philologusokat, a kik

«Betűt, tagot, szót, mondást jól megrónak,
De lelkibe nem hatnak az irórfak» —

•elövehetnők akármelyik okos módszer-utasítást, s megtanulhatnék 
belőle, hogy a klasszikus müvet nem azért veszszük szorgalmas 
kezünkbe, hogy nyelvtani példatárrá avassuk. Meg is tanulnék bi
zonynyal, ha az érettségi scriptum koloncza nem vonna le mind
egyre a syntaxis szintájára.

A görög irodalommal szemben — közbevetőleg szólva — 
mindig okosabbak voltunk. Nem arra gondolok itt, hogy ma, a gym- 
násiumi melléktanfolyamban megelégszünk a görög remekeknek 
magyar fordításokban való ismertetésével és méltatásával. A mikor 
a görög nyelv és irodalom kötelező tárgy volt is : a követeléseket 
nem csigáztuk egész a stilusgyakorlásig és scriptumig, de azért a 
görög irodalom tanításában — tekintélyes ítélőbirák szerint — 
•értünk el olyan, ha nem különb eredményt, mint a latinnak két 
annyi éven át folytatott tanításában.

Ebből azonban ne következtessük azt, hogy a latin nyelvnek 
és irodalomnak a jövő középiskolájában szorosan csak azt a helyet 
•és rangot kellene kijelölni, melyet a görög nyelv és irodalom, mint 
kötelező tantárgy, töltött vala be a gymnasiumban. Azért ne követ
keztessük ezt, mert a latin nyelvtanulásnak a klasszikus római iro
dalomba való bevezetésen kívül, mint jeleztük, megvan és meg
marad az a czélja is, hogy fentartsuk általa az összeköttetést 
nemzeti fejlődésünk egész múltja, meg jelene-jövője között. Hiszen 
a keresztyén magyar állam megalakulása óta törvényeink, a decre- 
tumok, a diplomák latin nyelven szerkesztve maradnak ránk. Kégi 
krónikáinknak latin a szövegök. Magyar nyelvű irodalmunk is, me
lyet a XVI. században a reformáczió érdekei teremtenek, kezdet
ben latinból való fordításokon sarkallik, ellenben már a történe
lem magyar prózája meglehetősen rátámaszkodik a latin dictiona- 
riumra. A tudományok nyelve, az Apáczai kísérlete előtt és után, 
egész a nyelvújítás koráig, nálunk is a latin. Nincs az a tudo
mányág, melyet fejlődése szerint alaposan megismerhetnénk, nincs
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az a régi percsomó, melynek avagy csak tárgyával is tisztába 
jöhetnénk, nincsen az a családi leveles láda, melyben valamit meg 
tudjunk keresni, nincs az a régi könyv, melyre a nagyapánk ismerős 
kézvonásaival vetett marginale notabenék iránt érdeklődhessünk — 
bizonyos nemű és fokú latin nyelvismeret nélkül.

E nyelvismeret neméről azonban, mi tűrés-tagadás, meg kell 
jegyeznünk, hogy az bizony nem az a klasszikus latin, a melynek 
tanítására gymnasiumainkban oly féltékeny gondot fordítunk, 
hanem a romlott, toldott-foldott, helyenként s időnkint változott 
középkori nyelv, a melyet klasszikus szótárunkkal kezünkben oly
kor sikertelenül is kerülgetünk ; a római nyelvnek századokon át 
apró pénzül ismert tőkéje, mely kézen forgott, piszkolódott, s rossz 
pénzzel is keveredett.

A nyelvismeret fokát pedig, a középkori latinnal szemben is, 
czéltalanul szabnék magsabbra az egyszerű megértés fokánál. 
Minek ma már beszélni és írni rajta? Klérikusok gyakorolhatják 
különlegesen, mindenki más ellehet nélküle. író és tanuló aszta
lunk tánczoltatásához nincs szükségünk arra, hogy latinul beszél
jünk, vagy írjunk ; elég, ha olvasni tudjuk azt, a mit kilencz évszá
zadból felkopogó őseink, anyanyelvűk szegénységében, elhanya
goltságában, vagy a közmegegyezés kényszere alatt latinul, vagy 
latinsággal keverve magyarul írtak. Nagyapáink leikével részünk
ről is latin nyelven folytatnunk hamleti párbeszédeket — hiú 
fényűzés.

A tanításban semmiféle fényűzés sem jogosulatlan ugyan, 
de, józanul nézve, csak akkor jogosult, a mikor elsőbb rendű szük
ségeink már ki vannak elégítve.

Azt hiszem, nem tévedünk, ha a középiskolával szemben első 
rendű követelésül azt állítjuk föl, hogy lehetőleg kifogástalan ma
gyar nyelvi és irodalmi képzettséget adjon növendékeinek. Míg e 
követelésnek biztosan meg nem tud felelni : fényűző czélokat tűzni 
elébe elhibázott dolog.

S ugyan hogy állunk ma a magyar tanítás eredményével?
A közoktatási tanács előadójának jelentéséhez térek vissza.. 

« A magyar írásbeli dolgozatokról — úgymond — ez alkalommal 
is általában azt olvassuk, hogy csak kevésben található fel a gon
dolkozás fejlettségének oly foka, a milyent egy középiskolát végzett 
ifjútól méltán el lehet várni.» Alább azt konstatálja, «hogy a ma
gyar feleletek még mindig nagyon szorosan tapadnak oda a tan
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könyvekhez, a minek bizonyságául szolgálhat pl. egy főigazgató 
azon állítása, hogy a kerületnek úgyszólva összes középiskoláiban 
puszta leczke-felmondások voltak a magyar feleletek. Hogy itt a 
tanításban is van hiba, az — úgymond — nyilvánvaló ; különösen 
pedig abban, hogy magyar tanáraink sok esetben nem irodalmat, 
hanem főleg irodalomelméletet és irodalomtörténetet tanítanak. 
Összefügg ezzel a tanulóknak csekély olvasottsága, melyet a jelen
tések felpanaszolnak. »

Nos, ha valóban így állunk a magyar fogalmazással és ma
gyar irodalmi képzettséggel: akkor csakugyan hiba azt követelni 
gymnasiumainktól, sőt csak meg is engedni nekik, hogy a latin 
nyelv tanításával a stilusgyakorlás fényűző czéljára is törekedje
nek. Hisz meglehet, sőt valószínű, hogy a magyar «tanításban is 
van hiba», de kétségtelennek látszik, hogy mindenekfelett — a 
mint már állítani mertem — a tanterv markol sokat és szorít 
keveset. De szabjunk csak kevesebb időt a stilusgyakorlások terhé
től megmentett latin tanításra, s fordítsunk a fogalmazásgyakorla- 
tok s az írók olvastatása érdekében többet a magyarra : akkor 
a fölhasznált idő és használatának czéljai közt egészségesebb 
arány lesz.

Nézetem szerint az egységes középiskola jellemét a latin és a 
magyar nyelv és irodalom tanításának kapcsolatos terve fogja 
megszabni s a mai gymnasiumtól meg is különböztetni.

Legyen a latin nyelvtanítás czélja az alsó fokon az, hogy 
kellően képesítsen a régi latinos próza értésére; latin feliratok, 
idézetek értelmezésére, kihüvelyezésére ; a latin nyelvű magyar 
régiségek — okiratok, krónikás és törvény szövegek — szótár segít
ségével való megértésére. A tanítás felsőbb fokán aztán legyen 
az elérendő czél : a római remekírók kiválóbbjainak eredetiben 
való értése, sbelőlök merítve a római nép világnézetének ismerete.*

Az ekkép kitűzendő czél a mostaninál jóval kisebb szög alatt 
térne el a magyar tanítás czélj ától. A nemzeti műveltség érdekei
hez szabott latin tanterv, részleteiben is más lesz mint a mostani. 
Az alsóbb osztályokban jórészt szótári és phraseologiai anyag 
gyűjtése válik feladattá, ltégi pénzek, képek feliratai, jelmondatok, 
nevezetes és köz-mondások, szóról szóra elemezve, helyes kiejtés-

«

* Két ily különböző czél kitűzése szerintünk semmivel sem igazolható.
A szelir.
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sel az emlékezetbe bevésve, szilárd lépcsőt készítnek a nyelvtan 
tanulásához. Eégi magyar levelek, latinos nyelvű okiratok s iro
dalmi maradványok, Kemény János, Cserei Mihály prózája egész 
szótárkára való anyagot ontanak. A III—IV. évben krónikás latin 
szöveg olvasása alapján nyelvtani ismereteket is közlünk, s latin 
szöveg dictando Írását tökéletesen begyakoroljuk. (Megjegyzendő, 
hogy a IY. osztályban az ó-kori történelem tanítása a görög írás 
és olvasás ismertetésére is alkalmat adhat. Görög írást is hadd 
tudjon minden tanult ember kibetűzni, az is, a ki görög nyelvet 
nem tanul.) A római történelem tanításakor mindenesetre beállí
tandó és megtanulandó a római állami és hadi élet műszótára. 
A középiskolából gyakorlati életpályákra időközben kilépendőknek 
sem lesz igen nagy terhekre ennyi latin nyelvismeret szerzése ; de 
ártalmokra sem lesz. Xyelvismeretök anyagának klasszicitásával 
pedig mit se törődjünk. Elég, hogy egy robinsoni kezdetleges esz
közt adtunk növendékeink kezébe, melylyel őket magyar olvasmá
nyaiknak, történelmünknek, régiségeinknek, érdeklődésök, szerete- 
tök, lelkesedésük mindennapi tárgyainak szellemi birtokba vételére 
segítettük. E robinsoni eszközt aztán azok, a kik fölebb mennek, 
az Y. osztályon kezdve a rendszeres és klasszikus nyelvismeret 
aczéleszközével fogják kicserélni — magoknak a római irólc kin
cseinek birtokba vételével.

Ama kezdő fokú, nem klasszikus, hanem praktikus latin 
nyelvismeretet legyen szabad itt, csak épen rövidség kedvéért, köz
napi latinságnak neveznem, s legyen szabad megjegyeznem, hogy 
legalább ilyen fokú latin, ismeretnek hiányát a reáliskoláinkból 
kikerült intelligens osztályunk határozottan sínyli.

A klasszikus latin nyelvismeret csak befejezetten becses, s 
mégis, praktikus alkalmi szükségeinkre, rendszerint szűk épületnek 
bizonyul. A köznapi latinság ellenben, minden irodalmi homlokzat 
nélkül, épen annyit ér, a mennyi fáradságba tanulása került. 
Hasznavehető gazdasági épület, nem pedig felépítetten udvarház. 
Értéke még inkább szembe tűnik, ha meggondoljuk, hogy a közép
iskolába lépő tanulók nagyobb része nem végzi el a tanfolyamot. 
A középiskola, a mint van, egy társadalmi kiválasztó szerv szere
pét viszi. Kiválasztja a felsőbb, tudományos pályára valókat az 
arra vágyók nagy tömegéből. Csak keveset érlel meg az egyetemre, 
a többség elbukik, kimarad. Apáink latin iskolájából a kimaradó 
növendék az alsó osztályokból annyi és olyan latin nyelvgyakorla-
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tot vitt magával, a mennyire és a milyenre mint cantornak, vagy 
nótáriusnak, mint cancellistának, vagy dominalis bírónak épen 
szüksége volt. A mai gymnasium latin tantervre az első évtől a 
nyoczadikig folyvást a — scriptumos— érettségvizsgálatot tartja szem 
előtt. A növendékek idejének és erejének javát, az iskolában mint 
egy negyedrészét, házi munkájoknak felét a klasszikus latin tanítá
sával köti le. A tanulók nagy része három-négy év alatt, rendszerint 
épen azon a tantárgyon botolva kidől. Hogy azzal, a mit ekkor 
magukkal visznek, életre valók-e, élhetetlenek-e : senki sem kérdi. 
Mint valamely barbar hadviselő hatalom, mely seregének sebesült
jeiről nem gondoskodik ; a ki elbukott, megél-e, elvérzik-e : lássa 
maga sorsát -- így a gymnasium. Ez nagyon kegyetlen rendszere 
a kiválasztásnak — Magyarországon, hol a középiskolának kivált
ságos, sőt a felekezeteknél, mondhatni, kizárólagos neme a gymna
sium. Annyival kegyetlenebb, mert nekünk igen nagy szükségünk 
volna arra, hogy a tudományos pályákra nem jutandó jobb ele
mek, a gyakorlati pályákra, épen nekik való hasznavehető képzett
séggel, s bár kisebb fokú, de valamiképen mégis kifejezett művelt
ség önérzetével léphessenek. Ezért kellene a rendszeres és klasszikus 
latin nyelvtan és irodalom tanítását fölszorítani az V. osztályra, 
az alsóbb osztályokban pedig a latin nyelvanyagot a magyar törté
nelemre, régibb közéletünkre, statisztikára, tradicziókra s tán még 
az egyházi életre való vonatkozásai szerint, hasznavehető, köznapi 
irányban tanítani.

A mennyit a latin nyelv alsó fokú tanításán könnyítünk és 
lazítunk, ép annyival kell fokoznunk a követeléseket a magyar 
tanításban. A czél kitűzésében ugyan óvatosabb lehet, de mégis 
messzebb nézzen a tanterv, mint most. Ne várjon bevégzett æstlie- 
tikai és irodalomtörténeti ismeretet a középiskolát végző tanúiéi
tól. Ellenben követelje meg a tanítás eredményéül az olvasás meg- 
kedveltetését, a kiváló írókkal való szellemi társalgás szükség
érzetének fölébresztését ; biztosítsa a tanfolyam vége felé a komoly 
önképzés kezdetét.

Ifjaink ma nagyon sok nyelvtani, irodalom-elméleti es 
irodalom-történeti tankönyvet használnak el; más tárgyakhoz is 
kelletével terjedelmesebbek a tankönyveik, ellenben annál cseké
lyebb minden tárgyban az olvasottságuk, s annál lankadtabb az 
olvasás-kedvük, melyet iskolai olvasmányokkal sem áll eléggé 
módúkban élesztgetni. Mert a kiszabott magyar órákat jobbadán
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fölemészti a «tananyag». Az iskolai magyar olvasmány’ a felsőbb 
osztályokban fontosságára nézve alig ha van olyan, mint a latin, 
vagy görög. Ifjainkat az olvasás mesterségébe és módszerébe 
beavatni sem érünk rá. A magánolvasmányok sorozatát kitűzzük, 
de számon kérésökre kevés időnk jut. Cicerót, vagy Tacitust köz- 
vetetlenebbül és alaposabban ismerhetik, mint br. Eötvöst, vagy 
hr. Keményt. A magyar rhetorika, poétika és irodalomtörténet 
tanítás csak példatárral dolgozik, komprimált mutatványokkal, s 
nagyobb egész műveket nem igen ér rá felölelni, mert mindenben 
teljesen áttekintő tájékoztatásokra kell törekednie. Műfajok elmé
lete, írók életrajza, nem olvasott — sohasem is olvasandó — mű
vek czímei, kivonata, vázlata, ennek a tankönyvi anyagnak elvég
zése az elsőrendű szükséglet, a befejezett eruditió feltétele, s a 
Iámért idő el is telik ezzel. Az ifjú úgy van magyar irodalmi isme
reteivel, mint hogyha valaki két hétig tanulná könyvekből Velen - 
cze nevezetességeit, s időznék is talán benne két napig, azért, hogy 
aztán írhasson útjáról két tuczat tárczalevelet. Pedig bizony hiába 
tanulja el az ifjú szellemi nagyjaink dicséretét és jellemzését; ha 
nem tanult meg velők bizalmasan társalkodni: idejét és erejét 
elvesztegette. e

Kevesebb és kisebb tankönyveket és több és teljesebb magyar 
klasszikus iskolai olvasmányt tanulóinknak, mindenek felett több 
időt ezek tárgyalására, többet az olvasás megkedveltetésére.

Ezt a több időt, vele az iskolai teendők végzésének mind 
általában kedvezőbb végeredményű, mind pedig különösen a nem
zeti műveltség czéljaira irányulóbb alakulását, első sorban a latin 
stílusgyakorlatok és scriptum mellőzésétől várhatjuk.

(Nagyenyed). Váró F e r e n c z .

AZ ISKOLAI KLASSZIFIKÁLÁSRÓL.

A tanuló erkölcsi magaviseletének és tanulmányi előmenete
lének igazságos megítélése már mint egyszerű igazságszolgáltatás 
is, kellő körültekintést érdemel. Kétszeres figyelemre tarthat szá.- 
mot a klasszifikálás, mint az iskolai nevelésnek oly eszköze, mely- 
lyel meg nem vetendő hatásokat tudunk előidézni. És épen ez a 
szempont a legfontosabb ; csakis ennek révén formálhat a klasszi
fikálás jogot arra, hogy a pædagôgiai eszközök tárában helyet biz-
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tosítsunk számára. Azért első sorban azt kell eldöntenünk, vájjon 
az iskolai nevelés tényleg becsen eszközt bír-e a klasszifikálásban ? 
vájjon több-e az a klasszifikálás, mint olyan eljárás, melynek az a 
czélja, hogy a tanév végén az iskola munkaképességének mértékét 
statistikai adatok segítségével számszerű pontossággal megállapít
hassuk ?

A klasszifikálás e kettős czélját külön tartva, pædagégiai 
hatásának elemzéséből fogjuk megítélhetni pædagégiai értékét. 
Ennek eldöntésével összefügg aztán a klasszifikálás szükségességé
nek, azaz létjogának kérdése.

«A classification fogalmában az osztályok (csoportok) alkotá
sának fogalma rejlik. Annyiban azonosítható az úgynevezett «ter
mészetes osztályozással,» hogy valamint itt a fajokat, úgy ott az 
egyeseket oly módon rendezzük valamely sorba vagy sorozatba, 
hogy azok, helyöknek megfelelő, különböző értékkel bírnak.»* 
A klasszifikáczió lényegéhez tartozik tehát, hogy sorozatokat, azaz 
fokozatokat alkot, s ebben a tekintetben különbözik az egyszerű 
disiunctiótól, melyben a fogalomnak csak két, egymással contra- 
dictorius ellentétben álló faja van. Eyen pl. ethikai szempontból a 
«jó» és «rossz,» ismerettanilag kifejezve : «tudás» és «nem tudás». 
Ezen egyszerű megjelöléssel beérhetni ott, hol a tudás fokozatainak 
feltüntetésére nincsen szükség : t. i. a fő- vagy szakiskolákban, 
minthogy itt a főkérdés az, vájjon a hallgató tényleg elsajátította-e 
tudományát oly mértékben, hogy azt « tudás »-nak qualificálhatjuk’? 
iVewefó-intézetben ellenben nem csupán, és nem első sorban kérdez
zük, hogy a tanuló tudja-e a dolgot vagy nem. Azért nézetünk szerint 
a felső oktatás fokán a klasszifikálásnak nem lehet értelme, mint 
olyan intézménynek, mely csak pædagégiai alapon képzelhető. 
A tudás fokának oklevélben való megjelölése ellen azonban nem 
lehet kifogásunk, mert az oklevélnek czélja épen az, hogy a quali- 
ficatiót minél pontosabban körülírja. Csak azt kell megkövetel
nünk, hogy e megjelölés tényleg megfeleljen a valóságnak. Erre 
nézve pedig csupán a vizsgálati feleletek nem adhatnak megbízható 
alapot. Ily módon megtörténhetik, hogy kitűnőnek qualifikálnak 
valakit, a ki voltaképen csak «szerencsés», mert «jó» kérdéseket 
kapott, és más jelöltet csak elégséges készültségűnek azért, mert 
pl. esetleg emlékezőtehetsége cserben hagyta stb. De ámbár esze-

* Lotze H. Logika. Ford. Kármán M. 48. 1.
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lint kétségesnek kell tartanunk az ilyen megjelölés megbízhatósá
gát, létjogát praktikus szempontból szívesen elismernők, ha t. i. a 
világ ez oklevélben foglalt minősítést megdönthetetlen és kétségbe
vonhatatlan argumentumnak tekintené, mely előtt minden földi 
hatalomnak — a protekcziót sem véve ki — meg kell hajolnia. 
Tudjuk, hogy ez nincsen így. Azért — eltekintve az egyéni törek
vésnek némi külső remunerácziójától -— egyébként meglehető
sen illuzoriusnak tartjuk a qualificationalis fokozatoknak az okle
vélben megjelölését.

Hogy a klasszifikálás, vagyis a tanuló magaviseletének és 
előmenetelének konkrét fokozatok szerinti fixirozása csak nevelő
iskolában (ha szabad így mondanunk) nyerhet jelentőséget, kitűnik 
első sorban azon tényből, hogy a klasszifikálás •— a mint már em
lítettük ■— igenis alkalmas olyan hatások előidézésére, melyeket 
mind pædagôgiai, mind didaktikai tekintetben hol kisebb, hol 
nagyobb eredménynyel értékesíteni lehet. A tapasztalat a klasszi- 
fíkálásnak következő hatásait vagyis: jó oldalait registrálja:

1. Egészséges ambiczió felköltése. — Ez azonban nagy óva
tosságot igényel, minthogy minden ambiczió versengéssel jár, s ez 
utóbbinak természetében ismét a versenytárs visszaszorításának 
vágya rejlik. Az ilyen erőszakos motívum ápolására a pædagôgia 
nem vállalkozhatik s azért pálczát is tört a jezsuita iskolák æmu- 
latiója fölött. Csak egy feltétel alatt szabad az ambicziót fejlesz
teni : annyiban t. i., a mennyiben az ambiczióban az öntökéletesí
tés hathatós impulsusa nyilvánul. Ha most már a klasszifikálást 
olyan eszköznek tekintjük, mely az «érdemjegyek» által az elő
menetel (=  tökéletesedés) egyes fokozatait akarja kifejezésre ju t
tatni : akkor felismerhetnék benne a jelzett hatás elemi tüneteit. 
Ámde ne becsüljük till e nyereséget. A gyermek magukban a jó 
kalkulusokban keresi ambicziója kielégítését, mert érzéki felfogásá
hoz sokkal közelebb áll a forma, mint a tartalom. Azért inkább a 
kalkulusért tanul, mint az ismeretek kedvéért és nem is okoz neki 
nagy lelkiismereti furdalásokat, ha esetleg egy kis furfanggal sze
rez is egy-egy «jelest.» Az is bizonyos, hogy e «jó kalkulus-vadá
szat» szükségképen felszínre hoz egy igen kelletlen vendéget : az 
irigységet. Tény tehát az, hogy az osztályozás az ambicziót táplálja 
ugyan, de épen ezen ambiczió révén táplálja egyúttal a külső siker 
iránti fogékonyságot is.

2. Nevelő hatást tulajdonítunk továbbá a klasszifikálásnak
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akkor, ha benne a jutalmazds és büntetés alkalmas eszközét lát
juk. Bár a jó érdemjegy voltaképen csak természetes következmé
nye a szorgalomnak — elismerése az igyekezetnek, — a tanuló 
mégis tényleg jutalomnak tekinti a. jó bizonyítványt, melyben a 
tanári kar dokumentált elismerése foglaltatik. Ez egyúttal folyto
nos ösztönzésül szolgál neki arra, hogy a helyét továbbra is dere
kasan megállja. Ily módon az akarat-erő fejlesztésében szintén 
van némi része a klasszifikálásnak. Ennek megmarad az érdeme 
akkor is, ha ama törekvés csak az «elégséges» szerény határáig 
terjed, mert hiszen kellő szigorúság mellett már ez is a «tudás» 
(bár legalsó) fokát jelenti. Noha itt sem ideális az indító ok, de 
tény, hogy a klasszifikálás hathatósan ösztönzi a tanulót a szor
galomra.

Mint büntető eszköz a klasszifikálás annyiban fontos, a 
mennyiben a tanuló az osztályzati fokozat leszállításában rossz 
viseletének s hanyagságának természetszerű következményeit látja, 
melyek esetleg elég érzékenyen sújtják. Ha a tanuló nem érzi kel
lően a klasszifikálásnak eme büntető erejét, akkor ennek oka abban 
keresendő, hogy benne a kalkulusok iránti respectus és hit vagy 
nincsen kellően kifejlesztve, vagy pedig — a mi gyakoribb eset — 
meg van rendítve, még pedig a klasszifikálásnak hibás eszközlése 
által. Pedig csak úgy felel meg a klasszifikálás az itt ecsetelt hiva
tásának, ha a tanuló minden fokozató visszaesésben — tehát nem
csak a nem-tudás jegyében : az «elégtelen»-ben — tényleges degra- 
dácziót lát.*

3. Szerepel továbbá a klasszifikálás mint a fegyelemtartás 
egyik eszköze в mint ilyen aztán a magaviseleti rovatot specziális 
érdemjegy gyei tölti ki. Czélja lévén a magaviseleti osztályozásnak 
az, hogy mintegy in mice jellemrajzát adja a tanulónak s esetleg 
a megbélyegzés szégyene által hasson rá : figyelemmel kell kísérnie 
s megbírálnia mindazokat a zavarokat, melyek a fegyelemtartás

* Már itt utalni akarunk az «elégtelen» tanjegyben rejlő nagy igaz
ságtalanságra. E tanjegy ugyanis nem csak a szon/alomhikny megbélyeg
zője, liánéin a tehetséghxkny kifejezője is, vagyis : ugyanegy módon sújtjuk 
a kötelesség teljesítésének elmulasztását — tehát vétkes mulasztást — és 
korlátolt eszű fiúnál a szervi fogyatkozást. Ez elv alapján ép oly joggal 
lehetne a testileg gyámoltalan embert akár fegyházi büntetésre is Ítélni. 
Erre a distinkczióra okvetlenül ügyet kellene л-etni és valamely expedienst 
kieszelni.
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munkáját megnehezítik. De minthogy a tanulók a dolog természe
téhez képest sokkal nagyobb súlyt fektetnek a tanulmányi érdem
jegyre, — mivel a bukás veszélye csak ezen oldalról fenyeget — a 
tanár ily módon igen éles fegyvert nyert ama fekete kötésű 
könyvecskében, melyet a diák-nyelv «notesz»-nek nevez. Ennek 
láttára elnémul a legvakmerőab ajk s minden szív összeszorúl. 
By módon kifejlődött a nóteszszel való imponálás s a tanulók ilye
tén fékentartásának divatja. Noha a fegyelemtartás ezen módja 
csak kevéssé különbözik a flagellantismus virágzó korában alkal
mazott terrorizáló eljárástól és a fegyelmezés művészetének nem 
épen legmagasabb fokát jelzi, mégis annyi érdeme van, hogy a 
figyelmet folyton ébren tartja, főleg pedig azoknál a tanulóknál, 
kiken a figyelemkeltés közvetettebb módja nem igen fog. Nyilván 
erre voltak tekintettel az úgynevezett « figyelmetlenségi szekundák « 
feltalálói. Byen «szekundák» ellen, a mennyiben azok figyelmet
lenséget büntetnek, tehát a tanulmányi előmenetelbe be nem  szá
míttatnak, nem lehet kifogásunk, mert hiszen igen természetes 
követelmény az, hogy a tudás és magatartás megítélése mindenkor 
külön tartandó. Ezt szem előtt kell tartani akkor is, ha mind a két 
tekintetben hibás a tanuló, így pl. a dr. Dengi felhozta (egyébként 
kissé valószínűtlen) esetben * a tanár a magaviseleti megrováson 
kívül csak akkor buktathatja meg e turpisságért az illető tanulót, 
ha alapos meggyőződést szerez róla, hogy tényleg semmit sem tud.

4. Tagadhatatlanul legbecsesebb hatása az osztályozásnak 
abban rejlik, hogy a tanulóban fölkelti és ápolja az igazságosság 
érzetét, s evvel együtt jár az, a mit iskoláinkon még meglehetősen 
elhanyagolnak : a kritikai érzék fejlesztése. Míg az egyik a tanuló 
morális jellemét egy eléggé meg nem becsülhető elemmel gyara
pítja, addig a másik tudományos jellemének veti meg biztos alap
ját.** S ebben rejlik nézetünk szerint első sorban az iskolai osztá
lyozás igazi létjoga, mivel oly vívmányt mutathatunk fel általa, 
mely az életben számot tevő morális és intellectuális nyereséget 
jelent. S ezt az egy nyereséget elég erősnek tartjuk esetleges fogyat
kozások ellensúlyozására.

* Oly tanulóról van a szó, a ki «elégséges» tanjegyét a németből 
úgy szerzi, hogy a német szöveg fordítását könyvébe szokta tenni. L. dr. Dent/i, 
János : Érdemjegyek megállapítása. Tanáregyesületi Közi. XVII. évf. 546. 1.

11 * Igen tanulságosak erre nézve a tanulóktól elkobzott noteszek 
melyekbe a tanárok módjára kalkulust jegyeznek.
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De mindez csak egy feltétel mellett érhető el : ha t. i. az 
osztályozás a lehető legnagyobb exaktsággál eszközöltetik. Czik- 
künk második részében tehát a klasszifikálás módjáról kell néhány 
szót ejtenünk.

* **

Van az osztályozásnak — a mint érintettük — praktikus, 
jobban mondva: administrativ természetű czélja is. A tanintéze
tek munka-bírásának mértékét ugyanis az osztályozás statistikai 
adatai segítségével szokták megállapítani. A főkövetelmény itt, 
mint minden számszerű kimutatásnál, nyilván az adatok megbiz- 
hatóságában áll. Csakis így enged a tanjegy «valamely intézet 
állapotára a legbiztosabb következtetést vonhatni.» (V. ö. Somogyi 
С. : Az osztályozás ez. czikkét. T. Egyl. К. XVIII. évf. f>7f>. 1.) Ez 
azonban, iigy látszik, mindeddig pium desiderium maradt, mert a 
múlt évi (XX.) ministeri jelentésben ezt olvassuk : «Már egyik 
jelentésemben említettem, hogy a jó érdemjegyek nagyobb száma 
sokszor enyhe elbírálásnak eredménye, azért, az ezen számokkal 
való illusztrálást abba is hagyom.» (10. 1.). Ebből az követke
zik, hogy «a középiskolai tanulók előmeneteléről» szóló fejezet 
(60—63. 1.) is ingatag alapon épült s így a Jelentés leglényegesebb 
része alapjában illuzorius. A minister eme kritikája mélyen meg
rendíti az osztályozás létjogát, mert hát mire való az, ha megbíz
hatatlan? Azonban ép oly joggal el kellene mindazon intézkedése
ket ítélnünk, melyeknél nem sablonszerű mérték, hanem egyéni 
belátás dönt. Mert a megítélés képességének foka tisztán egyéniségi 
tényezőktől függ s így abszolút biztossággal még azt sem állít
hatni, hogy a tanulmányi előmenetel mivoltára nézve «csak a 
közvetlen megfigyelés adhatja meg a feleletet» (U. o. 10. 1.) 
Mindamellett annyit mindenesetre ki kell olvasnunk a fenti meg
jegyzésből, hogy a klasszifikálás művészete még nem emelkedett 
oly fokra, mely legalább relativ csalhatatlanságot vindikálna magá
nak. Pedig a pædagôgiai czél még jobban sürget e tekintetben bizo
nyos elvszerű megállapodást és tervszerű eljárást, mint minden 
praktikus mellékczél.

A következőkben az osztályozás módjáról akarunk aphoristi- 
kus rövidséggel néhány elvi kérdést megvitatni. Végűi magokról 
az érdemjegy ékről fogunk egy pár szóval megemlékezni.

I. Az osztályozás fontos voltáról, azon külső körülményekről,

I>9
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melyek azt megkönnyítik, továbbá az osztályozónak lelki állapotá
ról (higgadtság, lelkiismeretség, igazságosság stb) kimerítően szól 
a két idézett czikk. Mindezek, mint az ítélethozatal alapvető postu- 
latumai, természet szerint az iskolai igazságszolgáltatásban is első
rendű fontosságúak. Kivált az osztályozó jelleme jön itt első sor
ban tekintetbe, mint oly tényező, mely az osztályozásnak legigazibb 
garancziája. Csakis ezen alapfeltétel mellett lesznek az alább 
közölt módozatok az ügynek igazi előmozdítói : itt is, mint minden 
iskolai institucziónál a tanító egyénisége áll előtérben, minden
nemű utasításnak életre valósága szorosan össze van forrva ő vele, 
mint «ható okkal».

Mindenek előtt az a kérdés merül fel, hogy mit kell osztá
lyoznunk? A felelet erre nem lehet nehéz, ha megfontoljuk, hogy 
a klasszifikáczió a tanulónak mintegy belső, vagyis lelki személy -  
leírását akarja nyújtani. Azért tekintetbe kell vennie minden egyes 
mozzanatot, melyből megbízható következtetést vonhatni: ilyen 
mozzanat a tanuló appercipiáló, combináló és ítélő tehetsége, a 
tananyag elsajátításának mértéke, a rögtönzésben való gyakorlott
ság, feltaláló tehetség, a figyelem foka, a szorgalom és kitartás 
mértéke, — szóval : a lilasszifikálás egész összeségében tekinti a 
tanuló lelkét, s ebben a tanítás azon elvet követi, mely az összes 
tehetségek összliangzó fejlesztését sürgeti. S ennek csak egy — 
nem épen könnyű —- módja van : a tanuló egyéniségének tanul
mányozása és helyes felismerése. Tudjuk, ez is egyike azon 
témáknak, melyeknek kenetes fejtegetése kétségbe ejti az 50—60 
fejű valósággal, szemben álló tanítót. Mert itt is az iskolák zsú
foltsága az immanens nehézség. Mégis az éles megfigyelő tehetség, 
a tanítónak egyik legbecsesebb tulajdonsága, sok tekintetben meg
könnyíti e feladat megoldását. E végből igen ajánlatos, lehetőleg 
mindent följegyezni, a mit az egyes tanulókról tapasztalunk s 
időről-időre ezen adatok alapján egy kis jellemrajzot is összeállí
tani, s megfigyelni, miképen módosul e jellemrajz a későbben 
nyilvánuló vonások által. Ezt kivált az osztályfőnök teheti s ebbeli 
tapasztalatait aztán közli kartársaival, a kik a maguk részéről az 
így nyert alaprajz kiszínezéséhez szintén hozzájárulhatnak.*

A tanuló emez összképéhez már most rendszerint az xígy- 
nevezett «feleletek» adják az alapszíneket. Manapság, midőn az

E sorok Írója elég jó ereclménynyel kísérletté meg ezt az eljárást.
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osztály közös foglalkodtatása az iskolai tanításnak majdnem álta
lánosan megbecsült mesterfogása, a reczitáló feleletnek illetve 
«felmondásnak» természetszerűit csak korlátolt tér jut. Az az elv 
áll itt, liogy a tanuló inkább gyakrabban, ha rövidebben is, mint 
ritkán és hosszasan «feleljen». Meid ily módon egyrészt gyakrab
ban jut feleléshez népesebb osztályban is a tanuló, másrészt ki 
lesz zárva a felelet idejének kiszámítása, a mit tudvalevőleg a 
tanulók kivált olyan tanárnál, ki a felhívások idejében majdnem 
kalendáriomszerű rendet követ, nagyban praktizálnak. Igen czél- 
szerü a tanulókat ahhoz a gondolathoz szoktatni, hogy valahány
szor valamelyik társuk felel, mindannyiszor az egész osztály is 
felel. Ennek megfelelően gyakran féllie is szoktam szakítani a 
felelőt és folytatásra ■—■ hacsak néhány szóra is — más tanulót 
szólítok fel és feleletének érdemjegyét némi ostentatióval * be is 
jegyezem. Ez az eljárás annál jogosabb, minél lényegesebb eleme
ket tartalmaz a tanuló felelete. Mert a felelet megítélésében ez a 
körülmény jön első sorban tekintetbe. Az ilyen megítélés nem tar
tozik a könnyű dolgok közé; alább egy pár javaslatot hozunk fel 
arra nézve, miképen lehetne e képességet fejleszteni. Az ideális 
eljárás ez volna: feljegyezni a feleletnél minden egyes hibát, csak 
úgy mint az Írásbeli dolgozatoknál ; ez azután meglehetősen hű 
képét adná a tanuló előmenetelének. De ha az ilyen minucziósus 
eljárás következetesen nem vihető is keresztül, annyit mégis meg 
lehet próbálni, hogy a tanár legalább időről-időre szerkeszsze meg 
valamely tanórának lehetőleg kimerítő képét. Ilyenkor ott feküd
jék előtte a névsor, a melyben a feltűnőbb jelenségeket egy-egy 
szóval, betűvel, sőt puszta jellel fixirozza. Igen czélszerű azután e 
feljegyzések alapján egyeseket tüzetes kritika tárgyává tenni, hogy 
tudatában legyen a tanuló annak, hogy minden mozdulata szoros 
ellenőrzés alatt áll.

Nem szükséges külön hangsúlyozni, hogy a felelet megítélése 
minden egyes tantárgynál más-más szempontok szerint ejtendő 
meg. Ugyanis mindenkor szemmel kell tartani az egyes tantárgyak 
hivatását a nevelő tanítás eszközei közt, minő sajátossága alapján 
foglal helyet egyik vagy másik tantárgy a tanterv keretében. Ez ad 
irányt az osztályozásnak, mely azért mindig relativ. A főkérdés 
ez : elérte-e tanuló minden egyes esetben a specziális czélt, melyet

* Mi szükség erre ? A szerk.
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elébe tűztünk? s ha igen, miképen érte el. Ez a ezél pedig a sze
rint változik, a mint elérésénél a tanulónak egyik vagy másik 
lelki tehetsége lép actióba.

Mindenképen fontosnak kell tartanunk a felelet megitélésében 
való biztosságot. Ezt a képességet is csak gyakorlás útján szerez
hetni meg. Nagy ritkán fordúl elő az, hogy több ember egészen 
egyformán Ítélne. Ez a klassifikálásnál is így van. E jelenség okai 
kézzelfoghatók : először is a kritikai érzék különböző foka, a tanár 
dispositiója, figyelmének intensitása, kedély állap óta. Ezek azonban 
csak gyengeségek ; de a balvélemény, rokon-, vagy ellenszenv és 
egyéb kevésbbé szolid motívumok, melyek azokat a hírhedt «mel
léktekinteteket » szülik, a körülményekhez képest valóságos bűn
számba is mennek. Ezeknek kiirtása más lapra tartozik. De az 
igazságos osztályozására törekvő tanárnak több módja nyílik arra, 
hogy ebben a nehéz, és nagy felelősséggel járó eljárásban lehető 
biztosságra tegyen szert. így pl. talán czélravezetőnek bizo- 
uyúlna, ha a tanárok néha-néha klasszifikálási gyakorlatokat tar
tanának, legalább olyformán, hogy pl. a hospitáló tanár szintén 
osztályozná a felelő tanulókat s aztán a szaktanárral egybevetnék 
a tanjegyeket. Az esetleg felmerülő elérések az okok kipuhatolá- 
sára vezetnének és nem egy üdvös eszmét hoznának felszínre.. 
Kivált kezdő tanár venné ennek hasznát.

Általában az osztályozásnál hangsúlyoznunk kell a közös, 
konferáló munkát. Mert hiszen arról van szó (a mint már említ- 
tettük is), hogy a tanuló fejlettségi fokáról, azaz előmenetéről lehe
tőleg hű összképet alkossunk. Isolált tapasztalatok, melyeket más 
oldalról jövő észleletek ki nem egészítenek, többé-kevésbbé elfer
dítik a valót. Az egyik tapasztalat vagy megerősíti a másikat, 
vagy pedig annak korrektivájáúl szolgál. Ily módon kikerülhetők 
a természetellenes kontrastok. Azért helyesen sürgeti a középisk. 
Bdtartás 23. §-nak Jegyzete, hogy az osztályfőnökök minél gyak
rabban érintkezzenek az osztályukban tanító tanárokkal. De nem
csak a rendes tanácskozmányok alkalmával beszéljék meg a taná
rok a tanulók tanulmányi előmenetelét, hanem azonkívül is minél 
gyakrabban. Az egyes tantárgyakban mutatkozó nagy eltérések,, 
vagy épenséggel ellentétek, mindenesetre valamely hibát involnál- 
nak, mely csak ritkán keresendő a tanulóban. Hogy a viszonyla
gosság elvének» emez elhanyagolása minő képtelenségeket szülhet..
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arról dr. Dengi J. említett czikkében bővebbet olvashatni. (J. h. 
542. s köv. 1.)

A klassziíikálás itt vázolt szabályainak szorgos szemmel- 
tartása mellett a tanár soha sem lehet arra nézve kétségben, hogy 
megbuktassa-e a tanulót, vagy ne. Ez pedig nem csekély nyere
mény. Eltekintve attól, hogy a tanár nem terheli lelkiismeretét 
a legkínosabb önváddal, mivel eljárásának jogosultságáról tel
jesen meg van győződve, az iskolának csak szolgálatot tesz 
azzal, ha a tanulót ily módon moraliter kényszeríti, hogy a nem 
neki való tanintézettől megváljon, a mely ezáltal egy igen kellet
len ballasttól menekül meg. De használ a szülőknek is, ha igazsá
gos szigorral eleve arra figyelmezteti őket fiuk megbuktatása által, 
hogy más pályára vigyék. Nem is a bukott tanulókból kerülnek 
majd ki a proletárok, hanem a kegyelem-kenyéren élő úgynevezett 
«tiszta elégségesek »-bői. Mert mit is jelent egy ilyen kegyelmi 
«elégséges»? Nyilván nem egyebet, mint ezt: «valamicskét csak 
tud», vagy: «tehetsége ugyan nincs, de sokat , vágott'», vagy : «már 
csak átbocsátóm én is, csak pusztuljon innen», vagy: «ha már 
mindenki átbocsátja, hát én is», vagy: «az apjának kívüle még 
három, iskolábajáró fia van». Szóval ez az utolsó szalmaszál, 
melybe tanár és tanuló kapaszkodnak. Az ilyen tanulóra ki kellene 
mondani, hogy okvetetlenül valamely másnemű intézetbe lépjen 
át, vagy pedig válaszszon más pályát. — Legyen a bizonyítvány 
lehetőleg megbízható prognostikon, melyből sok mindenfélére 
lehet következtetni, a minek aztán a pályaválasztásnál vehetni 
hasznát.

II. Végül néhány szót magukról az érdemjegyekről (calculus).
Az érdemjegyek, mint azok a formák, melyekben az ítélet 

ki van mondva, azért fontosak, mivel általuk kifejezésre ju t maga 
az ítélet, mely vagy felemelő, vagy lesújtó. Ha e formák hiányo
sak, vagy pedig nem tüntetik fel kellően a fokozató viszonyt, mely 
az Ítélet árnyalatainak kell, hogy megfeleljen, akkor minden osz
tályozó akribia kárba vész. Hogy az érdemjegyek kérdését nem 
egy könnyen oldhatni meg, bizonyítja az, hogy pl. középiskoláink
ban máig gyakran változtak az érdemjegyek, в nem mondhatni, 
hogy a mai fokozatok teljesen megfelelnének a követelményeknek, 
nem is szólva másnemű intézetekről, a melyekre ugyancsak 
rámondhatni, hogy «a hány ház, annyi szokás». Pedig itt nagyon 
szükséges az egyöntetűség nemcsak a Somogyi fent idézett czikké-

3M agyar Pädagogin. I I . 1, 2.
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ben felhozott praktikus okoknál fogva, hanem kivált a didactikai 
érdekek megóvása érdekében.

Ezúttal csak a középiskolákban dívó osztályozási fokozatokat 
teszszük megvitatás tárgyává, tekintve azt, hogy a klasszifikálás 
kivált a középfokú oktatásnál nyer igazi jelentőséget, a miért is a 
fentebbi fejtegetéseknél is első sorban a középiskolát tartottuk 
szem előtt.

A középiskolai érdemjegyek száma tudvalevőleg az 1876/7. 
tanévtől kezdve hattól négyre redukáltatott, egyúttal töröltettek az 
«általános osztályzatok» is, melyeknek hiányaira már Roth S. fel
hívta a figyelmet a Tanáregyes. К. IX. évf. 4. számában (83. s köv. I.)1 
Azóta megmaradtak az előmenetelnek következő érdemjegyei : jeles, 
jó, elégséges, elégtelen (Edtartás 40. §). Akármelyikünknek gyakran 
alkalma volt tapasztalni, hogy e fokozatok nem elegendők. Kivált 
a «jó» és «elégséges» közé kellene valami fokozatot alkalmazni. 
De a többi fokozatoknál is érezzük bizonyos átmeneti jegyek hiá
nyát, kivált akkor, midőn lehetőleg pontosan akarjuk a két fokozat 
közti különbséget kiemelni. így keletkeztek a törtszámmal kifeje
zett nem-hivatalos-fokozatok : V2 , Vs, s/i ; mathematikai értékükre 
itt természetesen nem figyelünk, a törtvonás csak az átmenetnek 
egyszerű graphikai megjelölése. Ép ily alapon keletkeztek azon
felül még ezek a közbeeső fokozatok : */i, 8/з, 4/e. E törtszámok 
szintén csak formailag, nem tartalmilag fejezik ki a fokozatot. 
A számláló mindig a domináló érdemjegyet jelenti, így pl. 8A 
inkább elégségest, mint elégtelent jelent, Ve megfordítva stb. 
Ezenkívül a minucziozitásra való törekvés még más megjelöléseket 
eszelt ki ; így I (aláhúzva) kissé rosszabbat jelent a jelesnél, sőt 
ferde vonás is használatos 1/, a míg még rosszabbat jelent. Ily 
módon a következő fokozatok keletkeztek : 2

1 1 1/ Va 2/i 2 _2 2/ 2/s 8/a 3 _3 3/ 8/é 4/s 4 összesen 16 
fokozat.8

1 Az úgynevezett érdemsorozatot, melyet nálunk már régebben eltö
röltek, Ausztriában 1886-ig használták.

2 A következőkben csak azokat a módozatokat hozom fel, melyeket 
részint magam használok, részint másoknál láttam. Yalószinű, hogy még 
még egyéb megjelölések is használtatnak.

3 Szóval így fejezik ki az egyes árnyalatokat : még jeles, igen jó,
még jó, alig jó, alig elégséges, alig valami, — s egyéb már a komikum 
országába csapó perifrázisok. (Szerintünk már a számsorozat is eléggé ko
mikus, és legfeljebb elrettentő például szolgálhat. A szevh.)
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A végleges osztályozás megállapításában praktikus szempont
ból el kell tekintenünk ezen fokozatoktól, de az a törekvés, mely 
őket megteremtette, azt bizonyítja, hogy a megállapított 4 foko
zat kevés.

Az érdemjegyi fokozatok megállapításában legfölebb talán 
a grammatika analógiája adhatna irnáyt. A felelet vagy jó, vagy 
rossz lehet. A «rossz« a lényegileg elhibázott feleletet jelentené. 
E fokozat megfelelő, mert a hol rossz feleletről (=  nem tudásról) 
van szó, ott felesleges minden nüanszirozás. A legfontosabb dolog 
itt: biztosan és kétségbevonhatatlanúl felismerni az «elégtelenség» 
kritériumait. — Már a jó (vagyis sikerült) feleletnél másként van 
a dolog: itt volna alkalmazandó a természetes három fokozat: jó, 
jobb, legjobb (vagyis inkább: igen jó). De ezek a megjelölések, ha 
azokat magával a tudással egybevetjük, nem igen felelnek meg a 
valóságnak az egyes fokozatokra nézve. így pl. az olyan felelet is 
/о’-val, a tudás alapfokával, volna megjelölendő, mely csak épen 
hogy megfelel a követelményeknek. Ha teljesen igazságos meg
nevezéseket akarnánk creálni, akkor hosszadalmas körülírásokhoz, 
kellene folyamodnunk, a mi már egész kritika volna, pedig a 
klasszifikáczió csakis mintegy rövid tartalomjegyzéke a kritikának.

Ezen oknál fogva legczélszerűbbnek tartjuk a megjelölés 
azon módját, mely a fokozatosság természetes jelzőivel, a számok
kal állapítja meg az érdem fokozatait, azon közönségesen elfoga
dott nézetből indulva ki, hogy a felmenő számsorban az első 
szám (1) a «legjobb» fokozatot jelenti. A számok azért alkalmasak 
a fokozatok képletes megjelölésére, minthogy mindegyiknek meg
van a maga fix helye a számsorban s így rögtön meg tudjuk Ítélni 
a számsor többi tagjaihoz való relatióját. Elegendőnek találjuk a 
tanulmányi előmenetelre nézve az első öt számot (1, 2, 3, 4, 5), 
melyek közül az 5-ös volna az elégtelenség jele (mint 1876/7 előtt 
volt), a tehetség hiányát pedig a zérus fejezné ki.

Hasonlóképen a maga viseleti érdemjegyek megnevezései 
helyett is czélszerűbbnek látszik puszta számokat használni. Mert 
ama megjelölések nemcsak nem jellemezhetik híven a tanuló 
magaviseleti állapotát (ehhez még bővebb körülírások kellenének, 
mint a tanulmányi klasszifikálásnál), hanem sablonszerűségük 
még annál kirívóbb, minthogy itt egy kis jellemrajzot kellene 
nyújtani, mely természetesen el nem lehet specifikus vonások nél
kül. A ,jó‘ nagyon tág fogalom, mely semmi jellemző jegyet nem

3*
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foglal magában; a ,szabályszerű“, voltaképen azt jelenti, hogy a 
tanuló az iskolai rendet kellően respektálja, de azért már nem(?) 
,jó‘. A ,kevésbbé szabályszerű“ magában véve egyáltalában nem 
jelent valami rettenetes dolgot, csak annyit mond, hogy a tanuló 
,kevésbbé‘ tisztelte az iskola törvényeit, pedig milyen sújtó fokozat 
ez ! Igen nagy ugrás van továbbá a ,kevésbbé szabályszerű“ és a 
«rossz» között, mert ez már erkölcsi elzüllés jelzője; vagy ha 
olyan jelentésben veszszük, mint mikor valakire azt mondjuk, hogy 
«rossz fiú», — akkor szintén semminemű prægnâns ereje nincs.

A klasszifikálás fontos kérdésével újabban keveset foglalkoz
nak szakembereink, talán azért, mert a divatos időszerű tanügyi 
témák körén kívül esik, vagy pedig azért, mert számos, kisszerűnek 
látszó dologgal kellene e tárgy megvitatásánál bibelődniök. Pedig 
eltekintve attól, hogy az osztályozás kérdése mint didaktikai kér
dés eo ipso időszerű marad és soha sem lehet kisszerű : legalább 
is az iskolai igazságszolgáltatás hitelének helyreállítása czéljából 
kellene az eszmék tisztázását lehetőleg előmozdítanunk.

(Miskolcz.) W eb ek  I stván .

ÁLTALÁNOS NÉPISKOLAI TANKÖTELEZETTSÉG.

Nálunk a közéletnek majdnem egész terén, különösen pedig a köz- 
oktatásügyi kérdésekre nézve, mindent a kormánytól, illetőleg a tör
vényhozástól várnak ; sőt arra is tudnék példákat idézni, hogy ha vala
mely kultúrái vagy humanistikus intézményt egyesek vagy társulatok 
felbuzdulása kezdeményezett vagy talán létesített: ezen felbuzdulás 
azonnal véget ért, mihelyt a kormány — épen az illető intézmény hasz
nosságától indítva — közreműködését felajánlotta. Pedig ha valahol, a 
kultúrái és emberbaráti kérdések megoldásához, a társadalom, törvény- 
hozás és a kormány együttes közreműködése szükséges. Sőt többet mon
dok : a törvényhozás és kormány ilynemű kérdést, a társadalom, az abban 
nyilvánuló erőteljes közvélemény nyilvánulása nélkül, meg nem oldhat. 
A kultúrái kérdést a társadalomnak kell megérlelnie, s a törvényhozásnak 
csak az ért gyümölcsöt kell leszakítania.

Ha valamely intézmény — a törvény útján — így létesült, továbbra 
magától is megél, mert élete a nemzet testéből kelt ki ; ellenkező esetben 
mesterséges eszközökkel talán egy darab ideig fentartható, de mint 
olyan növény, mely idegen kiima szülötte, melynek számára közéletünk 
és társadalmunk talajában tápláló anyag nincs, elébb-utóbb elpusztul.



A dolognak ilynemű felfogása indít engem arra, hogy egy eddig különös
nek tetsző eszmét bocsássák közvetlenül tanférfiaink, közvetve pedig 
-egész társadalmunk közvéleményének itélőszéke elé : ez a népiskolai ál
talános tankötelezettség eszméje. Nagy elbizakodottság volna tőlem azt 
hinni, hogy az én gyenge szavamnak sikerülni fog hazánk közvélemé
nyének érdeklődését a népnevelés ügye iránt felkölteni. Mintha hallanám : 
«nem támogatja-e eléggé az egész parlament a kormányt, sőt maga az 
ellenzék is nem liczitálja-e túl a kormánypártot, valahányszor népneve
lésügyi kérdés forog kérdésben ? » Sajnálom, hogy nekem nyíltan ki kell 
mondanom, hogy rám a népnevelósre vonatkozó ügyeknek az országgyű
lésen való tárgyalása azt a benyomást tette, mintha a honatyák úgy vol
nának vele, mint vagyunk egy nem kedves vendéggel, a kit egy s más 
tekintetből mégis szívesen kell látnunk. A család tagok túlhezitálják 
egymást a szívesség külső nyilvánításában ; de azért ha az illető eltávo
zott mégis mindnyájan fellélekzenek : »Hála Istennek! Csakhogy el
ment ! » így vagyunk mi a népnevelés ü§^i kérdésekkel is. Bizony ha az 
érdeklődés a népnevelés ügye iránt valami nagyon bensőleges volna, 
nem kellene egy Szathmáry Györgynek ily nyilatkozatra fakadni : «Az 
(t. i. történik) mit én határozottan nemzeti szerencsétlenségnek tartok, 
hogy vannak közvéleményszerű erős áramlatok, melyek fumigálják, ki
csinyük, «alárendelt jelentőségűnek tartják» a népoktatást, de nincs 
vagy nincs elég erős egy másik ellentétes áramlat mely ám azokat siker
rel ellensúlyozhatná.» (1. Magyar Tanítóképző. 1889. okt.) Midőn alól- 
irott a «F. V. M. Közművelődési egylet» közgyűlésén ezelőtt mintegy 
két évvel azon indítványnyal léptem fel, hogy tétessék a népneve
lők számára az egyletbe való belépés minél könnyebbé, mert ha a 
szerény népnevelők azon tudatban működhetnek, hogy hátuk mögött 
egy hatalmas egylet áll, egészen más lelkülettel munkálkodnak, mintha 
csak maguknak kell az ellenséges áramlatokkal szembeszállniok : meg
hallgatták ugyan indítványomat, de lehetetlen volt az arczokról le nem 
olvasnom, hogy oly dolgokat pengetek, a melyek az igen tisztelt tagoknak 
nem igen voltak ínyükre.Vissza ugyan nem utasították az indítványt, csak 
bölcsen azt határozták « kiadatik a választmánynak. » A választmány pe
dig nem tartotta a dolgot érdemesnek még csak arra sem, hogy jelenté
sébe felvegye. Az említett és számtalan más hasonló jelenségek eléggé 
indokolják azon felfogást, hogy nálunk a népnevelés ügye iránt a közvé
leményben nincs benső érdeklődés s nem is lesz mindaddig, míg az az 
egész nemzetnek, a nemzet minden egyes tagjának, gazdagnak és sze
génynek, hatalmasnak és más támogatására szorulónak, az intelligensnëk 
és pórnak közös ügye nem lesz.

Ha ily körülmények között felszólalok, teszem ezt nem azért, 
mintha reményleném, hogy a dermesztő közönyt tán sikerül felolvaszta-
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nom ; hanem azért, a miért egy szent ügy harczosa küzd, még akkor is,, 
ha közvetlen sikerre nincs is kilátása.

És ha igénytelen szómhoz másoknak erősebb szava járul, talán! 
eljő az idő, midőn az általános népnevelés eszméje meg lesz valósítva.

A ma népiskolának nevezett intézet nem népiskola. Én a népisko
lát olyan intézetnek fogom fel, melyben a nemzet minden tagja : szegény 
és gazdag, az intelligens osztályhoz tartozó és napszámos stb. közösen nyeri 
a nevelése alapját. A mai népiskola : szegény iskola. Ezen szegényiskola 
népiskolává akkor válik, ha a népiskolai tankötelezettség elve törvényi
leg meg lesz állapítva, az az kimondatik, hogy bárki legyen is az, mind
addig semmiféle intézetbe fel nem vehető, míg a teljes népiskola hat 
osztályát sikerrel el nem végezte.

Az ily értelemben felfogott tankötelezettség megvalósításának :
a)  lehetőségét, és h)  szükségességét kivánom a következőkben kimutatni.

I.

a )  A 68-ki 38. t. ez. 1. §. a tankötelezettséget nem a népiskolákra, 
csak általában az iskolákra nézve mondja ki, — a mit aztán úgy értel
meznek, hogy a ki gyermekét a népiskolán túl is akarja taníttatni, az azt 
már 9 éves korában, tehát a tanköteleskor befejezte előtt 3 évvel, kive
heti a népiskolából ; ebből aztán az oly községek, melyekben a népisko
lán túl menő intézetek vannak, ismét azt következtetik, hogy a népiskola 
ötödik és hatodik osztályának felállítása, — tehát a teljes népiskola ki
építése nem is szükséges.

A ki gyermekét a negyedik elemi osztályon túl taníttatni akarja, - 
pedig azt tenni mindenki köteles — küldje a közép vagy polgári iskola 
első és második osztályába. Pedig nem mindegy ám a két nemű intézet..

A népiskola mint befejező ismeretet nyújtja azt, a minek a közép
es polgári iskolában a további ismeretek alapjáúl kell szolgálnia. Ebből 
önként következik, hogy a népiskola kiépülésének legfőbb akadálya a 
közép- és polgári iskolák jelenlegi szervezetében keresendő. Az a kérdés 
már most : létesíthető-e a nép- és középiskolák között oly viszony, mely 
szerint e két intézet egymás fejlődésének útjában ne álljon. Hogy a nép
iskola ötödik és hatodik osztályát a középiskola első és második osztá
lya nem helyettesítheti, az az épen mondottakból önként következik. 
Pedig ha egy községben középiskolák vannak, akkor többnyire a népiskola 
húzza a rövidebbet. Azokat ugyanis, a kik valamely község sorsát intézik, 
(a befolyásosabb, tekintélyesebb polgárok) sokkal több érdek fűzi a kö
zép- mint a népiskolához ; mert az ilyenek gyermekeiket rendesen a kö
zépiskolákba akarják küldeni ; hogy hová járjanak a szegény ember gyér-
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mekei mivel megfelelő korú gyermekek számára kétféle intézetet 
fentartani a legtöbb község anyagi erejét túlhaladja — az nem az ő 
gondjuk. Az a kérdés már most, hogy vájjon a népiskola ötödik és hato
dik osztálya a középiskola első és második osztályát helyettesítheti-e ? 
És erre határozottan azt felelem : igen.

Nagyon jól ismerem én a középiskolának terjeszkedő hajlamait, 
mely majd előkészítő osztály követelése, majd lefelé egy kilenczedik 
osztály fölállításának sürgetése alakjában nyilvánul, de azért állításo
mat vissza nem vonom. Lehetetlen, hogy fájdalmasan ne érintsen 
minden népnevelőt, ha látja, hogy esetleges vagy épen az emberi 
természetben gyökerező bajokért mindjárt a népiskolát teszik fele
lőssé. Csak nem régiben is az egységes középiskolai enquête tagjai 
vádként hozták fel, hogy a népiskolából kikerült «némely növendékek 
a gondolkodásban lusták.» Én pedig azt mondom, hogy azon korban 
levő növendékek között, melyben a középiskola azokat fölveszi 
!»—10 évvel — csak kivételes a gyors gondolkodású és élénk felfogású. 
És én ezt nagyon természetesnek találom. Mert a ki ismeri az emberi 
lélek fejlődési folyamatát, — annak tudnia kell, hogy a 6- és 12 év az 
emlékezet fejlődésének szaka.* Nem akarom ezzel azt állítani, hogy az 
emlékezet és gondolkodás között oly szigorú válaszfalat lehet húzni, 
annyi azonban áll, hogy a gondolkodó képesség, mint domináló lelki 
tulajdonság csakis a 12-ik életév után lép fel átlagosan. Ebből azonban 
fegyvert kovácsolni, akár a népiskola, akár bármely más intézet ellen, ép 
oly indokolatlan, mint igazságtalan volna. Ezeket közbe vetve visszatérek 
tulajdonképeni tárgyamra, t. i. arra : mire támaszkodva állítom én azt, 
hogy a népiskola a középiskola első és második osztályát helyettesítheti.

Az ember nevelhetőségének fokát és mértékét nem a nevelő intézet 
faja, hanem a gyermek természetes fejlődésmenete határozza meg ; nem ez 
utóbbi alkalmazkodik a nevelőhöz vagy intézethez : hanem ezeknek kell 
eljárásukat a növendék testi és lelki fejlettségéhez szabni. Ha ezt tenni 
elmulasztják, munkájuk vagy azonnal kárba vész, — vagy ha ideig-óráig 
valami látszólagos siker mutatkozik is — az elhibázott lépés előbb-utóbb 
megboszulja magát. Nevezzék már most azt az intézetet akár nép- akár 
középiskolának, eljárását növendéke fejlettségi fokához kell mérnie, 
különben falra borsót hány. Álláspontom igazolásáúl bátor vagyok a 
középiskola első és második, nemkülönben a népiskola ötödik és hatodik 
osztálya számára előírt tananyagot, részenként egymás mellé állítva,

* Szerintünk az emlékezet abban a korban fejlődik, a melyben fej
lesztik s a lelki életnek tudtunkkal nincsenek ilyen kizárólagos periódusai. 
De különben is veszedelmes tételt állít fel a czikkiró, mert könnyen azt 
lehetne belőle következtetni, hogy épen csak az emlékezetet kell fejleszteni.

A szerit.
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bemutatni. Kiindulási pontúi veszem az elsőre nézve a N. M. vallás és 
közokt. min. által 1884. évi 15446. sz. a. és 1886. évi 11891. sz. a. kelt 
rendeletéivel kiadott reáliskolai tan tervet s a reá vonatkozó utasításokat ! 
az utóbbira nézve u. a. min. által 1877. évi 21678. sz. a. kiadott elemi 
népiskolai tantervet. A népiskolai tantervnek a gymnasiumi és polgári 
iskolai tantervvel való összehasonlítását nem látom szükségesnek, mivel 
ezek alapvonalaikban — a kezem alatt lévő értesítők tanúsága szerint 
is — a reáliskolai tantervvel a főpontokban megegyeznek. Nagyon termé
szetes, hogy összehasonlításomban azon tárgyakra terjeszkedem ki, me
lyek a közép- és népiskolának egyformán tárgyát képezik, a többiekre 
nézve utólagosan fogok nyilatkozni.

1. Magyar nyelv, a) A reáliskolában. Az első osztályban : az egyszerű 
mondatok, az egész alaktan, olvasmányok, írásbeli dolgozatok ; a második 
osztályban : az összetett szerkezetű mondatok, szóképzés, szórend stb. olvas
mányok, írásbeli dolgozatok, (népmesék, mondák), b) A  népiskolában. III. és 
IV. osztály. Mondat, mondat-bővítés, mondat-sorozat, szószármaztatás. V. és 
VI. osztály. A szerzett nyelvtani ismeretek begyakorlása ; olvasás, az olvas
mányok tartalma a Gyertyánffy-Kis-féle módszertan szerint, reálirányúak 
(természetrajzi leírások, iparos foglalkozások), és ideális irányúak (népmesék, 
mondák, krónikák) ; írás, és pedig leírások, levelek, polgári ügyiratok.

Az előzőkből kitűnik, hogy a magyar nyelvre nézve, a középiskola 
első és második osztályának tananyaga, a népiskola tananyagától lényegi
leg nem tér el. Ha azonban az utasításokat methodikai szempontból vet
jük egybe, ■— akkor az elsőséget határozottan a népiskolai utasításoknak 
kell adnunk. Igaz ugyan, hogy az inductiv eljárást a reáliskolai utasítások 
is hangsúlyozzák, de mégis megengedik, hogy a tanár «tudományos meg
győződése» alapján más utat is követhessen. Igénytelen felfogásom sze
rint a nyelv és nyelvtan tanításának helyes módja csakis az induetio 
vagyis a mondattani alapon való tanítás. Az emberi természetben gyö
keredzik már, hogy rendesen a ránk nézve kényelmesebb eljárást választ
juk ; a deductiv eljárás a tanárra nézve kényelmesebb lévén az induc- 
tivnál, biztosak lehetünk, hogy az ily permissiv utasításnál az emberek 
fele az elsőt fogja választani. A népiskolai utasítások a legpontosabban 
előírják a tanítás menetét.

Azt is az utóbbiak javára kell Írnunk, hogy ezek az ötödik és hato
dik osztályban a begyakorlásra fektetik a fősúlyt ; és csakugyan a nyelv
tani szabályok, kellő begyakorlás nélkül «Zengő érez és pengő czimbalom.» 
Igaz ugyan, hogy a begyakorlást a reáliskolai utasítások hangsúlyozzák, 
de mit ér az, ha azok számára időt nem jelölnek ki.*

Ezekből kitűnik, hogy a magyar nyelvi oktatás — pedig ez a leg
főbb tantárgy — egyáltalán nem indokolja azt, hogy miért kell a közép

* Leliet-e szó nyelvtani szabályok tanításáról begyakorlás nélkül ?
A sxerk.
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iskolának növendékeit a népiskola negyedik osztályából vennie. Annyival 
is inkább, mivel ha netalán a népiskola valami mulasztást követett volna 
el, azt e tárgyra nézve a középiskolának módjában van helyrepótolnia ; 
a mennyiben ugyanis a középiskolai harmadik osztályának tárgyát a 
rendszeres nyelvtan teszi.

2. Földrajz, a) A reáliskolában. Első osztály : a földgömb megismer
tetése, földrajzi alapfogalmak, Európa államai, Magyarországból kiindulva; 
második osztály : a többi földrészek ismertetése, b) A népiskolában. III. osz
tály : lakóhely és környékismertetés ; IV. osztály ; a magyar birodalom — 
Európa és a többi világrészek természetrajzi földrajzának alapvonalai ; V. osz
tály ; elűző osztály tananyagának bővítése, súly fektettetvén a politikai föld
rajzra ; VI. osztály a legszükségesebb tudnivalók a mértani földrajzból.

A mint látjuk lényeges eltérés a két tantervben e tárgyra nézve 
sincs — legfeljebb annyi, hogy a mit a reáliskolai tanterv bekezdésül 
nyújt, azt a népiskolai befejezőleg közli. Ezenkívül ez utóbbi többet 
nyújt, — a mennyiben bogy a földrajzi oktatás befejezett egészet 
képezzen — a természettani földrajz elemeit is felveszi, miről az egész 
reáliskolai tantervben semmi sincs. A mi a tananyagnak methodikai 
elrendezését illeti, itt is a népiskolainak kell az elsőséget nyújtanunk. 
Nagy hiba ugyanis a reáliskolai tantervben, hogy a tanítást a földgömb 
megismertetésével kivánja kezdeni, — a melynek helyesebben utolsónak 
kellene lennie. — Az indokolás iparkodik ugyan ezt utasításaival jóvá 
tenni, de az ilyen cardinális tévedést bajos kiigazítani.

3. M ennyiségtan, a) A reáliskolában. Első osztály : a négy alapmű
velet egész és tört számokkal, időszámítás ; második osztály : geometriai vi
szonyok és arányok s azok alkalmazása. — b) A népiskolában. V. osztály : 
a tizes rendszer, a törtekkel való műveletek ; VI. osztály : a hármas sza
bályra tartozó feladatok a következtetésekre alapítva (kettőstétel), kamatszá
mítás, társaságszabály stb.

Ha a tanterveket e tárgyra nézve is összehasonlítjuk, azt látjuk, 
hogy a népiskolaiból a geometriai viszonyok és arányok, a reáliskolaiból 
az összetett kamatszámítás, vegyítési- és társaság-szabály ez osztályokban 
hiányzanak, mivelhogy azok csak a harmadik osztály számára vannak 
előirva. Az a kérdés már, melyiknek eljárása helyesebb ? Sajnálattal kell 
ismét kijelentenem, hogy a mérleget újra a népiskolai tanterv nyomja 
le. Nagy hiba a viszonyok és arányokról előbb szólani, míg a hármas sza
bályra tartozó feladatok minden fajtáját a kettőstótel szerint meg nem 
oldották. Megjárta ez akkor, midőn még Hentschel a kettőstételt a számí
tásban meg nem honosította, mai időben ez methodikai anachronismus.

4. Term észetrajz, a) A reáliskolában. Az első osztályban: a téli hó
napokban egyes állatok, tavaszi és őszi hónapokban egyes növények ismer
tetése ; a második osztályban : az egyes állatok ismertetésének folytatása, 
az állatok és növények rendek szerinti ismertetése, b) A népiskolában. 
V. osztály a téli hónapokban a népet közelebbről érdeklő ásványok és kő
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zetek — a tavaszi hónapokban ugyancsak a népet közelebbről jellegzetes
növények ismertetése ; VI. osztály : a téli hónapokban az állatok ismertetése, 
a tavasziakban a növények folytatólagos ismerterése és az egész természet- 
rajzi tananyag rendszerezése.

A mint ezen vázlatból látszik, a két rendbeli tanterv e tárgyra 
nézve vág leginkább egybe. Az eltérés annyiban mutatkozik, hogy az 
ásványtan a reáliskolában e fokon még nincs felvéve. Mindazonáltal, 
methodikai tekintben alig lehet kifogásunk akár az egyik, akár a másik 
ellen. A methodikai követelményeknek ezen figyelembe vétele meg is 
látszik a középiskolai tanulók által e tantárgyban elért eredményen.

5. Rajzoló geom etria, a) A reáliskolában. Az első osztályban : Plani- 
metriai alaktan, geometriai díszítmények, congruentia stb ; a második osz
tályban stereometriai alaktan, a síklapu testek távlati ábrázolásuk, stb, 
b) A népiskolában. Az V-ik osztályban : az egyenes oldalú idomok mérése, 
alakítása és az azokra vonatkozó számítások ; a VI. osztályban : nagyobb- 
területek fölvétele, rajzolása, köbtartalom-számítás, egyszerű épülettervek.

A legnagyobb eltérés e tárgyra nézve a két tanterv között az, hogy 
az első a távlati rajzot már az első osztályba fölveszi, s kissé talán theo- 
retikus irányú. Vájjon nem ebben gyökerezik-e a tanférfiak által sem 
"tagadható túlterhelés ? Ha azt akarjuk, hogy növendékeink valamely 
tantárgytól csömört kapjanak, ezt legbiztosabban az által érhetjük 
el, ha azt — a növendék korához képest idejekorán kezdjük meg.

6. Szépírás, a) A reáliskolában. Az első és második osztályban a fo
lyó magyar és német Írás, a tervi (rond) Írás. b) A népiskolában. Az V. és 
VI osztályban : Szépirási gyakorlatok magyar betűkkel.

Eltérés a két tanterv között itt az, hogy a német iras, a mi nagyon 
s természetes, a népiskolaiból hiányzik.

7. Tornázás. a) A reáliskolában. Első és másdik osztály : A )  Rend
gyakorlatok, B) Szabad gyakorlatok, C) Szergyakorlatok, DJ Játékok (osz
tályok szerint.) A népiskolában. A IV., V. és VI. osztályban : rend- szabad- 
gyakorlatok, ugrás, mászás, lengés, játék.

E tárgyra nézve legfeljebb annyiban vehető észre a két tanterv 
között eltérés, hogy a népiskolaiból a szergyakorlatok hiányzanak. És ez 
azt hiszem, annak ismét nincs kárára, mert az ily korban levő gyermek 
testi szervezete még nem oly erős, hogy az akár a nyújtón, akár a korlá
ton — e két legfőbb szeren — való tomázást kár nélkül megbirná.

Ezekben kívánta* adni azon tárgyak összehasonlítását, melyek a 
reáliskola s így a polgári iskola s a latint leszámítva a gymnasium első 
és második osztályának egyaránt tárgyait teszik ; lássuk most még azon 
tárgyakat, melyek a reál- illetőleg középiskola első és második osztályá
ban előfordulnak s az elemi iskola ötödik és hatodik osztályából hiány
zanak, — s megfordítva melyek az elemi iskola ötödik és hatodik osztá



lyában taníttatnak, a középiskola első és második osztályában pe
dig nem.

Az első csoportba tartoznak : a német nyelv, a gymnasiumban a 
latin és bizonyos tekintetben a rajzoló geometria ; a másodikba a hazai 
történelem, a polgári jogok és kötelességek ismerete, a természettan ele
mei és ének. — Látjuk tehát, hogy a míg némely tárgyak a népiskolá
ban talán kisebb terjedelemben taníttatnak vagy nem taníttatnak, más 
oldalról bőven kárpótoltatnak oly tantárgyak által, melyek a közép
iskolából hiányzanak és az általános alapmíveltséget szépen kiegészítik.

Az a kérdés merül most már fel, hogy vájjon lehetséges volna-e a 
középiskolai tantervet úgy átalakítani, illetőleg az elemi iskoláéhoz al
kalmazni, hogy abból a további mívelődésre kár ne háromoljon ? Nem
csak lehetséges, de üdvös volna. Mert a változásnak csekély méretűnek 
kellene lennie. Ha ugyanis a középiskolából a németet, latint és az ábrá
zoló geometriát elhagyjuk, — illetőleg a hazai történelem, polgári jogok 
és kötelességek, a természettan elemeivel helyettesítjük : a két tanterv 
az idézett fokon tartalmilag összevág. Ezen tantervi változtatás azért is 
kívánatos, mivel ez által az első és második osztály bizonyos fokú kike- 
rekítettséget — mely felé különben is észrevehetőleg törekszik 
nyerne, egy concentrikus műveltségi kört alkotna. Az által, hogy ily 
módon az idegen nyelveket elhagynók, a tanítás egyátalán nem szen
vedne. Mert igaza van Comeniusnak, midőn azt állítja, hogy «idegen 
nyelveket tanulni vagy tanítani akkor, midőn még anyanyelvűnket sem 
bírjuk alaposan olyan, mint lovagolni akarni, mielőtt járni tudnánk.# 
Már pedig ki meri az állítani, hogy 9—10 éves gyermek anyanyelvét 
alaposan bírja ?

Az elmondottakból világosan kitűnik, hogy tantervi nehézség arra 
nézve, hogy a középiskolai első és második osztálya, az elemi ötödik és 
hatodik osztálya által helyettosíttessék,illetőleg a középfokú oktatás alap
jává a teljes népiskola tétessék — egyátalán nem forog fenn. Az a kér
dés merül fel ezek után, hogy a czélba vett változtatást nem teszi-e ne
hézzé vagy talán épen lehetetlenné hazai népiskoláink aktuális helyzete. 
Elismerem, hogy e helyzetben — a megjelölt czél szempontjából — 
nagy nehézség rejlik, nagyon jól tudom én azt, hogy népiskoláink 78 %-a 
osztatlan, hogy az osztatlan iskolában működő egy tanító az osztott 
iskola hat emberének munkáját nem végezheti, de a nehézséget még 
sem tartom legyőzhetetlennek, illetőleg elháríthatatlannak.

Mert nem azt kívánom én, hogy a középiskola alapjául minden 
népiskola — tehát az osztatlan is — hanem, hogy az osztott szolgál
jon. Nem hagyhatom ugyan említés nélkül, hogy vannak számot tevő 
pædagogusok is, a kik a valódi népiskola mintaképét az osztatlan iskolá
ban látják, mert ennek növendékei, a hat év után, az elemi iskolában
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szerzett egész ismeretanyag birtokában vannak — az elemekre nézve 
pedig ez nagy fontossággal bír, — mert az előző osztályban tanultakat 
akaratlanul is folytonosan hallják, míg az osztott iskola növendékei az 
előző években tanultakat már rég elfelejtették, de azért egy ember 
mégis csak egy ember.

Fel kell említenem, hogy ezen módosítás esetén a különböző hely
zetben lévő népiskoláknak egymás iránt való viszonya is szabályozandó ; 
annyival is inkább, mivel azt magának a népnevelésnek érdeke is meg* 
kívánja. Miként vélném én ezen szabályozást, arra nézve máshelyt 
nyilatkoztam (Népnevelők Lapja), itt csakis következtetésem ered
ményét kivánom felemlíteni. Én a népiskolák egységét a tananyag 
azonosságában látom. Mivel ugyanazon tananyagot kevesebb idő alatt 
elvégezni nem lehet, mivel az osztatlan iskolákban a tanító egy-egy 
osztályban tetemesebben kevesebb ideig foglalkozhatik ; nincs más mód, 
mint az osztott iskolák négy első osztálya számára előírt tananyagot az 
osztatlan iskolákban hat évre kiterjeszteni — mi mellett megenged
hetőnek vélném, hogy osztatlan iskola kiválóbb növendékei, egy osztott 
iskolában, évfolyamaiknak megfelelő osztályból tehetnének vizsgát. 
Lehetne az osztott és osztatlan iskolák szabályozását úgy is felfogni, 
hogy a mit az osztott iskolában egész terjedelmében tanítunk, ugyanazt 
az osztatlanban vázlatosan tanítanók. Az ilyen megoldásnak azért nem 
volnék barátja, mivel a vázlatos valami, csakugyan váz, hús és vér nél
külivalami ; tehát legkevésbbé felfogható. Volna még egy harmadik mód, 
t. i. mást tanítanánk az osztatlan, mint az osztott iskolában. A kérdés 
ezen megoldásával azonban a népiskola egységét tennők koczkára.

Ezek után a felvetett pontot illető azon kérdésre kell megfelel
nünk, hogy vájjon annak foganatosítása elé nem gördülnek-e személyes 
akadályok, az az képesek lennének-e a néptanítók az elemi iskola ötö
dik és hatodik osztályában ugyanazt tanítani, a mit a középiskolai taná
rok a középiskola I—II. osztályában tanítanak. Nagyon jól ismerem 
tanügyi állapotaink személyes oldalait, — nem is akarom azokat rózsás 
színben látni, — tudom, hogy vannak egyesek, a kik a feladatnak meg
felelni nem képesek ; de azért mégis nagyon szomorú volna népnevelés
ügyünk helyzete, ha tanítóink legnagyobb részét erre képtelennek kel
lene tartanunk. Hisz a növendékek a középiskola négy osztályából 
vétetnek fel a tanítóképzőbe ; ha ott semmi tárgyi ismeretet - - a metho- 
dikain kívül — nem szereznének, pedig bizony szereznek, még akkor is 
tudnának eleget, hogy úgy tanítanának e fokon, mint középiskolai 
tanáraink. Sőt többet mondok: nagyobb részük jobban. Távol legyen 
tőlem, hogy én középiskolai kartársaimat sérteni akarjam ; de úgy vé
lem, hogy nem is sértem őket, ha azt állítom, hogy ők sem tudhatnak 
és alkalmazhatnak olyan valamit, a mit maguk sem tanultak, — tudó



másom szerint pedig sem nem tanulták vagy tanulják és gyakorolják a 
tárgyak tanításának elemi módszerét. Már pedig a középiskola első és 
második osztályában, a mint ez utasítások és több helyen hangsúlyoz
zák, a tanítás bizony még csak elemi tanítás. A bajon még az sem segí
tene gyökeresen, ha a középiskola első és második osztályának tanárai
tól, a mint ezt Francziaországban teszik, néptanítói oklevelet követel
nénk : mert a tanár még akkor is a felsőbb osztályokra helyezné műkö
désének súlypontját s az alsóktól minél elébb megszabadulni iparkodnék.

Ebben látom én egyik okát annak is, hogy az első és második 
középiskolai osztályban, miért kell oly sok növendéknek az iskolába 
sikertelenül járnia. Ép ezen oknál fogva, én a teljes középiskolák újabban 
inaugurált rendszerét sem helyeselhetem. -  Hogy a népiskolai tanító 
jelzett hivatásának jól megfelelne ez iránt már csak az is kezességet 
nyújt, hogy működése koronájának ép az ötödik és hatodik osztályt 
tekintené.

Annak tehát, hogy a népiskola a közép- és ezzel együtt egyéb isko
lák alapintézetévé tétessék : sem elháríthatatlan tárgyi, sem alanyi aka
dályok nem gördülnek eléje, azaz a népiskolai általános tankötelezett
ség megvalósítható.
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Ezek után térjünk át a kérdés második részének, t. i. az általános 
népiskolai tankötelezettség létesítése szükségességének tárgyalására.

Ezen szükségesség első és legfőbb bizonyítékát a középiskolai 
tanulók statisztikai adataiban találom. 1890/1. tanévben ugyanis a két
féle középiskola — reáliskola és gymnasium — tanulóinak száma 42,116 
volt. Ezen számból az első osztályban vizsgát te tt: 10,118, a nyolcza- 
dikban 2455. Kérdés : mi lett, illetőleg mi lesz azokból, a kik a nyolczadik 
osztályig elmaradnak, - teh á t a jelen esetben 7663-ból? (1. Váltós-és 
közokt. min. 20-ik jelentése az 1890/1. 1. évről II. k.) Felelet: a legna
gyobb részben elzüllenek. E szám még inkább növekszik, ha az érett
ségi vizsgát tettek számát tekintjük ; pedig ha igazságosak akarunk 
lenni, azt kell tekintenünk ; mert középiskolát végzetteknek csakis eze • 
két vehetjük. A kérdés alatti tanévben e vizsgálatnak megfelelt 1885. 
Hiába mondják nekem, hogy az érettségi vizsgálatokig osztályonként 
elmaradók még mindig hasznos tagjaivá lesznek a társadalomnak : a 
reálisan gondolkodók előtt elzüllöttek maradnak mindazok, a kik vala
mely pályára lépnek és azt be nem végzik. Ha az ilyen elmaradókban 
más kár nem esik, mint az, hogy bennök rövid tanulói pályáik alatt ma
gasabb igények támadnak, melyeknél fogva azon állapotban, melybe 
őket sorsuk dobja, megelégedni nem fognak : már magában ez társadat-
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milag oly veszteség, melynek kára kiszámíthatatlan. No de ne legyünk 
oly szigorúak és vegyük fel, hogy a két osztályt végzettek még mindig 
választhatnak oly pályát, melyben az, hogy ők középiskolákban tanul
tak, kárral nem jár ; az elzülöttek száma még mindig tetemes marad. 
Az említett tanévben a második osztályban 7601 tett vizsgát — kivonva 
ebből az érettségi vizsgát tettek számát — 1885 — ; az elmaradtak még 
mindig 5716-ra, tehát a czélhoz jutottaknak több mint háromszorosára 
rúgnak. Sőt menjük még ennél is tovább. Vegyük fel, hogy az alsóbb 
fokú, illetőleg kevesebb előkészültséget igénylő intellectuális pályákra, a 
négy osztályt végzettek minden kár nélkül léphetnek. Közbevetőleg 
legyen mondva én az ilyen kevesebb előkészültséget igénylő intellectuá
lis pályákon — tanító, vasúti-, posta-, kezelő-tiszt stb. — sokkal szíve
sebben látnám a felső népiskola növendékeit ; mert ez iskolában semmi 
olyan feleslegeset nem tanulnak, melyet jövő élethivatásuk érdekében 
nem értékesíthetnének. Az ötödik osztályban az említett tanévben 3856 
tett vizsgát, a nyolczadik osztályig elzüllöttnek tekinthető tehát 3586— 
1885 =  1971. Mi lesz ezekből? Lesznek olyan individiumok, kik sem 
az intelligens, sem a nem tanultak osztályához nem tartoznak ; kikkel 
sem a társadalom, sem maguk magukkal megelégedve nem lesznek, kiknek 
meg lesznek magasabb igényeik, de ezen igények kielégítésére sem ké
pességük, sem akaratuk nem lesz : lesznek intelligens proletárok. — 
E proletár osztályt a polgári iskolák, jelenlegi szervezetükben, szintén 
nagy mértékben szaporítják. En a közép polgári osztály alatt ugyanis a 
kereskedőket, iparosokat, gazdálkodókat értem. E pályák közül a polgári 
iskolák csakis a kereskedelmire — természetesen középkereskedelmi 
iskolával kapcsolatban készítenek elő, — az ipari és földmives pályák
nak alig van valami iskolájuk.

És itt közbevetőleg ismét előre vissza kell utasítanom egy vádat ; 
és ez az, mintha az én e tárgyban írt úgy egyéb, mint jelen felszólalá
somnak éle polgári iskoláknál működő kartársaim ellen volna irányulva ; 
sőt ellenkezőleg, én a legnagyobb tisztelettel hajlom meg mind szak- 
képzettségük, mind általán is tapasztalt methodikai jártasságuk előtt ; 
szívesen látnám őket a felső népiskolában, sőt a középiskolákban is, ez 
utóbbiakban azon biztos reményben, hogy ide az abban jelenleg nagy 
részben hiányzó methodikának bemenetelt szereznének : de épen azért 
felette sajnálom, hogy ezen erők egy szerintem — a kereskedelmit kivéve 
— semmi czélra nem szolgáló intézetben fecséreltetnek el. Ezek után 
lássuk, mit szólnak — itt is — a statisztikai adatok ? Az 1890/1. tanév
ben a 79 fiú-polgári iskolában összesen 10576 növendék volt; ebből első 
osztálybeli volt 4032, ötödik osztálybeli 225, hatodikban 162 tanuló. 
Mi lesz az osztályonként elmaradottakból? Egyik része átlép a közép
iskolákba és azoknak a szóban levő szempontból vett mérlegét nagy
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mértékben rontja, más része rövidebb előkészül teéget igénylő intellectuális 
pályára lép ; de iparos, földmíves nem igen lesz belőlök. A közép- és 
polgári iskolákban elmaradottakra nézve felhozatni szokott azon ment
ség, hogy «hát az így szokott más országokban is lenni», nagyon sovány 
mentség és kevés vigaszt nyújt, mert mi hasznom van nekem abból, mi
dőn a házam ég, hogy hisz a szomszédom háza is ég ? Avagy elfogad- 
•ható-é az morális prineipiumul : si omnes peccant, nemo peccat ! Bizo
nyára nem ! De hát jól van-é ez így? Határozotttan nem, mert ily viszo
nyok termik vagy legalább érlelik a sociálismust. Még csak kevéssel 
ezelőtt azzal dicsekedtünk, hogy a magyar ember vérében nincs talaj a 
fölforgató tendentiákra. Most már ezt sem mondhatjuk; mert nem 
régiben is polgár vérnek kellett hullnia e kérdés előbbre vitele czéljából. 
(Békés-Csaba). De ezzel nem akarom azt állitani, hogy minden társa
dalmi bajainknak gyökere az iskolában, illetőleg az oktatásügyi szervezet
ben rejlik, vagy hogy az iskola minden sociális betegséget orvosolni képes.

Igénytelen felfogásom szerint mindazon bajok, melyeket sociális- 
mus, communismus, agrarismus stb. nevek alatt ismerünk, az újabb tár
sadalmi átalakulások természetes következményei. Azokat előidézni, 
vagy előállásukat megakadályozni, sem az iskola, sem más tár
sadalmi intézmény nem képes ; mind az iskola, mind más intézmény 
legfeljebb enyhítheti az általuk előidézett sebeket. Véleményem 
szerint elhibázott lépés volt a czéhrendszert is már akkor eltörölni, 
midőn az iparos-képzésről más úton kellőkép gondoskodás még 
nem történt ; mert a czéhrendszer mellett, habár rosszul is, de mégis 
csak képeztettek iparosok, de ezután egy darabig teljes tervtelenség állt 
be. Minden iparos pályát — kisebb-nagyobb mértékben oda nem való 
elemek leptek el, kiket aztán a középiskolából kikerült proletároknak 
könnyű volt és lesz félrevezetniük. Ha egyéb ok nem volna, mint az 
épen említett sociális, - -  már ez egy magában elég volna arra, hogy a 
népiskolai tankötelezettséget követeljük ; de van még más ok is. Ezek 
között nem utolsó az, hogy egy 9—10 éves növendék számára nagyon 
bajos pályát választani. Nem így áll a dolog egy 12 — 13 éves növendék
kel. Több mint húsz évi tapasztalatom arról győzött meg, hogy a mi
lyennek mutatkozott egy 12 éves növendék, olyanná vált a 24 éves ifjú ; 
•ez alól csak ritkán találtam kivételt. Hogy ezen dolgot a középiskolák 
statisztikai adatai nem látszanak igazolni ; ennek okát én először abban 
találom, hogy a középiskolák tanárai sok esetben nem egyúttal nevelők 
is. Ők csak az látják, hogy tanítványaik valamit nem tudnak, de a legtöbb 
esetben nem kutatják, hogy vájjon annak oka tehetség hiányában vagy 
gyermeki pajkosságban rejlik-e ? Más esetekben nagyon jól látják, 
hogy egyik vagy másik tanuló nem tanulónak való, de azért mégis hagy
ják a dolgot, azt gondolván, hátha később majd megjavul.
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Nem hagyhatom el e pontnál még egy körülmény felemlítését. 
A nemzetek, felekezetek, társadalmi osztályok közötti ellentétek azon 
mértékben mérgesednek el, a mily mértékben elzárjuk eló'ttük az alkal
mat, hogy egymást megismerjék. Én itt csak az utolsóról kívánok szólni. 
Ha már a 9 éves gyermeknek tudtára adjuk, hogy mi őt nagy úrnak 
szántuk, akkor benne mielőbb kifejlődik más gyermekek iránt a lenézés, 
megvetés és gőg ; míg a szegény gyermekekben a gazdagok iránt való 
való irigység, később gyűlölet érzelmei támadnak. De hát mondják, ez 
ugyanaz, mintha a szegényebb sorsú gyermekeket a középiskolába kül- 
denők. Korántsem. Mert a középiskolákban a jobbmodú gyermekek 
vannak többségben, a kik tanulótársaik felett okvetetlen bizonyos 
supremátiát kivannak gyakorolni ; és ha kerülnek is oda szegényebb sor- 
súak, azok — az általam javasolt szervezett mellett - okvetetlen tehet
ségesek — a tehetség pedig mindenkinek imponál ; míg a népiskolában 
rendesen a szegényebb vagy egyenlő sorsúak vannak többségben. I tt a 
gazdagnak kell a szegényebbhez alkalmazkodnia, nem megfordítva. 
Azonkívül a középiskolában elmaradott — esetleg szegény — nagyon 
is érzi, hogy ő kizáratott ; míg a népiskolából más pályára lépő ily kizá
rást nem érezhet. Ha ezek után nekem valaki azt mondaná : «Hisz ez 
mind szép, de miként készüljön el a növendék 6 év alatt a főiskolai ta
nulmányok hallgatására ? » Egyszerűen így felelnék neki : Ezen szervez
kedés mellett az előkészületi idő nem rövidülne meg, csakis szintere 
változik ; azonkívül, ha a középiskolának határigazitásia van szüksége — 
Dezső L. kartársam szerint -— tegye ezt fel- és nem lefelé. Különben 
szerintem ily határigazításnak szüksége nem forog fenn. Ha most a do
lognak anyagi oldalát tekintjük, a következő eredményre jutunk. A kö
zépiskola két első osztálya számára három tanerő szükséges, mivel egy 
középiskolában legalább 12-nek kell lenni. Ezen három tanerő díjazá
sára — a dologi kiadásoktól itt teljesen eltekintve — két ötödéves pót
lékkal, mert ide tapasztalt emberekre van szükség, — à 1600 frt =  
3800 frt fordítandó. Ha az elemi tanítók számára 600 frtot veszek fel, a 
két tanerő díjazása 1200 írtra rúg, tehát ugyanazon szolgálatot az első 
esetben 2600 írttal díjazzuk magasabban. Ha ez összeget a középiskolák 
számával 183 szorozzuk, 475800 frt tekintélyes összeget nyerünk. Hol 
vannak még a dologi kiadásból eredő többletek ? Hol a polgári iskola 
költségei ? Föltéve már azt, hogy a középiskolák a kérdésben levő elemi 
fokon még tízszer jobban felelnének is meg a methodika követelményé
nek, mint az elemi, illetőleg népiskolák : vájjon, kérdem, még akkor is 
megbirná-e a mi közoktatásügyi költségvetésünk ezen luxuriosus költe
kezést ? Vájjon indokolható-e ez akkor, midőn a nemzet napszámosainak 
a néptanítóknak díjazását még irnoki díjazásra sem lehet felemelni ? 
A szülök több kiadásaitól itt egészen eltekintek.



A népiskolai tön kötelezettségnek végrehajtása lefelé első sorban 
közgazdasági kérdés. Mert hiába állítunk iskolát, hiába parancsoljuk 
meg a gyermekeknek iskolába járását, ha a szegény embernek nincs 
betevő falatja, ha nincs annyija, hogy gyermekének ruhát szerezhessen, 
ha a családot tápláló tehenét nincs kire bízni legeltetés végett ! Az isko- 
jiiból való elmaradásnak napjainkban, már csak a ritkább esetekben, az 
oka az, hogy a szülők a neveltetésnek szükségességét nem érzik. A nép
iskolai tankötelezettségnek végrehajtása fölfelé tanügyi, a politikai tár
sadalmi és közgazdasági szükségesség. Ha a hadseregnél a szegény és 
gazdag, úr és pór egy és ugyanazon sorban áll, egy és ugyanazon szolgá
latot végez : egyáltalán nem látok egyetlen egy okot sem arra, a miért 
azok az iskolában is ugyanazon padban ne ülhetnének. Sőt az iskolának 
e tekintetben is életre kellene nevelnie, hogy a katonai szolgalatnál ösz- 
szekerülők már az iskolában egymáshoz szoknának. Az egymással nevel
kedőkben az összetartozandóság s bizonyos fokig a közös hazaszeretet 
érzelme is kifejlődik.

Es most még egy szót népnevelő társaimnak !
Mindaddig, míg a népiskola igazán népiskolává nem lesz, míg a 

közoktatásügy szervezetének nélkülözhetetlen kiegészítő tagjává nem 
válik, — népnevelőink ne számítsanak egyébre, mint a közoktatásügy 
asztaláról lehulló morzsalékokra. A nagyok, hatalmasok és gazdagok a 
nemzet testének csak kis százalékát képezik ugyan, de azért nemcsak 
nálunk, de másutt is, ők intézik a nemzet sorsát. Nem mondom én, hogy 
közöttünk nagyszámú önzetlen férfiú nem volna, de a nagyobb részük 
csak olyan institutiót támogat, mely az ő érdekét is szolgálja, nekünk 
tehát szivvel-lélekkel arra kell törekednünk, hogy a népiskola az egész 
nemzetnek lépjen szolgálatába,

íme ezekben kívántam az általános népiskolai tankötelezettség 
behozatalának lehetőségét és szükségességét kimutatni. Vajha sikerült 
volna általa közoktatási ügyünk szervezete kérdésének megoldásához 
csak egy szemernyivel is hozzá járulnom. S o m o g y i  G é z a .

Megjegyezzük, hogy a fődologban nem fogadhatjuk el a czikkiró 
álláspontját. Schematikus tanterv-összehasonlításokkal bajos az iskolák 
jellemét eldönteni. Aztán a czikkiró a népiskolában csak a jót, a kö
zépiskolában csak a hiányokat nézi. Nem akarjuk eldönteni, hogy a tan- 
ügynek melyik iskolanemre vonatkozó ága fejlettebb a másiknál, de annyit 
bízvást állíthatunk, hogy a középiskolai tanügy nálunk ma a nagy nemze
tek tanügyének niveaujára emelkedett s azok a vádak, melyekkel a czikkiró 
illeti, ma már jórészt jogosulatlanok. A szerk.
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AZ ÁLLAMI TANÍTÓ- ÉS TANÍTÓNŐ-KÉPZŐ 
INTÉZETEK.

— Az orsz. közoktatási tanács jelentései. —

Az orsz. közoktatási tanács javaslatára a vallás- és közoktatásügyi 
minister 1891. évi 24-325. sz. a. kelt rendeletével az állami tanító- és 
tanítónő-képezdék igazgatóit évi zárjelentések szerkesztésére hivta fel. 
Az 1890/1-ik tanévről beadott jelentések alapján Szuppán Vilmos előadó 
az állami tanító- és tanítónő-képezdéknek minden körülményeire kiter
jeszkedő beható jelentéseket szerkesztett, melyeket a tanács f. é. október 
hó 11-én tartott ülésében csekély módosításokkal elfogadott és a vallás- 
és közoktatásügyi ministerhez felterjesztett. Fel vagyunk hatalmazva 
ezen jelentéseknek közérdekű részeit, a mennyiben szükségesnek mutat
kozott a nevek mellőzésével, az alábbiakban közzé tenni.

I. A tanító képzők.

Nagy méltóságú minister úr !
Első Ízben voltak az orsz. közoktatási tanács előtt az állami tanító- 

képezdék igazgatóinak zárjelentései. Nagyméltóságod 1891. évi 24-325. 
sz. a. kelt körrendeletének megjelenése előtt ily jelentések csak elvétve 
érkeztek be ; azok is különféle szempontok szerint voltak szerkesztve és 
nem voltak alkalmasak arra, hogy képet alkossunk belőlük az állami 
tanítóképezdék állapotáról. Az idézett rendelettel kiadott utasítás követ
keztében azonban az 1890/1 -ik iskolai évről oly jelentések adattak be, 
melyekből az összes felmerülő kérdésekre elég hű és megbízható felvilá
gosítást meríthetünk és ezen intézetek összesége felől áttekintést szerez
hetünk. Az egyes intézetek jelentéseiről egyenként már külön felterjesztést 
tett a tanács ; most még számot kell adnunk az összeségről és az erre 
vonatkozólag a jelentésekből meríthető tanulságokról és következteté
sekről.

I. Az intézetek állapota. Az egyes intézetekben alkalmazott 
rendes és segédtanárok számát illetőleg meg lehet állapítani, hogy 
az a tanítóképezdei oktatás és nevelés érdekében támasztható követel
ményekhez képest általában csekély. Nehány állami tanítóképezdét 
kivéve a legtöbb intézetben az igazgató és az úgynevezett műszaki tan
tárgyak (ének-zene, rajz, torna, ipar) tanítóin kívül csak két rendes és 
egy segédtanár van alkalmazva. Ennek a körülménynek kell tulajdoní
tani a jelentésekből konstatálható különféle hiányokat, nevezetesen a 
következőket :
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a j  A tantárgyfelosztás igen gyakran nem felel meg a tanárok 
szaki képesítésének. Miután az igazgató a pædagogiai tantárgyak tanítása 
által teljesen le van foglalva, a műszaki tantárgyakon kívül az összes 
többi tantárgy három ember között oszlik meg, úgy hogy még abban az 
esetben is, ha az egyik tanár tisztán nyelvi és történettudományi, a má
sodik tisztán mennyiségtan-természettudományi tantárgyakat tanítana, 
a harmadikra a tantárgyaknak oly vegyüléke jut, melynek свак egyik 
részére lehet szakszerüleg képesítve. A tantárgyak helyes felosztása csak 
azzal lesz biztosítható, ha az elméleti tantárgyak tanítására az igazgatón 
kívül négy tanár állana rendelkezésre.

h) A tanárok csekély száma miatt egyre-egyre igen sok óra jut 
(hetenként 19—21); emiatt a növendékek gyakorlati kiképeztetésével 
nem foglalkoznak ; tanítási gyakorlatokon és az ezek fölött tartott bírá
latokon még akkor sincsenek jelen, mikor a saját tantárgyaik köréből 
van véve a tanítás thémája. Pedig a tanítóképezdei növendék elméleti és 
gyakorlati kiképeztetése között a kellő összhang csak akkor van meg, 
ha minden tantárgy tanára a tanítási gyakorlatokban és a gyakorló
iskolai munkában, ha nem is közvetlenül, de legalább gyakori jelen
létével és hozzászólással részt vesz. Az egyik állami tanítóképezde 
igazgatója a jelentésében igen helyesen kívánja, hogy az illető szaktaná
rok is jelen legyenek a növendékek tanítási gyakorlatán, mikor az ő tan
tárgyukból történik a félórás tanítás.

c) A tanárok csekély számának tulajdonítandó, hogy egyik-másik 
tanár akadályoztatása esetén az illető osztályt a gyakorló-iskolába küldik 
a gyakorló-iskolai tanító tanításának megfigyelése végett (egyik állami 
tanítóképezde igazgatója ezt az eljárást «rendkívüli hoszpitálás»-nak 
nevezi), vagy a kertbe kertészeti munkákkal való foglalkozásra. A helyet
tesítésnek mindkét módja kifogás alá esik, de miután négy osztályra az 
igazgatóval együtt csak négy ember van, igen természetes, hogy akkor, 
mikor a négy ember közül az egyik beteg, ennek helyettesítése igen meg 
van nehezítve.

d)  Végre még azt is ki kell emelni, hogy a tanítóképezdék igaz
gatói, kivált az internátussal egybekapcsolt intézetekben, fölötte meg 
vannak terhelve s nagyon kívánatos, hogy a tanítási teendők egy részétől 
megszabadíttassanak. Jelentésében ugyan egyik igazgató sem panasz
kodik túlterheltsége miatt ; de elég lesz reámutatni arra, hogy a buda
pestit kivéve mindenik heti 14—15 órában tanítással van elfoglalva; 
e mellett köteles az igazgatással járó teendőket ellátni, melyek a tanító- 
képezdében a növendékek segélyezése, azok nevelésére való fokozott fel
ügyelet, az igazgató-tanácsi intézmény, a gyakorló-iskolai oktatásnak 
helyes mederben megtartása miatt jóval nagyobbak, mint más taninté
zetekben. Internátussal egybekötött intézetekben ezek a teendők még

4+
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fokozódnak, úgy hogy attól kell tartani, hogy az igazgatók a teendők 
halmozása miatt nem jutnak hozzá főkötelességöknek, az intézet szellemi 
vezetése körüli kötelességök beható és erélyes teljesítéséhez. A jelenté
sek egy nagy részében arról például, hogy az igazgató a tanárok leczkéit 
látogatta volna, vagy hogy a gyakorló-iskola vezetésére minő befolyást 
gyakorolt, nincsen említés téve.

Mindez arra mutat, hogy a tanárok száma az áll. tanítóképezdék- 
ben nem elég. A legtöbb képezdében a tanári létszám még mindig az, 
melyet az 1868. évi 38. t.-cz. a háromosztályú tanítóképezdére nézve 
állapított meg, holott azóta az évfolyamok és az ellátandó órák száma is 
szaporodott.

A tanári létszám szaporítása legczélszerübben akként lenne esz- 
közlendő, hogy a csupán tornára, vagy csupán rajzra szervezett állások 
megszüntetése mellett oly tanárok alkalmaztatnának, a kik a rajz, ill. 
torna mellett még elméleti tantárgyak tanítására is képesítve vannak, 
tehát teljes óraszámmal elfoglalhatok. Ezen intézkedéssel egyúttal a torna- 
és rajztanári állásoknak jelenleg elégtelen javadalmazása is emeltetnék.

Az állami tanítóképezdéknél alkalmazott tanárok képesítésének 
minőségéről a jelentésekben csak hiányos adatokat találunk. Még tete
mes azon tanerők száma, a kik a képezdék felállítása idején alkal
maztatván, formaszerinti tanári vagy tanítói oklevéllel nem bírnak. 
E miatt a tanári testületek szaki aránya felől nem lehet megbízható- 
Ítéletet mondani. Csupán az a tény emelhető ki, hogy az újabb időben 
alkalmazott tanárokról több igazgató nagy elismeréssel nyilatko
zik. Ha a képezdei tanulók létszámát vizsgáljuk, azt találjuk, hogy 
az állami tanítóképzők nagy része néptelen. Legnépesebb a modori 94, 
az aradi 89, a sárospataki 79, a félegyházai 74-, a zniováraljai 70 növen
dékkel. A többiekben a létszám 50—60 körül van. Máramaros-Szigeten 
a tanév végén csak 44 növendék volt. Egyes osztályok feltűnően népte- 
lenek. Péld. Félegyházán a II. osztályban 11, Iglón all-ban 11, alY-ben 
12 növendék volt.

Bizonyára úgy a tanítás, mint a nevelés szempontjából igen üdvös, 
ha az osztályok nincsenek túltömve. Különösen tanítóképezdében nem is 
kívánatos, hogy egy-egy osztályban átlagosan 25-nél több növendék 
legyen. Ámde az állami tanítóképezdékben a tanulók létszáma a legtöbb 
esetben jóval kevesebb és néha oly csekély, hogy csaknem fényűzésnek 
kell mondani az illető intézetnek fentartását.

A tanulók csekély létszáma főleg annak tulajdonítandó, hogy a 
segélyezésre rendelkezésre álló összegek elégtelenek. Némely képezdében 
a felvett tanulók tetemes része csakhamar elhagyja az intézetet, mert 
kevés vagy semmi segélyt nem nyervén, nem képes magát fenntartani. 
Péld. a . . . i képezdében 66 növendék közül 12 maradt ki.
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A mi a növendékek előképzettségét illeti, elismeréssel kell felemlí
teni, hogy az áll. tanítóképezdékben e tekintetben alig marad kivánui 
való. Az I. osztályba felvett növendékek legnagyobb része végezett leg
alább négy közép- vagy polgári-iskolai osztályt vagy felső népiskolát és 
aránylag csak kevesen vétettek fel felvételi vizsgálat alapján, de ezek is 
(egy eset kivételével) legalább két középiskolai osztályt végeztek. Péld. 
Máramaros-Szigeten 21 közül négy, Székely-Keresztúrt 20 közül négy, 
Baján 27 közül kettő, Aradon 25 közül öt, Félegyházán 2(> közül három, 
Modoron 27 közül nyolez tanuló vétetett fel felvételi vizsgálat alapján. 
Egyes intézetekben (Budapest, Kolozsvár, Igló, Csáktornya, Déva) egy
általán nem vettek fel növendéket felvételi vizsgálat alapján.

A felvett növendékeket illetőleg egyes igazgatók a jelentésekben 
igen figyelemre méltó dolgokat mondanak. A kolozsvári képezde igazga
tója azt, hogy a felső népiskola III. osztályát végzett növendékeket nem 
kötelezik felvételi vizsgálatra, a következőképpen indokolja : 

ui)  A képezdékben minden tantárgy elől kezdetik. 
b ) A gymnasiumból, nagyon kevés kivétellel, csakis a gyengébb 

tanulók lépnek a néptanítói pályára, míg a felső népiskolákból az igaz
gatóság a legjobbakat szokta ajánlani a tanítóképezdékbe.

c.) A felső népiskolák tantárgyai inkább megfelelnek a néptanítói 
pálya szükségleteinek, mint a gymnasiumokéi, a hol a tanidő nagy része 
a latin nyelvre van lefoglalva.

d) A gymnasium vagy polgári iskola I. osztályába négy elemi osz
tály végeztével lépnek a tanulók, és így nyolez évi iskoláztatás után 
jőnek a képezdébe ; a felső népiskola három éves tanfolyamát végzett 
növendékek azonban a hat elemi osztályból vétetvén fel, összesen kilencz 
évig iskoláztattak, mielőtt a képezdébe felvételért folyamodtak.

e) Az eddigi tapasztalatok szerint a tehetségesebb és szorgalma
sabb növendékek akár a gymnasiumból, akár a reál- vagy polgári iskolá
ból, akár a felső népiskolából jöttek, egyenlő sikerrel tudnak haladni, 
kivéve a német nyelvtant, mely a felső népiskolának nem tárgya ; azon
ban a másféle tanintézetből jöttek sem hoznak sokkal többet, mint hogy 
megtanultak olvasni. »

A máramaros-szigeti tanítóképezde igazgatója jelenti, hogy «a 
képezdébe jövők általában kevés előképzettséget hoznak magukkal vagy 
legalább is nem olyat, a minőt várni lehet a közép- vagy polgári iskola 
IV. osztályát kielégítően végzett ifjaktól. Inkább a könyvnélküli, a be
tanulásra, mint a megértésre fektetnek nagyobb súlyt. Azért a képez
débe lépő tanulót előbb a helyes és értelmes tanulásra, a megfigyelésre 
kell szoktatnunk, hogy őt a továbbhaladásra képessé tegyük.»

A dévai áll. tanítóképezde igazgatója azt mondja, hogy az 
I. osztályba lépő (közép- vagy polgári iskola IV. osztályát végzett) nővén-
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dékek a magyar nyelvtanban és helyesírásban felette gyarló előkészültsé- 
get mutatnak.

Az iglói állami tauítóképezde igazgatója ezeket jelenti : « A mi ta
nulóink nagyon gyenge számtani és nyelvtani előismeretekkel jönnek a 
képezde I. évfolyamába. Ha a középtanodákból a képezdébe folyamodó 
tanulók tanulmányait s elért tanjegyeit statistikailag kimutatnám, szo
morúan tűnnék ki, hogy a leggyarlóbb érdemjegyek legnagyobb száma 
a magyar nyelvre és a számtanra esik. E helyütt kiemelendőnek tartom 
még azt is, hogy tanulóink úgy kaligrafikus, valamint orthografiai gyarló 
írása is egyikét képezi azon nehézségeknek, melyekkel az alsóbb évfolya
mokban sokáig kell megküzdeni. »

Az aradi képezde igazgatója megjegyzi, hogy a számtant közép- 
és polgári iskoláink legnagyobb részében ma is gépiesen tanítják s hogy 
a fejszámolásra kevés súlyt fektetnek.

A félegyházai tanítóképezde igazgatója a művészeti tárgyakban 
tapasztalt kevesebb előmenetelt illetőleg megjegyzi, hogy «évről-évre 
szomorúan tapasztaljuk, hogy az intézetbe lépő tanulók a szép- és 
helyesírásban nagyon gyengék, sőt némelyiknek az írása már annyira 
meg van romolva, hogy a bajon már alig lehet segíteni. Annak pedig,, 
hogy a növendékek a zene- és énektanban nehezen tudnak haladni, leg
inkább abban rejlik az oka, mert csaknem mindnyájan majdnem minden 
zenei és ének-alapismeret nélkül lépnek be az intézetbe.»

A csurgói tanítóképezde igazgatója azt mondja, hogy ha a tanítás 
eredménye némi kivánni valót hagy, az azon kedvezőtlen körülménynek 
tudandó be, hogy a növendékek előképzettsége nagyon különböző.

Ezek az idézetek megerősítik az orsz. közoktatási tanács által 
egyik múlt évi jelentésében foglalt azon állítást, hogy a középiskolák 
egyáltalában nem szolgáltatják a tanítóképezdei ifjúság javát.

Kor tekintetében az állami tanítóképezdék növendékeinél inkább 
túlkorosság, mint korhiány található. Péld. Sárospatakon az I. osztály 
30 növendéke között csupán 14 volt a szabályszerű korban, ellenben 
volt öt 17, kettő 18 éves. Félegyházán ugyanazon osztályban 26 növen
dék között volt tizenkettő 17, kettő 18, egy 20 éves. A bajai állami tanító
képezde igazgatója megjegyzi, hogy rendesen iskolázott ifjú nem lehet 
még 15 éves, midőn a középiskola négy osztályát végzi; ezért a törvény 
módosítását tartja szükségesnek.

Vallás tekintetében a növendékek igen tarka képet mutatnak. 
Csaknem minden állami tanítóképezdében 4—5 felekezet növendékei 
találhatók, néha felette csekély számban. Péld. Léván 70 növendék 
között két ág. hitv. és egy izr., Csurgón 58 között egy ág. hitv., Keresz
túri; két ág. hitv., Iglón két ref., Aradon egy ág. hitv., két izr. és négy 
helv. hitvallású. Nemcsak nevelési, hanem pénzügyi szempontból is
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kívánatos volna az egyes állami tanítóképezdékbe felvehető növendékek 
felekezetét azon vidékek szerint korlátozni, a melyek számára az illető 
intézet tanítókat nevel.

Illetőség tekintetében szintén azt tapasztaljuk, hogy csak kevés 
állami tanltóképezde veszi a növendékeit nagy tömegükben arról a 
vidékről, a melyet geográfiai helyzeténél fogva hivatva van szolgálni. 
Például a budapesti áll. tanítóképezdében 60 növendék között csak 15 
volt budapesti; Félegyházán 75 között volt 35 pestmegyei, 19 csongrádi, 
4—4 békés- és szolnokmegyei ; Sárospatakon 79 között hat helybeli, 
21 zemplénmegyei ; Znióváralján 70 között 21 turócz-, nyolcz zólyom-, 
két hont- és három árvamegyei mellett volt három csongrádi, egy krassó- 
szörényi, egy temesi, egy torontáli. Csak a Csáktornyái képezdében 
mondható a növendékek illetősége teljesen megfelelőnek, a mennyiben 
62 növendék között volt 38 zala- és 16 vasmegyei s ezek között a 
Muraköz és a vend vidék 15 növendékkel volt képviselve.

Úgy vallás- mint illetőség tekintetében a képezdék ifjúsága egy
öntetűbb képet nyújtana, ha mindenik Bzámára ki volna jelölve ama kör, 
a melyből a növendékeit első sorban fel kellene hogy vegye. Ekkor 
szorosabban is alkalmazkodhatnék mindenik képezde ama vidék szük
ségleteihez és viszonyaihoz, a melynek számára tanítókat nevel.

A nemzetiségi vidékeken levő képezdéknél természetesen gondos
kodni kellene arról, hogy a növendékek között a magyar elem is elegendő 
számmal legyen képviselve. Mindazonáltal azonban a nem magyar 
ajkúakat ezekbe a képezdékbe jóval nagyobb számmal kellene felvenni, 
mint jelenleg történik ; azonfelül ezek az ifjak felekezetök kántori teen
dőiben is oktatandók, hogy az illető hitfelekezetek iskoláiban az állami 
tanítóképezdékből kikerült ifjak mentői nagyobb számmal alkalmaztas
sanak. Jelenleg az áll. tanító-képezdékben az utóbb említett czélokra nem 
fordítanak elég gondot. A jelentések szerint péld. М.-Szigeten csak négy 
román, Baján csak öt szerb, Aradon nyolcz román és egy szerb 
ifjú tanult. Csak a Csáktornyái képezde felelt meg teljesen rendel
tetésének.

A segélyezést illetőleg el kell ismerni, hogy az állam erre a czélra 
tekintélyes összegeket áldoz. Mindazonáltal ezek az összegek, mint fen
tebb említettem, nem elegendők arra, hogy az ifjakat elegendő nagy 
számmal a tanítói pályára édesgessék. A hol a segély-összegek pénzben 
adatnak ki a növendékeknek, ott a tanári testületek ama törekvése, hogy 
lehetőleg sok növendéket segélyezzenek, azt eredményezi,hogy szegyes
nek jutó segély nevetségesen kis összegre redukálódik, a melyből a 
szegény ifjú csak a legnagyobb nélkülözések árán képes magát fenntar
tani. — Sok állami tanítóképezdében (Arad, Igló, Losoncz, Baja, Léva, 
М.-Sziget, Sárospatak) köztartás van berendezve és a növendékek pénz
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segély helyett élelmezést kapnak. Ez a módja a segélyezésnek az illető
ket legalább az éhezés ellen biztosítja. Még jobban van gondoskodva a 
növendékekről ott, a hol internátus van köztartással. Az 1890/91-ik 
évi jelentések szerint Budapesten, Losonezon, Znióváralján, Modoron, 
Csáktornyán volt ilyen internátus.

Csupán bennlakás élelmezés nélkül volt Déván, Székely-Keresztúrt.
Az állami kópezdék mellett kivétel nélkül velők szerves kapcsolat

ban levő gyakorló iskola van. A gyakorló iskola osztatlan, helyenként 
hat, de a legtöbb esetben csak 4—5 évfolyammal, miután nem min
denütt lehetett találni az V. és YI. évfolyamba növendéket. Ez a körül
mény a gyakorló iskolát és vele együtt a növendékek gyakorlati kiképez- 
tetését fogyatékossá teszi, mert a) a növendék nem kapja meg a teljes 
hat évfolyamból álló osztatlan iskola képét és gyakorlatát ; b)  némely 
tantárgy (péld. természettan vegytan, történet-alkotmánytan, természet
rajz) tanításával sohasem ismerkedik meg, mivel ezek csak a népiskola 
Y. VI. osztályaiban taníttatnak.

Ennélfogva kívánatosnak tartom, hogy mindenütt oda kell töre
kedni, hogy a gyakorló iskolában legalább az V., de lehetőleg a VI. év
folyam is felállíttassék.

Arról, hogy taníttatnak-e a gyakorló iskolákban mindazok az 
ismeretek, melyek a kormány által kiadott népiskolai tantervben elő 
vannak írva, a jelentések nem adnak felvilágosítást. Valószínűleg azért, 
mivel a jelentések szerkesztésére nézve kiadott utasításban erre nézve 
nem foglaltatik útmutatás. Pedig érdekes volna tudni, vájjon szerda és 
szombat délután tartatnak-e gazdasági és kertészeti gyakorlatok ? Kellő 
eredménynyel és hangjegyek alapján tanítják-e az éneket ? stb. Csupán a 
budapesti áll. tanítóképezde igazgatója terjeszkedik ki a gyakorló iskolai 
oktatásra is, megemlítvén a következőt : «Mint sokak által lehetetlennek 
vitatott dolgot érdemesnek tartom a megemlítésre azt, hogy gyakorló 
elemi iskolánkban a hangjegy után való énektanítás -  a tanterv inten- 
czióinak megfelelőleg - az I. osztályban veszi kezdetét s módszeresen 
folyik mind a négy osztályon keresztül. »

A gyakorló iskola részletes óratervét csak a dévai áll. tanító
képezde igazgatója mutatja be.

Fontos az intézeti kertész és szolga működése is. A kerté
szekkel sok igazgató elégedetlen. Az egyik állami tanítóképezde igaz
gatója kiemeli, hogy a kertészek a képezdék specziális czéljaira nem 
alkalmasak, azoknak oktatási ügyéért nem lelkesednek ; kívánatos, hogy 
ezek mellőzésével alkalmaztassanak jövőre a képezdékhez a gazdaság 
és a kertészet elméleti és gyakorlati tanítására akár valamely hazai gaz
dasági tanintézetet, akár a budapesti vinczellérképezdét végzett, akár a 
predagogium által e czélra képezett és képesített ifjak.»
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Egy másik állami tanítóképezde igazgatója azt kívánja, bogy a 
kertész ne a tanfelügyelő, hanem az igazgató által fogadtassák fel.

A znióváraljai, Csáktornyái, modori és csurgói képezdék igazgatói 
ellenben a kertészek működésével igen meg vannak elégedve.

A kertészek kérdése szorosan összefügg a gazdasági és kertészeti 
oktatás kérdésével, melyre későbben még vissza fogok térni.

Az állami tanitóképezdék többnyire saját épületeikben vannak 
elhelyezve. Mindazonáltal alig van jelentés, mely vagy az épület, vagy a 
helyiségek, vagy a bútorzat tekintetében kisebb-nagyobb kívánságokat 
nem tartalmazna. Az épületek nagy része oly időben szereztetett meg, 
midőn az intézetek még csak három évfolyainuak voltak és a képezdei 
oktatással szemben is kisebb igények támasztattak. Az intézetek kinőttek 
az épületekből és ezek elégtelenekké váltak. A tanácsnak nem lehet fel
adata, hogy a jelentésekben foglalt igények jogosultsága felől egyenként 
nyilatkozzék ; ezért a kérdést legczélszerűbben akként vélném megold
hatónak, hogy, miként a múlt évben a középiskolákat, illetőleg történt, 
a tanitóképezdei épületek kellékei is utasításban állapíttassanak meg és 
tájékoztatásul adassanak ki.

A bútorzatra nézve sok helyről azt jelentik az igazgatók, hogy 
20 és több évi használat alatt felette megrongálódott és hogy a javításra 
évenként engedélyezett összeg nem elegendő.

Nehány intézetet kivéve, mely a gyűjtemények gyarapítására rend
kívüli segélyben részesült, az intézetek felette csekély összegeket fordít
hattak a tanszertárak gyarapítására. A jelentésekben nyilvánított 
kívánságokból ítélve, azt kell mondani, hogy a legtöbb állami tanitó- 
képezde szertáraiban és könyvtáraiban jelentékeny hézagok vannak, 
Ezenfelül a meglevő tanszereknek egy része, különösen a fali térképek 
és a zongorák meg orgonák a hosszú és gyakori használat folytán meg
rongálódtak és szükséges azokat újakkal pótolni. Ugyancsak szükséges
nek mutatkozik, hogy a mintákul szolgálni akaró gyakorló iskolák min
denütt mintaszerűen szereltessenek fel és butoroztassanak be. Ennél
fogva kívánatos, hogy az állam erre a czélra egyszerre vagy több évre 
felosztva egy nagyobb összeget áldozzon.

Noha a jelentésekben kifejezett kívánságok egyáltalában nem túl
zottak, mindazonáltal, hogy a szertárak kiegészítése és tökéletesítése 
bizonyos rendszerességgel eszközöltessék és a tanitóképezdei oktatás 
szempontjából szükségtelen dolgok megszerzése megakadályoztassék, 
czélszertínek látszik a tanitóképezdék taneszközeire nézve egy normál
jegyzéket összeállítani és kiadni.

A könyvtárak és szertárak évi gyarapítására és az elméleti és gya
korlati oktatás szükségleteire évenként engedélyezett összegek elégtele
nek. A könyvtárak gyarapítása nagyrészt csak folyóiratokból áll, melyek
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a rendelkezésre Álló csekély összeget csaknem felemésztik. Az intézetek 
által járatott folyóiratok között egyébiránt olyanok is vannak, melyek
nek megszerzése szükségtelen. Ilyenek például a Turisták Lapja, a több
nyire csak helyi vagy egyleti érdekkel biró apró népiskolai lapok. 
A szertárakról szólva, még egy körülményről kell megemlékeznem. 
Két jelentésben van említés téve oly szertári rongálódásokról, melyek 
gondos kezelés mellett nem fordultak volna elő. Mindkét esetben az idő
közben az intézettől távozott szaktanár van felelőssé téve a keletkezett 
károkért. Jogosan fel lehet vetni azt a kérdést, hogyan van az, hogy a 
szertárak ilyetén rossz állapota és gondatlan kezelése csak a kezelő tanár 
eltávozásakor fedeztetett fel ? Kétségtelen, hogy ezen esetekben a fel
ügyelet és ellenőrzés, melynek a szertárakra is ki kell terjednie, nem 
volt elég szigorú és pontos.

Sajnálattal kell konstatálnom, hogy a tanárok és növendékek által 
a szertárak gyarapítása körül kifejtett tevékenységről alig találunk a 
jelentésekben valami említésre méltó adatot. Itt-ott volt növendékek és 
egyes jóltevők ajándékoztak némely intézetnek könyveket és tanszere
ket ; arról azonban, hogy maguk a tanárok, vagy vezetésök alatt a nö
vendékek akár gyűjtéssel, akár saját munkájukkal a szertárakat gyarapí
tanák, semmit sem olvasunk. Pedig az is a helyes tanitóképzésnek egyik 
kelléke, hogy a tanítójelöltet ahhoz szoktassuk és arra tanítsuk, misze
rint számos taneszközt ne a tanszerkereskedésből, hanem egy kis után
járással a környékről szerezzünk meg, vagy magunk készítsünk.

Minden állami tanitóképezdének van a kertészeti és gazdasági 
oktatás czéljaira szolgáló kertje. Némelyiké igen tekintélyes kiterjedésű 
(8 hold), de egyik sem marad a törvényben megszabott minimumon 
alul. A kert jövedelme csak kevés helyen fedezi a művelés költségeit, 
azonban helyesen jegyzi meg a székely-keresztúri áll. tanitóképezde 
igazgatója, hogy e tekintetben nem annyira az anyagi bevételek nagy
sága, mint inkább a növendékek képzése által a szellemi haszon, s a 
vidéken a gyümölcsészet és méhészet terjedése által az erkölcsi nyereség 
a mérvadó.

Három áll. tanitóképezde mellett (Csáktornya, Igló, Znióváralja) 
mintagazdaság van. Méhes a legtöbb intézetnél található ; a hol nincs, 
ott a berendezése folyamatban van. Szőlőmívelés részint kisebb terjede
lemben az intézetek kertjében, részint külön telepeken van berendezve. 
Ilyenek vannak : Aradon, Baján, Budapesten, Sárospatakon, Zilahon, 
Léván. A selyemhemyótenyésztést általában csak kis méretekben űzik.

Már föntebb elsoroltam azokat az intézeteket, melyek internátus- 
sal vannak összekötve. Az internátusi intézmény értékét a modori áll. 
tanitóképezde igazgatójának következő nyilatkozata jellemzi : «Három 
éve annak, hogy a benlakás körül tapasztalatokat szerezhettem. Ezek
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meggyőztek arról, hogy a képezdei intézmények között egy sem terem 
annyi áldóst, mint ez. Középszerű vezetés mellett is jótékonyan hat úgy 
a növendék erkölcsiségére, mint szorgalmi előmenetelére.» A budapesti 
áll. tanitóképezde érdemes igazgatója pedig ezeket mondja: «Mindenek 
felett az internatust kell olyannak tekintenünk, a mely a növendékek 
erkölcsi nevelésére csak üdvös lehet, úgy hogy mindazok a bajok, melyek 
régebben a növendékek egészséges jellemfejlődésének oly nagy akadá
lyául szolgáltak, mint például a nyomasztó szegénység, az önfentartás- 
nak az ő korukban annyira terhes, sőt kritikus küzdelmei, a társadalmi 
életnek sokszor nem a legépületesebb, s még meg nem állapodott jelle
müket, gondolködás módjukat igen nehéz próbára tevő, sőt a legtöbbször 
ferde irányba terelő példái intézetünk legtöbb növendékére nézve ha 
nem is szűntek meg teljesen, de bizonyára már sokkal kevésbbé lehetnek 
ártalmasak. Ennek illusztrálásául alig kell egyébre rámutatnunk, mint az 
internátus keletkezésének történetére. Biztos és egészséges otthon, jó, 
egészséges táplálkozás, és az egészséges testi fejlődés minden tényezőjével 
rendelkező életrend, rendszeres tervszerű munkálkodás, elfoglaltatás, 
egészséges közszellem a jellem, ismeretek és tehetség tekintetében kü
lönböző individiumok egymásra való üdvös kölcsönhatása s egyáltalában 
a tervszerű pædagogiai fegyelmezés : ime ezekben fejezhető ki interná- 
tusunk főbb jelentősége a tanitói jellem képzését illetőleg.»

Az internátus hijjával levő állami tanitóképezdék igazgatói csak
nem kivétel nélkül sürgetik az internátus felállítását. A máramarosszi- 
geti áll. tanitóképezde igazgatója ezeket mondja : «Növendékeink inter
nátus hiányában a városon egyes családoknál laknak ; de alig egy-két 
kivétellel oly szegények, hogy teljesen a nyert segélyre szorulnak, azért 
leginkább kevéssé művelt, többnyire az alsó néposztályhoz tartozó csalá
doknál találhatnak lakást, 5 (1 egy helyen. Hogy aztán ily környezetben
a mi nevelői működésünk nehézségekbe ütközik, ellensúlyoztátik, sőt ha
tástalanná lesz, az igen könnyen érthető. A neveletlenség, durvaság, sőt 
sokszor a rósz erkölcsi példa erősebb hatást gyakorol a hajlékony, a 
rosszra hajlandó gyermeki lélekre, mint a mi oktatásunk, tanácsunk, 
példánk. E szempontból a mi viszonyaink között múlhatatlanul szüksé
ges az internátusnak minél előbbi létesítése, mert e nélkül összes törek
vésünk sem számíthat biztosan jó eredményre.»

A félegyházai tanitóképezde igazgatójának jelentéséből ezeket 
idézem : «A tanári karnak az intézet körében a képezdei ifjúságra gyako
rolt erkölcsi és társadalmi nevelő befolyása mindaddig egyoldalú, sőt 
nem egy esetben hatástalan fog maradni, a mig a növendékek ki lesznek 
téve oly külső és tartós társasági érintkezéseknek, a melyek az intézeti 
nevelési hatásokat csökkenthetik vagy épen paralizálhatják.»

A csurgói áll. tanitóképezde igazgatója a következőképen nyilat
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kozik: «Az erkölcsi nevelésre akadályozólag hat az a körülmény, hogy 
a növendékek 3—4-en iparos családoknál és özvegy asszonyoknál he
lyezhetők csak el. A házigazdák legtöbb esetben nem képesek a növen
dékekre nevelőleg hatni s a házi békesség kedvéért, meg hogy a növen
dékeket házuktól el ne idegenítsék, azok rendetlenkedéseit, esetleg ko
molyabb természetű kihágásait rendszerint elhallgatják.»

A sárospataki áll. tanitóképezde igazgatójának jelentésében ezt 
olvassuk : «Az externátus azon előnyét, hogy a közönséggel sűrűbben 
érintkezvén nagyobb társadalmi simaságra tegyenek szert a növendékek, 
nagyon is kérdésessé teszi az a körülmény, hogy mind a lakás, mind a 
kint étkezés többnyire professionátus diáktartók kezébe került, kik kö
zött úgy a lakás, mint az étkezés tekintetében többször kellett az igaz
gatónak a kellő rendtartás érdekében fellépni.»

Ezek az idézetek elég behatóan indokolják az internátusok felállí
tásának szükségességét minden állami tanitóképezde mellett.

A fennálló internátusok között úgy a benlakók számát, mint min
taszerű felszerelését illetőleg, első helyen áll a budapesti áll. tanitóké- 
pezdével kapcsolatos. Noha kétségtelen, hogy ezt az internátust is le
hetne és kellene még tökéletesebbé tenni, mindazonáltal mondhatni, 
hogy a tanitó-jelöltek szerényebb igényeihez mérve minden jogos kívá
nalomnak megfelel. Hasonlót lehet mondani a inodori áll. tanitóképezde 
internátusáról. A Csáktornyái áll. tanitóképezde internátusa, az építésnél 
alkalmazott takarékosság miatt, felette szűkében van a helyiségeknek. 
A znióváraljai áll. tanitóképezde régi zárdaépületben lévén, internátu- 
sának helyiségei nem egészen megfelelők.

Az állam által pénzben, lakásban vagy élelmezésben adott noha 
tetemes, mindazonáltal nem elegendő segélyen kívül csaknem minden 
intézetben vannak segélyző egyesületek; háromban a vallás és köz- 
oktatásügyi miniszter egy utóbbi felhivására létesített segélyző könyv
tár ; továbbá különleges ilyféle egyletek, mint pl. Sárospatakon a bútor
alap, mely az ifjaknak mérsékelt díjért ágyat, asztalt, széket ád.

Alapítványaik az állami tanitóképezdéknek alig vannak (a buda
pestinél a Gyertyánffy István által tett alapítvány, Iglón az Emericzy 
emlékére gyűjtött alap). A sárospataki képző igazgatójának szavai sze
rint: «ama szűkkeblű felfogás a nagy közönségben, mely az állami ké- 
pezdét az állammal azonosítja, s mint ilyet segélyre szorultnak nem 
tartja, nemcsak az intézet gazdasági, hanem jótékonysági érdekei körül 
is érezteti hatását. »

II. Az intézetek működése. Míg az intézetek állapotáról és az e 
részben fenforgó hiányokról a jelentések teljesen világos képet nem adnak, 
addig az intézetek működését azokból alig lehet behatóan és alaposan 
megítélni. A fegyelemre nézve konstatálhatjuk, hogy daczára az intéze
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tek többségénél az internátus hiányából eredő, fentebb már érintett 
bajoknak, az ifjúság fegyelme kielégítő volt. Az állami tanitóképezdék 
tanári testületéi a fegyelem gyakorlása tekintetében más tanintézetek
hez mérve rendkivül kedvező helyzetben vannak, a mennyiben a növen
dékek reá vannak utalva, hogy megfelelő magaviselet és szorgalom által 
a segélyezésre érdemesekké tegyék magukat. A tanári testületek már a 
tanév elején könnyű szerrel megakadályozhatják a nem oda valónak lát
szó elemeknek a képezdébe való felvételét ; későbben pedig a segély el
vonáséiban rendkivül hatásos fegyelmező eszközzel rendelkeznek. A ta
nári testületeknek dicséretükre legyen mondva, hogy többen ezen esz
közt egyáltalában nem használták (М.-Sziget, Modor, Székely-Keresztár), 
vagy ha használták is, csak mérsékelt mértékben tették.

Legszebben jellemzi a fegyelmezési eljárást a modori áll. tanító- 
képezde igazgatója : «A tanárok első sorban jó példával, szép szóval és 
humánus bánásmóddal kívántak hatni a gondjaikra bízott növendékekre. 
Ezen eszközök bizonyultak be leghathatósabbaknak. Elvégre is tanítókat 
nevelünk, kik ismét mint nevelők fognak működni. E tekintetben igaza 
van Herbartnak : A növendék, midőn később Aint nevelő működik, 
ugyanazon bánásmódban részesíti a gondjaira bízottakat, mint a hogy 
ő vele bántak. A gondolatkör ugyanaz, csak a helyzet vált kényelmesebbé^ 
Msír kis gyermekeknél tapasztalhatjuk, hogy bábuikkal lígy bánnak, 
mint a hogy velük bánnak a szülők.» — Ebben a tanítóképezdében 
91 növendék között 77, tehát 85% nyert magaviseletből példás és dicsé
retes osztályzatot és egyetlenegy sem kapott elégtelen osztályzatot az 
előmenetelből.

Az externát-tanítóképezdékben az igazgató és a segédtanár, néhol 
a többi tanárok is gyakoroltak felügyeletet és tartottak inspekcziót a 
künnlakó növendékek fölött. Két igazgató panaszkodik, hogy a tanárok 
e tekintetben igen közönyösen viselkedtek.

Egyik képezdénél a magasabb osztályok növendékeit önállósághoz 
szoktatandó, megengedte az igazgató, hogy a III. és IV. évesek a segéd- 
tanárnál való előzetes bejelentés után tisztességesebb vendéglőkbe 
mehessenek. E kedvezményre azonban a növendékek nem bizonyultak 
kellően éretteknek, miért is kénytelen volt azt tőlük megvonni.

Az iskolai ünnepélyeknek némely igazgató nem barátja. Egyik 
tanítóképezde igazgatója azt mondja, hogy iskolai ünnepélyek rögtö
nözve tartattak, mert a hosszú előkészületek a növendékeket rendes köte
lességeik teljesítésében többé-kevésbbé zavarják. Az ilyetén «rögtönzött» 
ünnepélyek felsorolásával az igazgató adós maradt. — Körülbelül egy 
véleményen van vele egy másik tanítóképezde igazgatója, a ki a követ
kezőket mondja: «Itt, hol az ifjúság tiszta magyar érzelmű és gondol
kodású és csak 3- 4 szerb ajkú növendék van, hol a lakosság tiszta
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magyar, nem oly kívánatos külön nemzeti ünnepélyek rendezése, mert 
minden ünnepély néhány hétre elzsibbasztja a rendes munkához szokott 
izmokat». — Ezt a felfogást nem lehet helyeselni.

Az oktatásról a jelentések általában hiányos képet nyújtanak. 
A bevégzett tananyag csak nehány jelentésben van kielégítő módon 
közölve. Erre vonatkozólag a következő észrevételek merülnek fel.

a)  Egyik tanítóképezde igazgatója jelenti, hogy a német nyelv iránt 
való kedvetlenséget az I. és II. osztályban annak közvetlen módszer 
szerint való tanítása által kivánták legyőzni, a mi némileg sikerült. A ter
mészettan és vegytan tanítására nézve megjegyzi, hogy az bizonyos álta
lánosságban, a részletekbe való alaposabb behatolás nélkül mozgott. 
A magyar történelem, magyar irodalomtörténet alapvető részei túlságos 
terjedelemben taníttatván, sem az újkori események megillető tárgyalá
sára, sem irálygyakorlatoknak kellő mennyiségben való készíttetésére idő 
nem maradt. Ezek mind oly dolgok, melyeknek jövőben való elkerülé
sére az illető tanárok figyelmeztetendó'k.

b) Egyik áll. tanítóképezdei igazgató jelentésében a magyar nyelv 
tanára azt mondja, ho*gy élénken érzett baj az, hogy e tantárgynál lehe
tetlen az írásbeli dolgozatok feladását és átvizsgálását úgy berendezni, 
hogy a tanár minden növendék munkásságával behatólag foglalkozzék. 
Erre vonatkozólag meg kell jegyezni, hogy egyebet nem lehet követelni, 
mint az Írásbeli dolgozatok feladását és beható javítását, és ha a tanár 
ezen kötelességének eleget tett, akkor egyúttal eléggé foglalkozott az 
egyes növendékek munkásságával is. írásbeli dolgozatok feladását és 
javítását pedig a felhozott ok nem teszi lehetetlenné.

c)  Egyik állami tanítóképezdében a négy osztály összevontan 
tanulta a tornát, a mi a tanterv értelmében meg nem engedhető.

d) Ugyanitt kifogásolandó, hogy a hittani oktatásnál az I—III. 
osztály növendékei együtt taníttatnak. Ez azzal van indokolva, hogy a 
képezde helyisége a hitoktatók lakásától nagy távolságra van, e miatt 
lehetetlen volna, minden osztálynak külön megadni heti 2—2 óráját, 
mert a hitoktatóknak minden egyes órára az oda- és visszamenetellel 
tulajdonkép 3 órájokat kellene áldozniok. Alig hihető, hogy a hitoktatók 
egy óra járásnyira laknak a képezdétől ; de még ha úgy is volna, a szo
kásban levő osztályösszevonást kifogásolni kellene.

e)  Hasonlóképpen nem helyeselhető, hogy nem mindegyik hit
oktató az intézetben, hanem némelyik a lakásán végzi a hitoktatást 
(nóvszerint az unitárius és gör.-keleti).

f )  Még azt a furcsaságot találjuk, hogy a gyakorló iskolában a hit
tant egész tanéven át a képezde felsőbb osztályaiból kinevezett növen
dékek tanítják a felekezetökbeli növendékeknek, az illető hitoktatók 
utasításai szerint.
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A tankönyvekről már volt alkalmam Nagy méltóságodhoz jelen
tést tenni, azért itt csak azt jegyzem meg, hogy egyik-másik intézetben 
•oly tankönyvek használtatnak, melyek egyáltalában semmiféle intézetre 
nincsenek engedélyezve. Ezek okvetetlenül kiküszöbölendők és engedé
lyezett könyvekkel helyettesítendó'k.

Egyik tanítóképezdére nézve megjegyzem, hogy a tankönyvek 
tekintetében nincsen összhang a képezde és a gyakorló iskola között. 
Míg péld. amott Weber vezérkönyvét és Sándor énekgyakorlóját, addig 
emitt Bartalus vezérkönyvét használták ; amott Gönczy, emitt Komá- 
romy-Lakits-Péterffy ABC-olvasókönyvét találjuk. Különös, hogy Lutter 
vezérkönyve mellett Faludi számtani gyakorló könyveit használják. 
Különös továbbá, hogy kétféle irodalomtörténet (Gyulay és Beöthy), 
kétféle német nyelvtan (Graf és Hoffmann) volt használatban.

A gyakorló iskolákban kevés helyen használtak oly tankönyveket, 
melyekhez a vezérkönyvek is rendelkezésre állanak. Ezt azért nem lehet 
helyeselni, mivel ez esetben a tanítójelöltek már a képezdében meg
szokják, hogy vezérkönyvek nélkül tanítsanak, a mi a népiskolai oktatás 
helyes és módszeres folyamára nincsen jó befolyással.

Kívánatos, hogy a növendékek ne csak a gyakorló iskolában hasz
nált népiskolai tankönyvekkel, hanem egyáltalában a jobb e fajta köny
vekkel megismertessenek, főleg pedig a vezérkönyvekkel.

A tantárgyfelosztás több tanítóképezdében, eltekintve a kezdet
ben említett nehézségektől, kifogás alá esik. Péld. az egyik állami képez
dében a nyelv-történettudományokra képesített segédtanár ásványtant, 
az ugyanazon tárgyakra képesített egyik rendes tanár számtant, egész
ségtant, állattant tanított. Egy másik rendes tanár kezében volt a magyar 
nyelv, növénytan, gazdaságtan. Egy másik képezdében a mennyiségtan- 
természettudományokra képesített tanár földrajzot, a nyelv-történet
tudományokra képesített segédtanár számtant tanított.

A tanítás eredménye általában igen kielégítő, de e részben mégid 
nagy eltéréseket találunk. Míg a modori képezdében 91 növendék között 
nincsen egy elégtelen sem, Székely-Keresztúron 62 közül csak kettő, 
Csurgón 58 közül csak négy, Kolozsvárt 67 közül csak kettő volt elég
telen, — addig péld. egyik képezdében 74 növendék közül 14 (18%) 
bukott meg; másutt 65 közül 12 (19%); egy harmadik helyen 71 közül 
55 közül 10. Egyik állami tanítóképezde igazgatója az I. osztályban 
az ének-zenéből elért kedvezőtlen eredményt (7 tanuló elégtelent ka
pott) a tanárnak rójja fel, a ki nem néz a tanulók után és a gyengébbeket 
nem buzdítja eléggé.

Kiemelendőnek tartom, hogy az első országos tornaversenyen az 
áll. tanítóképezdék nagy számban vettek részt és igen kiváltak. A buda
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pesti áll. tanítóképezde növendékei nyolcz, a znióváraljai és Csáktornyái 
képezdék növendékei három, illetőleg két díjat nyertek.

A növendékek gyakorlati kiképeztetése nem mindenütt egyforma. 
A székely-keresztúri képezdében minden III. osztályú növendék négy, 
minden IV. osztályú öt gyakorlati tanítást tartott ; a sárospataki képezdé
ben ellenben a III. osztályúak 7-—8, a IY. osztályúak 10—12-őt. -—Igen 
beható a gyakorlati kiképeztetés a máramaros-szigeti áll. tanítóképez- 
dében. Az igazgató egy részletes tervet közöl, mely szerint minden 
növendék legalább négy teljes hetet tölt a gyakorló iskolában. Figye
lemre méltók a nevezett igazgató által 14 pontba foglalt szabályok a 
gyakorlati tanítások megbirálására nézve. A félórai tanításokra kijelölt 
tananyagot nemcsak a tanító növendék, hanem valamennyi dolgozza ki 
s az igazgató által átnézett és kijavított tanításokat a bírálatnak meg- 
felelőleg Írja be tisztázati füzetébe.

Mindazonáltal éppen ezen képezde igazgatója bevallja, bogy a 
kellő gyakorlottság elsajátítására, a tanítói ügyesség és mesterség kifej
tésére azt az időt, ezt a tanítást nem tartja elégnek ; kívánatos lenne a 
tantervnek olyatén módosítása, bogy a IV. év főleg a gyakorlati ügyes
ség megszerzéséze, elsajátítására fordíttassék, valamint az is, hogy az. 
illető szaktanárok is jelen legyenek a növendékek tanítási gyakorlatán, 
mikor az ő tárgyukból történik a tanítás.

A znióváraljai tanítóképezdében a növendékek a róni. kath. h it
oktató vezetése alatt a hittanból is végeztek tanítási gyakorlatokat. 
Ezt utánzásra méltó példának tartom.

A csurgói áll. tanítóképezdében a növendékek nemcsak a gyakorló 
fiú-, hanem a szintén a képezdei igazgató alá tartozó állami leányiskolá
ban is tanítanak, tehát sokkal több alkalmuk van magukat gyakorlati
lag képezni, mint másutt.

Egyik képezdében, mielőtt a növendékeket a próbatanításhoz 
bocsátanák a gyakorló iskolába, különösen a beszéd- és értelemgyakor
latok, az Írva-olvasás, az olvasmányok tárgyalásának elméleti előadása
kor a II. és III. osztály növendékei az elmondottak alapján az igazgató 
jelenlétében egymás között is gyakorlati tanításokat tartanak. Az igazgató 
szükségesnek tartja ezt az előkészületet a gyakorló iskolára, mert tapasz
talat szerint e tantárgyaknak mint első sorban előfordulóknak tanítása 
igen nehezökre esik a tanítani kezdő ifjaknak. Nézetem szerint az igaz
gató által ajánlott eljárás nem helyeselhető. A képezdei növendékek által 
egymás között tartott tanítási gyakorlat minden körülmények között 
elitélendő, mert hamis képet nyújt az iskoláról. Az erre fordított idő el 
van vesztegetve. A legjobb előkészület a hospitálás a gyakorló iskolában 
és a fokozatos bevezetés a tanításba.

A gazdasági, kertészti és házi ipari oktatás az egyes intézetek-



ben igen különböző képet nyújt. Ez az oktatás első sorban a rendel
kezésre álló eszközöktől függ, melyek sehol sem hiányzanak ugyan, de 
nincsenek meg mindenütt egyenlő mértékben. A növendékek gazdasági 
és kertészeti gyakorlatainak mennyisége is igen különböző. Több inté
zetben ezeket a gyakorlatokat mind a négy osztályra terjesztették ki, 
a mi föltétlenül helyeselhető. Szintúgy dicsérettel kell megemlíteni, 
hogy helyenként a növendékekkel kirándulásokat tettek jobb nevű gaz
dák gazdaságainak megtekintése végett. Másutt meg télen át is a tan
teremben gyakorolták az oltást.

Mindazonáltal a kertészet és gazdaság tanításának állapota alig 
mondható megnyugtatónak. A hol az igazgató a kertészetet kedveli és 
érti, ott az oktatás ezen ága nincsen elhanyagolva ; de vannak igazgatók, 
a kik nem titkolják ellenszenvöket ezen nézetök szerint nem a tanító- 
képezdébe való tantárgy ellen.

A főbaj azonban ott van, hogy (kettőt kivéve) az intézetek a kerté
szetre szakszerüleg képezett tanároknak hijjával vannak. Ennek követ
keztében a kertészeti és gazdasági gyakorlatok többnyire egészen a ker
tészekre vannak bizva, a kik, mint már említettem, többnyire nem 
alkalmasak ezen tisztség sikeres betöltésére. A kertészet és gazdaság 
eredményes tanítása végett az első és főkellék, hogy az elmélet és gya
korlat egy kézben legyen, egymást kiegészítse és egymással karöltve 
járjon. Ehhez mindenekelőtt szükséges, hogy az intézetek a gazdaságra 
is szakszerüleg képezett tanárokat vagy a műveltség magasabb fokán álló 
kertészeket kapjanak, a kiket tanítókul is lehet alkalmazni és több 
önállósággal felruházni.

A háziipar oktatása sok intézetben egészen dilettans-szerüleg 
folyik. Nehány intézet kivételével ez az oktatás sincsen megnyugtató 
állapotban. Itt mindenekelőtt az egyes vidékek ás a népiskola szükség
leteinek szemmeltartásával meg kellene állapítani a czélokat, azután 
pedig arról gondoskodni, hogy a háziipart oktató egyének a czélok 
elérésére szolgáló eszközök és eljárások felől tisztába jöjjenek. Végül 
minden intézetnek meg kellene adni az ipar folytatásához nélkülöz
hetetlen helyiségeket és eszközöket, a melyeknek hijjával sikert nem 
lehet reményleni.

Három tanítóképezdénél az ifjúság a tűzoltásban is gyakorol
tatott : Sárospatakon, Déván és Kolozsvárt. A dévai képezde igazgatója 
említi, hogy az ifjak mindig elsők a tűz színhelyén és elismerésre méltó 
szolgálatokat tesznek, a képezde népszerűségét pedig fokozzák. Mind a 
három helyen a tornatanár volt a tűzoltó-csapat tanítója és vezetője.

A tanárok és tanítók intézeti működésének eredményéről a 
jelentések általában elismeréssel szólanak. ^Tudományos tevékenységök 
többnyire csak a pædagogiai lapokra szorítkozott. Más intézetekben való
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elfoglaltságuk csak néhány jelentésben van megemlítve. Kívánatos, hogy 
a közelebbi jelentésekben az igazgatók ezeket a pontokat behatóbban és 
részletesebben tárgyalják.

Ugyanezt kell mondani az igazgatók által a tanítás eredményének 
biztosítása érdekében tett intézkedésekről. Egy igazgató sem említi meg 
szám szerint a tanárok leczkéin tett látogatásokat.

Két intézetnél megemlíti az igazgató, hogy a mióta a kormány a 
napidíjak és útiköltségek megtérítését megszüntette, a tanárok többé 
nem vesznek részt a megyei tanítói testület működésében. Ez a szűk
keblű és kárhozatos visszavonulás azonban szerencsére még nem vált 
általánossá. Más tanítóképezdéknél a tanárok a megyei tanítótestület 
szellemi vezetői, tisztviselői ; azokban felolvasásokat tartanak stb. Való
ban sajnos volna, ha ez a viszony megváltoznék. A képezdei tanár hiva
tása a tanítóképzés körül túlterjed a képesítő vizsgálaton ; viszont reá 
nézve is föltétlenül szükséges, hogy a tanítósággal folytonos összekötte
tésben álljon, működése eredményeit a gyakorlatban megfigyelje és 
onnan irányítást kapjon. Erre a czélra a megyei tanítótestületek igen 
alkalmasak és azért a képezdei tanárok részvétele ezen testületek műkö
désében elengedhetetlen. — Másfelől azonban igen kivánatosnak kell 
jelezni azt, hogy a kormány a tanítótestületi gyűléseken résztvevő taná
roknak az amúgy is csekély útiköltségeket és napidijakat megadja.

Ifjúsági könyvtár minden intézetnél volt. Használatáról a jelen
tések nem tartalmaznak részletesebb adatokat.

Ifjúsági egyesületek csaknem minden képezdénél voltak ; több
nyire segélyző egyesületek. Több intézetnél dalos és zenekörök, továbbá 
olvasókörök állottak fenn.Ez intézmény általánosításakivánatosnaklátszik.

III. Egészségügy. A növendékek egészségi állapota általában 
kielégítő volt. Azon humánus intézkedés, hogy minden intézetnek orvosa 
van és hogy a betegápolás költségeit az intézeti pénztár viseli, bizonyára 
nagy áldás a szülői háztól távol levő szegény ifjakra. Csakhogy ezen 
berendezés, mint az egyik képezdéró'l szóló jelentés mutatja, különféle 
visszaélésekre is szolgáltathat alkalmat, ha az orvos nem elég szigorú 
a betegnek jelentkező növendékekkel szemben.

IV. Általános ügyek. A kir. tanfelügyelők az állami tanítóképez- 
dékkel igen behatóan foglalkoznak. Mint az igazgató-tanácsok elnökei 
nemcsak a képesítő vizsgálatok alkalmával, hanem évközben is gyakran 
meglátogatják a felügyelőtök alá helyezett kópezdéket.

Az igazgató-tanácsok a szükséges üléseket megtartották ; tagjaik a 
tanárok előadásain hoszpitáltak. Egy tanítóképezde igazgatója jelenté
sében azt ajánlja, hogy az igazgató-tanács ne csak megyebeliekből állít
tassák össze, hanem a szomszédos megyékből is neveztessék ki egy-két 
tag, hogy a főleg a felvételek alkalmával mutatkozó partikularizmus
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ártalmatlanná tétessék. A . . .  megyei tanfelügyelő pedig kisérő jelenté
sében az igazgató-tanácsi intézmény eltörlését és helyette a szakfelügye
let behozatalát ajánlja.

Az első indítvány jogosultságát nem lehet tagadni. Az állami 
tanítóképezdék mindenike geográfiai helyzeténél fogva nemcsak a szék
helye, megyéje, hanem a szomszédos megyék számára is nevel tanítókat, 
ennélfogva úgy a felvételeknél, mint általában a képzésnél figyelemmel 
kell lennie nemcsak saját megyéje, hanem az érdekkörébe eső egész 
vidék szükségleteire. Kívánatosnak látom, hogy az igazgató-tanácsok 
erre való tekintettel alakíttassanak meg.

Mai összeállításukban azonban kevéssé alkalmasak a szabály
rendeletekben reájok ruházott fontos teendők ellátására. Többnyire 
laikusokból állanak, kik a tanítás és nevelés ügyeihez alig szólhatnak 
hozzá. Nézetem szerint az igazgató-tanács tagjaivá nem földbirtokoso
kat, ügyvédeket stb., hanem első sorban az intézet érdekkörébe eső 
megyék kir. tanfelügyelőit, városokban a város tanügyónek vezetésével 
megbízott tisztviselőket, kiválóbb tanárokat s tanítókat kellene kinevezni. 
Az ily módon összeállított igazgató-tanács képes volna az intézet szel
lemi ügyeire is befolyást gyakorolni. Ezenkívül megfontolást kíván, 
vájjon helyes-e az a jelenleg fennálló gyakorlat, hogy az igazgató-tanács 
tagjai élethossziglan neveztetnek ki, és nem volna-e czélszerübb azokat 
csak meghatározott időre, például öt évre megalakítani. Ez lehetővé 
tenné a szóban levő testületeknek időről-időre való felfrissítését, esetleg 
az intézet érdekeinek jobban megfelelő átalakítását.

A szakfelügyelet életbe léptetése nézetem szerint szükséges. 
A jelen igénytelen áttekintés is számos oly körülményt, annyi indokolat
lan eltérést hozott napvilágra, hogy csupán ez a tény is mutatja, 
mennyire kívánatos oly felügyelet létesítése, mely az egymástól elszige
telten működő intézetek között kapcsolatot létesítene és bizonyos mér
tékben egységes színvonalat és eljárást biztosítana. Azonfelül ez a jelen
tés is igazolja, hogy a kir. tanfelügyelő és igazgató-tanács ellenőrzése 
daczára egyes intézeteknél pædagogiai hiányok vannak, melyeket csakis 
szakember képes felismerni és orvosolni. Meg vagyok győződve arról, 
hogy a helyszínen gyakorolt szakszerű megvizsgálás még sokkal több 
hiányt hozhat napfényre, mint a mennyit a jelentésekből meg lehetett álla
pítani. Hogy az igazgató-tanács intézményének megszüntetésével járjon-e 
a szakfelügyelet vagy nem, azt egyelőre mellékes kérdésnek tartom, 
melynek bolygatása már csak azért sem látszik indokoltnak,, mivel a 
népoktatásról szóló törvény módosításával járna.

Az intézeteknek a vidékre való hatásáról, a kikerült tanítóknak a 
gyakorlatban való használhatóságáról a jelentések igen kedvező módon 
nyilatkoznak. A végző tanítók mind alkalmazást találnak.
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II. A tanítónő-képzők.

1. A z  in té ze tek  á lla p o ta .

1. A tanári és tanítói személyzetet illetőleg csupán az a megjegy
zés merült fel, liogy két állami tanítónőképezdénél a tornát oly tanítónő; 
tanította, a ki nincsen arra képesítve.

Az intézeteknél elegendő számú tanítói személyzet van alkal
mazva ; a tantárgyfelosztás, a mennyiben közölve van, szaki szempont
ból nem esik súlyosabb kifogás alá.

Egy igazgatónő szükségtelenül túlterheli magát tanítási órákkal ; 
hetenként 16 órát tartott, míg a segédtanítónőnek mellette 13 órája 
volt. Ez a viszony, úgy látszik, más intézetnél is meg volt ; de az óraszám 
és a tantárgyfelosztás nem lévén közölve, erre vonatkozólag határozott 
véleményt nem mondhatok. Minden esetre kívánatos, hogy az igaz
gatónő, a kinek vállain az intézet vezetésén kívül a népes internátus 
dolgainak intézése is nyugszik, lehetőleg kevés tanítási órával legyen el
foglalva. A tanítónőképezdében nagyobb számmal alkalmazott tanítók 
mellett lehet a tantárgyfelosztást úgy berendezni, hogy az igazgatónőre 
ne jusson több 10—12 óránál.

Szabadságolások és betegeskedések a kis testületben elég nagy 
.száminál fordultak elő és kivált egy helyen sok zavart okoztak. Itt egy 
igazgatónő, egy rendes tanár egész éven át szabadságolva voltak ; egy 
tanítónő leköszönt ; egy rendes tanár tanév közben meghalt.

2. A tanulók között túlnyomó a magyar, de a német elem is te
kintélyes számban található, míg a tót, román és szerb csak elvétve ke
resi fel az áll. tanítónőképezdéket. Pedig óhajtandó volna, hogy különösen 
a kolozsvári intézet a románok, a szabadkai a szerbek számára neveljen 
tanítónőket, Pozsonyban pedig 96 növendék közül ne csak 3 tót legyen.

A tanulók illetőségét tekintve meg kell jegyezni, hogy aránylag 
sok a helybeli. (Budapesten 129 közül 56, Győrött 86 közül 23, Kolozs
várt 104 közül 30, Pozsonyban 96 közül 39, Szabadkán 88 közül 17.) 
Kívánatos volna megtudni, vájjon hogy oszolnak meg a helybeli növen
dékek benlakók és bejárók között és nem szorítják-e ki a helybeliek a 
vidékieket az internátusból ?

Előképzettség és kor tekintetében a tanulók megfeleltek a törvé
nyes kivánalmaknak. Felsőbb leányiskola VI. osztályából kevesen léptek 
át a képző intézetbe, legtöbben Kolozsvárt. Arról, hogy ezek a növendé. 
kék mily eredménynyel folytatják tanulmányaikat a képezdékben, a je
lentések nem emlékeznek meg.

A növendékek segélyezése az áll. tanítónőképezdékben sokkal na
gyobb mérvű, mint a tanítóképezdékben, nemcsak a segélyezettek számát,.



hanem a segély értekét is tekintve. Az internátusokban 281 növendék 
kapott lakást és ellátást, részint teljesen ingyenesen, részint igen mér
sékelt díj fizetése mellett. Az elengedett tartási díjak összege a 30,000 
irtot meghaladta ; tehát egy tanítónőképezdénél átlag 0000 irtot tett. 
A tanítóképző intézeteknél a növendékek segélyezésére átlag 3500 4000
irt áll rendelkezésre.

3. A gyakorló iskolák osztatlanok és a budapestit meg a szabadkait 
kivéve 6-osztályuak. Kívánatosnak látszik, az utóbb említett intézetek
nél is a gyakorló iskola V. és YI. osztályát felállítani.

4. Az épületek. A kolozsvári intézetet kivéve, az áll. tanítónőképez- 
dék saját épületeikben vannak elhelyezve, azonban mindazonáltal sok a 
hiány. Különösen tűrhetetlenek az állapotok Szabadkán és Kolozsvárt. 
Az egyik intézet, daczára hogy uj épületben van, nem rendelkezik torna
teremmel : a természettudományi szertár egy zugban van elhelyezve ; a 
bennlakó növendékeknek nincsen külön nappali szobájuk.

5. Tanszerekkel az intézetek általában kielégítő módon vannak 
ellátva ; csupán a győri intézetnél mutatkozik szükségesnek, hogy a ter
mészettudományi szertár jobban felszereltessék.

6 Mind az öt intézetnek kertje volt, de a szabadkait a vasúti pálya
udvar czéljaira kisajátították. Különösen nagy és gondos ápolásban ré
szesül a kert a pozsonyi képezdénél.

7. Mind az öt áll. tanítónőképezde internátussal van egybekap
csolva. A legnépesebb a kolozsvári 63 növendékkel ; Győrött volt a leg
kevesebb (46) bennlakó növendék. Az ellátás gondos és jó.

8. Az állami tanítónőképezdék csaknem raindenikénél alapítványok 
és ösztöndíjak vannak, örvendetes bizonyítékául annak, hogy a társada
lom ezen intézetek iránt nem szűkmarkú.

Dicsérettel kell kiemelni a győri képezde igazgató tanácsának ál
dozatkészségét. Ez a testület a neki járó ülésdíjakból egy szegény növen
déket 50 írttal segélyezett, a növendékek segélyző könyvtárának alapítá
sára 30 irtot áldozott és szegény növendékek számára korcsolyákat 
vásárolt.

2. A z intézetek működése.
1. A fegyelem az összes áll. tanítónőkópezdékben mintaszerű volt.
2. Az oktatást illetőleg ki kell emelni, hogy annak eredménye fe

lette kielégítő. A bukott növendékek száma elenyésző csekély. Budapes
ten 129 növendék közül 2, Győrött 86 közül 1, Kolozsvárt 106 közül 
3, Szabadkán 88 közül 4 kapott elégtelen osztályzatot ; Pozsonyban 
egy sem.

Az egyik képezdénél nagy hátrány a zeneoktatásra nézve, hogy he
lyiség hiányában az összes zongorák a zeneteremben vannak, a minek
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következtében egy-egy növendékre csak V2 óra jut hetenként gyakorlásra. 
Ugyanitt, továbbá még más két intézetnél a tornaterem hiánya káros 
hatással van a tornatanítás eredményére. Egy helyen nincsen rajzterem.

A gyakorlati kiképzésre nézve meg kell jegyezni, hogy a növendé
kek nagyobb száma miatt egy-egy növendékre aránylag kevés alkalom 
jut a gyakorlatra. E bajon a kolozsvári képezde igazgatónője igen ügye
sen akként segített, hogy a gyakorló iskolát a gyakorlati tanítás ideje 
alatt ketté osztotta ; három osztály maradt a gyakorló iskola termében, 
három pedig átment az üresen álló tanterembe. Amott a gyakorló iskola 
tanítónője, emitt az igazgatónő vezette a gyakorlati tanítást.

A pozsonyi képezde igazgatónője megemlíti, hogy a gyakorló is
kola növendékei nyáron heti 2 órában kertészeti gyakorlatokat végeztek ; 
úgy szintén testgyakorlati oktatásban is részesültek. Kívánatos volna 
tudni, vájjon a többi intézetben szintén gyakorolták-e ezt a szép eljárást ? 
Továbbá vájjon hangjegyek szerint tanították-e az éneket ?

Az egyik képezdénél kifogásolandó, hogy az éneket, rajzot és hit
tant a gyakorló iskolában a IV. képezdei osztály növendékei tanították. 
Ha a gyakorló iskola tanítónője talán nem képes az éneket és rajzot ta
nítani, akkor még sem szabad azt növendékekre bízni, hanem gondos
kodni kell, hogy ezek a tárgyak is, valamint a hittan avatott kezekben 
legyen.

A pozsonyi áll. tanítónőképezde az egyedüli az országban, a hol a 
növendékeket a siketnémák oktatására elméletileg és gyakorlatilag ké
pezték. A siketnémák oktatása módszertanát a III. és IV. osztályban a 
gyakorló iskola tanítónője tanította ; a gyakorló iskola növendékei között 
3 siketnéma volt.

A növendékek kiképeztetése a női kézimunkában és női házi mun
kában kielégítőnek mondható. Szabadkán behozták az email-festést.

Egyes intézetekben a növendékek a virág- és konyhakertészetben, 
sőt a fanemesítésben is gyakoroltattak. A háztartásban való gyakorlás 
különösen Kolozsvárit vétetett komolyan, a hol a növendékeket rendre 
nemcsak a főzésben, hanem a szappanfőzésben, eczetkészítésben, kenyér
sütésben, mosásban, vasalásban is gyakorolják. Ez a jó példa minden 
intézetnél követendő volna.

Egy intézetnek nem volt külön ifjúsági könyvtára. Kívánatos, 
hogy ez a hiány mielőbb pótoltassák.

Az évvégi képesítő vizsgálatok eredménye kielégítő. Aránylag sok 
volt a magánúton készült növendék (159 közül 43). Ilyenek különösen 
az egyik áll. tanítónőképezdénél nagy számban találhatók (69 közül 30),
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3. Egészségügy.

Az egyik intézetet kivéve, a hol hagymáz-járvány szedte áldo
zatait, az egészségi állapot kielégítő volt. A pozsonyi, kolozsvári és győri 
intézeteknél a növendékek testi neveléséről gondoskodva volt nyári tor
natér, kerti munka, séták, játék, korcsolyázás által. A budapesti intézet
ről hiányzanak erre vonatkozó adatok. Szabadkán az épület hiányai le
hetetlenné tették a gondoskodást a növendékek testi neveléséről.

Figyelemre méltó a budapesti igazgatónő amaz észrevétele, hogy 
a betegeskedések leginkább a IV. évfolyambeli növendékeknél fordultak 
elő, a mi a nagymérvű elfoglaltságnak s a folytonos ülő foglalkozások
nak róható föl.

Jf. Általános ügy ele.

Az igazgató-tanács és a kir. tanfelügyelőkről a jelentések nagy 
elismeréssel szólanak. Az érintkezés a közönséggel az intézetek jellegé
nél fogva korlátolt volt. A kolozsvári, győri és pozsonyi tanítónőképez- 
dók tanárai elismerésre méltó tevékenységet fejtettek ki a megyei taní
tói testületekben.

Az intézetekből kikerült növendékek többnyire mint nevelőnők 
találnak alkalmazást. Ilyenek után nagy a kereslet. A pozsonyi tanítónő- 
képezde igazgatónője megjegyzi, hogy évenként 50- 60 nevelőnőt tudna 
elhelyezni. A szabadkai képezde igazgatója ugyanezen oknál fogva az 
intézetnek nevelőnői tanfolyammal való egybekapcsolását óhajtja. Hang
súlyozzák az idegen nyelvekben és a zongorajátékban való kiképeztetés 
fontosságát.

A győri intézetről szóló jelentésben ezt olvassuk :
«Az intézetet végzett növendékek három csoportba oszthatók. Az 

elsőbe tartoznak azok, a kik csak azért szerzik meg a tanítónői oklevelet, 
hogy keresetképesek legyenek, ha esetleg valamikor arra szorulnak. 
A második csoportbeliek csak bizonyos helyekhez kötik magukat s más
hová nem mennek el. (Innen van, hogy némely helyre százával özönlik a 
folyamodvány, máshol meg ismételt pályázat után is alig jelentkezik 
valaki.) A harmadik csoportba tartoznak azok, a kik bárhová elmennek 
s minden áron álláshoz akarnak jutni. Ezek közül a múlt évben végzet
tek valamennyien álláson vannak, részint nyilvános iskolánál, részint 
mint nevelőnők. A most végzettek közül is csak 6 nak nincs ez ideig 
állása, a többi — a ki akart állást foglalni — mind el van helyezve.»

Végül még a jelentésekről kell szólanom. Mint említém, ezek az 
elsők, melyek az új utasítás szellemében készültek. Miután az utasítás 
csak a tanév befejezése idején adatott ki, a jelentések nem lehettek min
den tekintetben teljesek. Mindazonáltal némely igazgató igazi ambiczió-
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val, részletességgel szerkesztett jelentést adott be. Több igazgató jelen
tése azonban az említett mentő körülmény számbavétele mellett sem 
mondható megfelelőnek ; némelyik meg a szerkezetre és a külső alakra 
sem fordított oly gondot, a minőt egy hivatalos jelentéstől föltétlenül 
meg kell kívánni............

A TANÍTÓKÉPZŐ i n t é z e t i  t a n á r o k  k é p z é s e .*

A tanítóképző intézeti tanárok képzését illetőleg a fő kérdés, 
hogy e képzés, a hivatásukra készülés hol történjék ? Ha azt kívánjuk, 
hogy a legmagasabb műveltségben részesüljenek, akkor nem lehet más 
megoldás, mint hogy ott készüljenek, a hol a nemzet a legmagasabb 
képzést szervezte : az egyetemen. Fontos ez erkölcsi tekintetben is, mert 
tanáraink és tanítóink között az eddiginél nagyobb mértékben kell léte
síteni az összetartás érzetét. Felhozzák talán ez ellen, hogy így csak na
gyobb szakadást hozunk létre, mert a tanítók elől elzárjuk a haladás 
útját. E bajon minden esetre segíteni kell. Az egyetemtől megkövetelhet
jük, hogy a szabad tanításnak utat nyisson. Angliában a munkás ember 
is nyerhet némi egyetemi qualificatiót, ha több évfolyamon át bizonyos 
rövidebb-hosszabb cursusokban részt vett. Meg kell egyetemünket nyitni 
a tanítók számára. Ám legyenek, ha máskép nem lehet, rendkívüli hall
gatók, de bocsáttassanak ez alapon oly vizsgálatokra, melyek őket a rájok 
váró feladatok teljesítésére minősítik. A lipcsei egyetemen már régóta 
dívik ez. Németország legtöbb államában nem is lehet senki tanítóképző 
int. tanár, sem polg. isk. igazgató, ha akadémiai képesítést nem nyert.

Szükséges továbbá az is, hogy a tud. egyetem bölcs, kara úgy áll
jon élére a nemzeti közművelődésnek, mint a hogy az orvosi kar a köz- 
egészségügynek szolgál, a jogi kar az igazságszolgáltatásnak ; azaz : 
mindenki, a ki tanári pályára készül, mindenkor találja meg az 
általa kívánt tudományszakot ; mindennemű szükséges cursus minden 
időben létesüljön, vagy legalább periodikusan, rendszeresen megállapí
tott időben.

Azonban gondoskodni kell a gyakorlati képzésről is. E tekintetben 
nem szabad siettetni a dolgot. Hiba a mai képzésben, hogy a gymna- 
siumból kilépő ifjúnak azonnal egy bizonyos irányra kell magát elhatá
roznia, mielőtt a választandó szakra való képessége s a tanügyi állapotok, 
szükségletek felől csak legkevésbbé is tájékozódhatott volna. A gymna
sium által adható általános műveltség nem bír tudományos értékkel,

* Di'. Kármán Mór szabad előadásának, melyet a ilI. Paed. Társaság 
1892-ik évi decz. 17-iki ülésén tartott, saját jegyzéseink szerint való vázlata.
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mivelhogy az csak tapasztalatszerzés útján nyert műveltség ; elvi dift’e- 
rentiák elé nem is állítja a tanulót. Szüksége volna ennélfogva minden 
facultásnak szélesebb körű tudományos előkészítésre, főképen a tanári 
pályára készülők számára. Szélesebb körű műveltséget kell adnia az első 
két egyetemi évnek, csak azután adassék alkalom a speciális tanulmá
nyok megválasztására. Az alapvizsgálaton, mely ma fennáll, épen e szé
lesebb körű műveltségről kellene számot adni. Azután lehet szó szak
szerűbb és gyakorlati képzésről, addig szabadon növekedjék és szélesebb 
alapon tanuljon az ifjú. Az alatt körül is tekinthet, megismerkedik a 
tanügyi állapotokkal, a szükségletekkel s öntudatosan választhat.

A mi a gyakorlati képzést illeti, van oly gyakorlat, mely a jelöltet 
a tényleges viszonyok ismeretére, technikai fogásokra tanítja, mind arra, 
a mit könyvekből nem lehet megtanulni. A gyakorlati képzés e nemét 
természetesen csak az illető intézetekben lehet elsajátítani, a középisko
lai tanár középiskolán, a tanitóképezdei tanitókópezdén. De meg kell 
ettől különböztetnünk a gyakorlati képzésnek azt a nemét, mely az 
illető tudományszak elméletének megértésére szükséges s ezt csak az 
egyetemen lehet megszerezni. Épen az a tanárképző intézet feladata, 
hogy az illető elméleti szakokban szükséges gyakorlottságot megadja. 
Ily feladat szolgálatában till a tanárképző intézet gyakorló iskolája is. 
Ez ép úgy gyakorló iskolája a paedagogiának, mint a physikai laborato- 
torium a physikának. Nem arra kell itt rávezetni a fiatal embert, hogy 
a most fennálló szabályok értelmében hogy kell tanítani, hanem inkább 
az elméleti képességet kell benne fejleszteni, a paedagogiai belátást 
megteremteni, mely a fennálló szabályok czélszerübb alakítására 
képesít. Ilyen gyakorló iskolára minden egyetemnek szüksége van, 
mely paedagógiát tanítani akar. Szükséges még ezenkívül, hogy sok 
gymnasium legyen, a mely alkalmas a tulajdonképeni gyakorló ké
pesség megszerzésére ; s ép így van szükség tanítóképezdékre is ily 
szempontból. a

A mit Dezső L. kívánt, t. i. a gyakorló iskola mellett alsóbb osztály 
felállítását, azt az előadó is szükségesnek tartja, de csak gazdagabb 
tapasztalat szerezhetése czéljából. A Sebestyén Gy. által egyébként fel
állított pontokat nem tartja olyan fontosaknak. A tanárvizsgáló bizottság 
azonban úgy szervezendő, mint Sebestyén kívánja. Mert fontos, hogy a 
vizsgálat külön bizottság feladata legyen, mely ne csupán azokból áll-, 
jón, a kik a képzéssel magával foglalkoznak. Az előkészítéstől független 
tanárvizsgáló bizottságot kell szervezni s a tanító-képző intézetekre 
nézve is országos vizsgáló bizottságot kell felállítani. A végső nagy czél, 
melyet közoktatásügyi szervezetünk minden pontján szem előtt kell 
tartani, mindenesetre az, hogy mindenki, ki a népneveléssel foglalkozik, 
testvérének tekintse azt, a ki a feladatban vele osztozik.
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ISKOLAI ÉV KÜSZÖBÉN.*

Tisztelt iskolaszék s érdemes tanítótestület !
Mindenek előtt köszönetemet fejezem ki a mélyen tisztelt iskola

széknek azért a határozatért, a melynek következtében kerületünk is
kolaszéke és elemi iskolai tanítósága ez ünnepélyes ülésen együtt lehet, 
e helyen találkozhatott. Jól esik reménylenem, hogy az ily örvendetes 
alkalom ezentúl bennünket évenként legalább kétszer, az iskolai év elején 
és végén összegyűjt. S mi, a kik az emberiség legnemesebb ügyének 
közös szolgálatában állunk, eme kedves találkozásokon alkalmat nye
rünk arra, hogy egymást személyesen megismerjük, azonkivül pedig 
egymással azonnal szellemi érintkezésbe lépjünk. Mert a kölcsönösség
nek nagy törvénye jelentékenyebb mozgatóerővé sehol sem fejlődhetik, 
mint a nevelés-oktatás terén. Ugyanis a. tanítói testület az ifjúsággal 
egyetemben óriási, majdnem megdöbbentő erőt képvisel, azaz, a nemzet 
jövőjére, erkölcsi és politikai nagyságára, valamint a társadalmi köteles
ségek teljesítésének ügyére, nemkülönben a családi élet és hazaszeretet 
kultuszára nagyobb befolyással a nevelő-oktatói karnál senkisem lehet. 
Nagyon természetes tehát, ha csekélységem oly forró érzéssel csüng azon 
az eszmén, hogy az iskolaszék, ez a közoktatásunkban oly igen lényeges 
szerv, a tanítóság szivéhez, értelméhez, érzületéhez, gondolkozásához, 
életelveihez, szokásaihoz, általában az egyén individualitásához hozzá 
fűződjék. E  viszonynál fogva minkét fél öntudata összhangzó, egymást 
támogató működést végezzen, mivelhogy ellenkező esetben az iskolai 
élet legnemesebb ügyeitől a legjobb szívű emberek is elidegenedhetnek.

Hogy eme kifejezésem érthetőbb legyen, ki kell mondanom, 
hogy a testvériség, szabadság és egyenlőség eszméje a legutóbbi évek 
alatt hazánkban is sok mindent megváltoztatott. Míg annakelőtte az 
iskolák szervezői, fentartói avagy felügyelői, nem véve ki az igazgatókat, 
saját birodalmukban korlátlan hatalommal uralkodtak, s a tanítótestüle
teket oly alárendelt eszközöknek tekintették, a kik akaratjuk, sőt azt is 
mondhatnám basáskodásuk előtt föltétlenül meghajolni kénytelenek : 
ma már mindenki tartozik a mások jogait és emberi mivoltát tisztelet
ben tartani. Számolniok kell a közvéleménynyel, a szabad sajtóval, a 
tantestület minden egyes tagjával, mivelhogy ezek ma már mind hasonló 
miveltségű egyének, s jól ösmervén a valódi értéket, az embereket ők 
is azok szerint mérik meg. Az az elv, a melyet a szabadság, egyenlőség

* Felolvasta a szerző a X. kér. iskolaszék ez isk. évi első ünnepies 
közülésén, melyen a kerületi tanítóság is teljes számmal megjelent.
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és testvériség zászlója képvisel, a politikai és társadalmi téren csak az 
esetben hódíthat, érvényesülhet kellőképpen, ha első sorban a népokta
tás terén siet érvényesülni. Ez azonban nem zárja ki a tekintélyt, a 
hivatalos működésnek eme nélkülözhetetlen kellékét, csak arra figyel
meztet valamennyiünket, hogy a tekintély csak úgy bír értékkel, ha azt 
az egyéni tulajdonságokból eredő befolyás is támogatja. Tekintély fel- 
sőbbség nélkül nem létezik. Valamely intézkedés avagy törvény állíthat, 
szervezhet ugyan akárhány felsőbbséget, az azonban valódi tekintélylyé 
csak az esetben fog válni, ha ahhoz az egyéni felsőbbség is hozzájárul.

Ha ez igaz, úgy a napjainkban oly sokszor hangoztatott tanítói 
tekintélyt sem lehet rendeletileg még állapítani. Azt ki kell vivni fel
sőbbség, kiválóság által. Azonban ne higyje senki, hogy ez a felsőbbség, 
a tehetségben, az ismeretek gazdagságában vagy a vagyonosságban gyö
kerezik. Ez esetben nem volna az oly ritka, mert szépképzettségü és 
gazdag ember mindennap találkozik. De az az igazi felsőbbség, mely a 
tanítói tekintélyt is mindenkor kivivja és fenntartja ; a mely előtt min
den számba vehető ember meghajlik : az az értelmességben, a jellemben 
és a szivben gyökeredzik.

A tanítóságtól méltán követel sokat a társadalom, mert a tanítói 
állás nagy felelőséggel jár és roppant sok tapintatot igényel.

Hogy az értelem felsőségét megvárja tőlünk, az természetes, mert 
hiszen a nélkül a tanító a dolgok, személyek és jellemek pontos meg
különböztetését nem eszközölheti, az általános és különös helyzeteket 
nem tudja megkülönböztetni, a különbféle érdekeket nem bírja egységre 
vezetni, nem tanulmányozhatja egyenkint az ő tanítványai lelki életét 
s ahhoz mérten nem fegyelmezhet ; arra a biztos szemre nem tehet szert, 
a mely az általánosban fölfedezi a lényegest ; nem is fog a legfőbb elvek 
szerint Ítélni és cselekedni, a midőn tanít és nevel, szóval egységre és 
összhangra az iskola falam belül és kívül nem juthat el.

Ha azonban megvan bennünk az értelmiségnek ez a felsőbbsége 
s az bennünk nyers akarattal, hogy ne mondjam, elbizakodottsággal nem 
párosul, úgy az előtt mindenki örömmel meghajlik, mert jól tudja, hogy 
az a legfőbb, az az egyedüli biztosítéka az igazságnak. Annak a jótékony 
igazságnak, a melyre iskoláink zártkörű kis társaságainak éppoly szük
sége van, mint az államnak.

Erre az igazságos eljárásra talán még nagyobb mérvben szüksége 
van az igazgatónak. Ha az iskolai igazgató előítéletes, szeszélyes, han
gulatára nézve változékony, ítéleteiben elhamarkodó, a pillanat hatásá
nak engedelmeskedő ; ha az igazgató a kicsinyes dolgok árjában könnyen 
elmerül s a mindennapi életben el nem kerülhető kellemetlenségeken és 
bántalmakon nem tud felülemelkedni, ha az egyéneket nem egyes ese
tekből, hanem általánosan a magaviseletből Ítéli meg s bölcs belátásával.
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a tanítás és a nevelés menetét nem képes szabályozta : az oly igazgató
nak sohasem lehet tekintélye.

Szőjük tovább e fonalat s szenteljünk egy-két pillanatot ama leg
főbb elvnek, a melynek szükségét már fentebb is jeleztem volt. Nem 
mondunk sokat, ha azt állítjuk, hogy nines valódi oktatás ott, a hol a 
nevelés szelleme hiányzik, más szóval nincs ott valódi iskolai élet, a hol 
a gyakorlati élet számára nevelendő jó ember nem képezi az iskolai 
nevelés-oktatás vógczélját.

A végső czél sok helyütt csupán csak a fényes vizsgálat. E czél 
eléréséhez szükséges ugyan némi rend, fegyelem, szükséges a dolgo
zatok pontos és pedáns letisztáztatása, néhány jól bemagolt szakasz 
vagy kérdés a könyvből, egy-két pátlioszos költemény és dal. Mindezek
nek lehet némi értékük, csakhogy az mégsem a nevelés. Ez csak egyik 
faja az iparűzésnek, hasznos és jól kombinált ipar, egy jól szerkesztett 
szellemi gépezet. Oly helyeken az igyekezet oda irányul, hogy az ifjú 
(ember vagy leány) nyerjen egy bizonyos halmaz ösmeretet. Nem mon
dom, hogy ehhez a czélhoz ez az eljárásmód is eszközül nem tekint
hető. A nevelés szelleme azonban nem ezt a látható czélt tartja fődolog
nak. E helyett, avagy ezen kívül oly czél felé törekszik, melyet a közön
séges szem talán meg sem lát, észre sem vesz.

Gondolkodó elméket és szilárd, határozott jellemeket akar nevelni ; 
nőket és férfiakat, a kikben erős az értelmiség és az igazságérzet. Ép, 
egészséges lelkeket, szabad szellemeket, a kik majdan méltán foglalnak 
helyett a mi demokratikus, szabadelvű társadalmunkban. Azt hiszem, 
helyesen vélekedtem, ha azt óhajtom, hogy ez utóbbi czélt kell magunk 
elé kitűznünk ; mindenik tantételünk, magyarázgatásunk, egész mód
szerünk ennek a czélnak szegődjék szolgálatába . . .

E nemes foglalkozása között azonban azt a tanítóság sohase felejtse 
el, hogy a népoktató intézeteknek, főleg pedig az elemi iskolának min
dig tanítania kell és sohasem ismereteket közölnie. Ezt a két fogalmat 
igen gyakran fölcserélik egymással, holott nagyon eltérő értelmük 
van. A megkülönböztetésnek eme hiánya vonja aztán maga után taní
tási rendszerünkben a legkárosabb tévedéseket. Ha folytonosan csupán 
csak tanítanánk, a tanulók túlterheléséről sohasem panaszkodhatnánk, 
mert nem terhelnek meg az emlékező tehetséget, az értelem pedig 
szombetünőleg fokozódnék.

A «tanítani» szó jelentését az Akadémia nagy szótára következően 
magyarázza : Tanítani annyit tesz, mint oktatni, azaz leczkék alakjában 
a szívnek, léleknek, értelemnek tartalmat adni. » — Nyissunk ki most 
valamely tankönyvet, mely az elemi iskolák számára készült, és a mely
nek az a hivatása, hogy a tanító leczkéit helyettesítse ! ugyan hány oly
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lapra akadunk, a melyben szó sincs a tanításról, az elme útba igazításá
ról, alakításáról ; hanem igen is el van sorolva egy jó adag ismeret.

Csak két tantárgyra akarok hivatkozni, hogy állításomat bebizo
nyítsam : a földrajzra és magyar nyelvre. Itt találkozunk a nevek és sza
bályok végtelen sokaságával. Hogyan és miképen válaszszon és járjon 
el itt a tanító ? Feleletem az, hogy a maga tapasztalatai szerint, tehát 
nem szolgai utánzattal — úgy, a mint az a könyvben van. Egyszerü- 
sitsen és általánosítson. Ebben a két szóban fejezhető ki a mi tanítási 
reformunk. Ha a reformtól nem idegenkedünk, iskoláinkban a szakem
ber azonnal észre fogja venni, hogy micsoda, nagy a különbség sok el
méleti tankönyv és a közvetlen tapasztalatok utján gyűjtött adatok meg
tanítása között! Ha e reformtól nem idegenkedünk, a leczke felmon- 
datása azonnal a minimumra száll alá s a családias beszélgetés fog elő
térbe jutni, és ez igen kivánatos, mert nem képzelhető szomorúbb kép 
annál, mintha az iskolában egy növendék beszél s arra csak a tanító 
figyel.

Reformot igényel iskoláinkban az olvasás-tanítás és az olvasmányok 
magyarázata is. Szükséges, hogy a hangos, de természetes hangú olvasást 
oktatásunk legfontosabb elemének tekintsük. Eddigelé ez alapnak nem 
nagy értéket tulajdonítottunk ; a jó olvasást úgy tekintettük, mint ritka
szép természeti adományt, egyébként pedig fényűzésnek szokták minő
síteni. Ez az oka, hogy hazánkban azt még senki sem hallotta, hogy 
annak a tanulónak, a ki fennhangon legszebben olvas, valaki pályadíjat 
tűzött volna ki. Nem hallottunk ilyet sem az elemi, sem az alsófoku 
iparos, kereskedelmi, polgári, tanítóképző, nem a középiskolákat illető
leg. Sem a tanítók, sem a tanárok, sem a tanulók nem tanúinak jól ol
vasni. Csak sziniképezdénk talán az az egyetlen nyilvános tanintézetünk, 
mely az olvasni tanításra kellő gondot fordít. Ezért aztán vajmi kevesen 
tudnak nálunk jól olvasni. Tudományos társulataink gyűléseiről legin
kább a rossz felolvasás idegenítette el a hallgatóságot, ügyvédeink és 
orvosaink szintén nem tudnak jól olvasni. S sajátságos, hogy tanítanak 
bennünket úszni, tánczolni, vivni, gyalogolni, birkózni, egyedül az a 
szervünk nem képezi a tanítás tárgyát, melyre a mindennapi élet körül 
ményei közt oly nagy szükségünk van ; azt a hangszert, mely az embe
rekkel való érintkezésünket közvetíti, egyedül a hangot nem gyakoroljuk. 
Ennek a sajátságos anomáliának vájjon mi lehet az oka ? Én azt hiszem, 
három tévedés az oka. Először nem látjuk át annak a hasznát ; másod
szor félünk a túlterheléstől ; harmadszor lehetetlennek tartjuk a meg
tanulását.

Nem fogok bele eme tévedések földerítésébe. Nagyon röviden azon
ban szükségesnek tartom megjegyezni, hogy ha a tanuló főteendője az, 
hogy tanuljon és a leczkét felmpndja, czélja pedig az, hogy azt a leczkét
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minél értelmesebben megtanulja, felmondja és megtartsa emlékezeté
ben : akkor ezt a hármas eredményt csak az olvasás művészetének a 
segítségével érhetni el. Hozzá kell még ezekhez adnom, hogy a legszebb 
olvasmányok tartalma is elvész, sőt a költők mély érzése és magasztos 
gondolatai is hatás nélkül vesznek el, ha a növendékek és a tanítók nem 
tudnak olvasni. Igaz, hogy tantervűnkből majdnem egészen hiányzik a 
-költői művek ismertetése, a mely ezáltal sajnálatosan hézagos. Nincs 
kimondva, hogy az elemi iskola pl. Arany Toldijának első és harmadik 
részét, Kisfaludy Sándor és Tompa néhány regéjét, Vörösmarty gyö
nyörű költői elbeszélését, a Szép Ilonkát, vagy Fáynak, Szentmiklósynak 
-Gregussnak egy-két meséjét, Petőfinek néhány elbeszélő és lyrai művét 
az illető költő életének, küzdelmeinek igen rövid, de ugyancsak alkal
mazott ismertetésével tanítani kell. Ezek a remek alkotások elemi isko
láinkra nézve tőkét nem képeznek. Seholsem utal a tanterv költői olvas
mányokra, a melyeknek az erkölcsi és történelmi oktatásokat okvetet- 
lenül ki kellene egészíteniök. A költői művek a legbiztosabb nevelő esz
közök. Segítő tárgyai azok a tudósnak, a történésznek, moralistának, sőt 
lelke a klaszikus tanulmányoknak is. Hogy ne volna az tehát helyén a 
néptanító kezében ! Igenis helye van annak mindenütt, a hol ébredezni 
kezd az értelem és dobogni kezd a s z í v . A legnagyobb gonddal kell ápol- 
gatnunk a képzelet gyönge virágait, mely nem akar egyebet, minthogy 
kifejlődhessék. Ápolni kell az idealismust, mert az hatalmas ellensúlyo
zója a bánatnak, a szenvedélynek, az erkölcsi ellankadásnak és a hiába 
való kételyeknek. Hozzátehetjük még, hogy az ifjúság tekintetét mielőbb 
az eszményi felé kell irányozni és a képzeletet ellátni azzal a tiszta 
finom táplálékkal ; állandósítani kell a nagy eszméket és mély érzéseket, 
hogy azok az emlékezetbe mélyen bevésődhessenek s bízni a költőre is 
valamit, hogy az a lelket emelkedetté s a jellemet erőssé tegye. Ezek 
után tehát kimondhatom, hogy bölcsen jár el a tanítói kar, ha a költé
szetet híven tanulmányozza s abban a növendékeket is lehetőleg 
részesíti.

Úgy van, nekünk mindent ki kell gondolnunk és mindent úgy 
kell tennünk, a mivel a nép erkölcsi és szellemi előhaladását, a jövő 
nemzedék jólétét előmozdíthatjuk. S ki tagadhatná, hogy a jó iskolai 
oktatás a népnek kiszámíthatatlan szolgálatot tesz, s ha igaz az az állí
tás, hogy az általános népmiveltség egyedüli alapja a virágzó államnak : 
úgy nem vitathatni el, hogy a jó iskolai oktatás érdekében minden üd
vös intézkedést meg nem tennünk könnyelműség, lelketlenség, liaza- 
fiatlanság.

Mondottam, hogy a jó népiskola alapja a virágzó államnak. A nép
iskola tehát mindenkié, s hibáznék, a ki azt csupáncsak valamelyik po
litikai párt tulajdonának tekintené. Ellenkezőleg oly közvagyon az, a
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mely minden jó hazafi támogatására igényt tart, az iskolaszék tagjaitól, 
valamint a tanítóság részéró'l sok odaadást, törvényismeretet, szakkép
zettséget és kitartást kiván. Nélkülözhetetlen föltétel, hogy az iskola
székek általában átérezzék hivataluk fontosságát s kötelességének any- 
nyival is inkább mindenik tag lelkiismeretesen és pontosan megfeleljen, 
mivelhogy a községi iskolaszék a nyilvános nevelés-oktatásnak egyik leg
nagyobb vivmánya. Sem fáradságot, sem áldozatot ne sajnáljon tehát 
az, a ki e nemzeti szent ügyért csak valamit is tehet.

Az 1868 évi közoktatásügyi törvényben átvette az állam a legfőbb 
vezetést a tanító- és nevelő-intézetek fölött. A tanítást és a tudományt 
mindenik állampolgárra nézve szabadnak nyilvánította. Jog adatott 
arra, hogy iskolát bárki is szervezhessen és abban taníthasson, a ki ké
pesítéseit azokat illetőleg ki tudja mutatni, csupán a vallástanítás gond
ját adta át az illető egyháznak. Lehet-e ennél szebb vivmánya a haladó 
kornak ; ugyanazért szükséges, hogy azt az érett polgárság illően meg
becsülje.

Napjainkban a községi iskolaszék a felügyelete alatt álló iskolák
nak úgy szellemi és erkölcsi, valamint anyagi életére is köteles fel
ügyelni. Jogkörével ellenkezőleg hatásköre különösen széles. Oda Boroz
tatott be az iskolai épületekre, bútorzatokra, tanszerekre, a fűtésre és 
világításra, szellőztetésre, levegőre és vizre vonatkozó ellenőrző felügye
let. Oda a tankötelesek összeírása és a szorgalmas iskolázás ügye. De 
oda osztatott be egyszersmind a tanítási időnek és az előirt tananyag 
feldolgozásának az ellenőrzése is. Ezen feladatok teljesítését tekintve 
az iskolaszék előtt ugyancsak gazdag forrás nyílik a tevékenykedésre. 
S ha ezt a legkomolyabb ügyet valódi önérzetes polgár módjára igyek
szik az isk. szék mindenik tagja szolgálni, meg vagyok győződve, hogy 
azt a buzgó és lelkiismeretes tanítói kar mindig örömmel, sőt a lelke- 
sültségnek egy bizonyos nemével tekinti. A jó tanító ugyanis mitől sem 
fél inkább mint azoknak közönbösségétől, lelkiismereti válságától, a kik 
arra volnának hivatva, hogy az ő magatartását, korrekt viselkedését, 
atyai modorát, öntudatos módszerét, szóval az ő tanítói erényeit észre
vegyék, méltányolják s azokat a haza nevében egy-két elismerő szóval 
illessék.

Sohase tartózkodjék tehát az iskolaszék a tanításnak úgy külső, 
mint belső mivoltára felügyeletet gyakorolni. Minden lehetőt el kell a 
tekintetben követni, hogy az iskolát leghűbb barátnak ismerjék a gyer
mekek és a családok egyiránt s mint önzetlen tanácsadó mindenütt tisz
teletet arasson. Ugyanazért ne tartózkodjék iskolaszékünk sem kimon
dani azt a jelszót: mindent megteszünk, hogy a tanítás nagy tiszteletben 
álljon az ifjúság és a szülők előtt ! Soha bele ne nyugodjunk abba, hogy 
яz iskola eljárásának a szülők ellene szegüljenek. Hogy pedig a kölcsö-
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nos hatás az iskola és a szülök között annál bensőbb legyen, keressen 
iskolaszékünk oly alkalmakat, a midőn a közönséggel haszonnal érint
kezhetni. Ilyen alkalmak az iskolai kirándulások, a melyeken a szülők 
is részt vehetnek, a kézimunka és iskolai dolgozatok kiállítása, iskolai 
ünnepélyek, melyek közé a ruhakiosztás is sorozható, évzáró ünnepélyek 
és esetleg még más mulatságok. Az iskolai ünnepélyek valóságos nép
ünnepélyek lehetnének s nagyon alkalmassak arra, hogy a nép rokon- 
szenvét az iskola iránt fölébreszszék és elevenségben tartsák. Azoknak 
egész éven át nagy7 a felvidámító hatásuk s az iskolát a családdal kívá
natos módon összekötik. Nagy befolyással van az iskola életére az is, ha 
az isk. tagjai az iskolákat szorgalmasan látogatják, nemkülönben, ha a 
szegényekről gondoskodás történik nemcsak tanszerek és ruhanemüek, 
hanem melegedő szoba és leves avagy ebéd kiosztása által.

Az iskola nagy feladatai közé tartozik a munkaszeretet fölébresz
tése is. Iskolai rendszerünk e tekintetben borzasztóan hiányos, tehát ezt 
is a jószivü tanítóságnak kell kipótolnia. Avagy melyikünk nem tapasz
talja azt kínos megdöbbenéssel, hogy tanítványaink nem ismerik a ter
mészet életét. Hiába zengette nagy költőnk, hogy «a természet örök 
könyvét forgatni ne szűnjél, benne az Istennek képe leirva vagyon» : a 
mi gyermekeink sem tavaszszal, sem nyárban, sem őszszel nem élvezik 
a természet bájait, nem foglalkoznak kertészkedéssel, sem pedig télen 
át nem gyakoroljuk be őket valamely életszükséget pótló kézimunkába. 
A tevékenykedést meghonosító eszközül a játékokat sem alkalmazzuk 
eléggé s ebbeli törekvésekről a tantestületek jegyzőkönyvei sem tanús
kodnak.

De van egy tárgy, a melyről tantestületeink a legközelebbi jövő
ben sokat fognak vitatkozni s ezért szükségesnek vélem azt szóba hozni. 
Ez a német nyelv kiküszöbölése az elemi iskolából.- Sokan azt fogják 
hinni, hogy ez eszme pártfogolásában hazafiság nyilatkozik. Pedig nem 
egyéb az, mint a felületes gondolkozás szelessége. Mert azt tudnunk 
illik, hogy minél nagyobb a város avagy minél nagyobb forgalomnak 
piacza valamely hely (pl. a fürdő), azon helyeken annál nagyobb gondot 
kell fordítani a nem anyanyelvekre is. A fő- és székváros népiskoláinak 
az által is különbözniök kell pl. a nagy magyar-alföldi falusi iskoláktól, 
hogy ez a forgalom és művelődés eszközei közül nyelv tekintetében is 
többet nyújt. Nem mondom, hogy nyelvtannal vesződjünk, de németül 
imi, olvasni és beszélni lehetőleg meg kell tanulnunk. Ha a fővárosi 
gyermek sem az órában, sem az elemi iskolában nem tanulja meg a né
met beszéd elemeit, az esetben azokat, mint iparos és kereskedő ifjakat, 
elvétve fogja gyakorlati iskolájába fogadni az előrehaladott külföld. És 
ez kiszámíthatatlan veszteség lenne a magyar iparra és kereskedelemre
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nézve. S a kik e veszteséget előidéznék, azok ezt az ő hazafias szóla
maikkal ki nem pótolhatnák.

Ez a vitás kérdés visszavezeti gondolataimat arra a tételre, a 
melyről egész tintatartókat ki kellene Írnunk s hozzá a szókat mindig a 
szivünkből vennünk, hogy t. i. ne csak tanítsunk, hanem neveljünk az 
iskolában. Mert lám mit használ, ha valaki igen hazafias akar lenni, 
tudja is könyv nélkül pl. a királyok névsorát és azok minden tettét, ural
kodásuk és haláluk évszámait, ismeri a helyes irás minden tantételét, 
mit használ, mondom, ha nem tud sem helyesen gondolkozni, sem 
helyesen ítélni.

Az elme, mely gondolkodással, értelmi működéssel szerzi meg is
mereteit, képes lesz arra is, hogy az egyén erkölcsi magaviseletéiül is 
gondolkodjék, elmélkedjék. Fájdalom, nem való az, hogy a tanítás ma
gában is elég ahhoz, hogy valaki megismerje és megszeresse a jót. Nem 
igaz, hogy a ki irni és olvasni tud, az nem lehet rossz ember ; s hogy a 
gonosztevők száma a szerint fogy, a milyenben az írni és olvasni tudók 
száma szaporodik. Ezt a téves hitet még ma is sokan vallják, csudás 
hatalmat tulajdonítanak az abcé-nek, holott az is nagy tévedés, sőt több : 
veszedelmes hit. Ne osztozzunk mi e téves hitben a tegyünk különbséget 
az erkölcsi oktatás és az ismeretközlés között. Adjuk az előbbinek az 
elsőbbséget s azt a tanítói kötelességek közt tegyük az első helyre ! így 
válunk olyan tanítókká, a kik a fő- és székváros igényeit kielégítik s a 
jó tanítók mintaképei. Szerintem a legjobb tanító az, a kiben az iskola- 
mester sohasem nyomja el az embert. Emberi mély érzések élnek benne 
s a nélkül, hogy azt mutogatná, mindenki észreveszi. A gyermekek előtt 
olyannak mutatkozik, a milyen a valóságban. Az iskolán kívül meglátja 
az életet, a hazát, az emberiséget, s nemcsak követel rendet, tisztaságot, 
érdeklődést, emberszeretetet és tiszteletet, hanem gyakorol is. Nem közli 
a gyermekekkel mindenik gondolatát, de egy napot sem enged elmúlni 
a nélkül, hogy tanítványai leikéhez valamely szép gondolatot avagy 
érzést be ne plántált légyen. Ismerni törekszik a jellem törvényeit, s a 
midőn megkezdi év elején működését, föltételez bizonyos adott jellemet 
s növendékein tanulmányozza azon törvényeket, a melyek azt a jellemet 
lassankint alakítják. E törvények ismerete megtanítja arra, hogy azokat 
egyrészt felhasználja, másrészt pedig hogy föltétlenül ne bízzék azokban. 
E törvények okos alkalmazása annyi mint a tanítás művészete. S az az, 
a mire vágynunk, a mire törekednünk és a mit elérnünk kell.

Igen tisztelt iskolaszék és érdemes tanítói kar! Hosszú fejtegetés
sel untattam önöket, pedig a nőnevelésről s azzal kapcsolatban a nőtaní
tók fenséges szerepéről még semmit sem szóltam. Ez az ügy is egyike 
azoknak, a melyre nézve minden vonalon eszme tisztázásra, a feladatok 
kijelölésére is azok szigorú megoldására van szükségünk. Ha ezt idejeko-

Magyar Pedagógia. I I .  1, 2. ti
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rán nem teszszük, nőnevelésünk a legferdébb, a legveszedelmesebb, sőt 
mondhatnám, a legátkosabb irányba fog tei-elődni. Azokat a tiszteletre 
méltó nőalakokat, a kikre édes anyánk vagy nagyanyánk korából emlé
kezünk, el fogja veszíteni a család, az egyház, elfogja veszíteni a takaré
kosság és egyszerűség, mindenek fölött pedig el fogja veszíteni a soha 
semmi más által ki nem pótolható nőiesség. S ez első sorban a nőtaní
tóknak fog legtöbbet ártani.

Azonban egy rövid együttlét alkalma nem elég ahhoz, hogy csak 
egy ember is elmondja véleményét avagy sorakoztassa eszméit a nép
nevelés mikéntjére nézve. S éppen ez a tudat birt engemet arra, hogy 
iskolaszékünket ez ünnepélyes összejövetelek elhatározására kérjem. 
Huszonnégy éve, hogy népiskoláink a jelenlegi szervezetben élnek s tud
tommal első alkalommal szorít egymással társkezet az iskolaszék és a 
kerületi tanítóság. De végre kezet szorít s én hiszem, hogy e kézszorítás
ban egész programm nyilvánul. Kinyilatkoztatjuk, hogy mi kölcsönösen 
számítunk egymásra abban a nemes munkában, melyet a testvériség, 
egyenlőség és szabadság, azaz a mi hazánk bizott reánk. Szent előttünk 
a közművelődés, a fő és székváros felvirágzásának az ügye. Tudjuk, hogy 
nincs elvesztegetni való időnk, ugyanazért kölcsönösen biztatjuk, ösztö
nözzük egymást a kitartásra a türelemre és lankadhatatlan szeretetre a 
népoktatással szemben. Munkánkat ez iskolai év elején egymásban, ön
magunkban, mindenek fölött pedig Istenünkben bizva kezdjük meg, s 
biztat a remény, hogy ha az év vége ismét összehozand, azzal az édes 
tudattal szorítunk ismét társkezet, a melyet a jól végzett munka után a 
kötelesség-teljesítés emberei éreznek.

Adja Isten, hogy ebbeli törekvésünkben ne zavarjon meg semmi
féle csapás, baj, emberi gyarlóság, veszedelem ; de ellenkezőleg, legyen 
velünk a szerencse, a jók bátorító elösmerése, az fjak hálája, a szülők tisz
telete, a hatóság öröme, mindenek felett pedig legyen velünk az ügy- és 
egymás iránti önzetlen szeretet !

K ebékoyártö E l e k .



NÉPOKTATÁSUNK A VEGYES-HÁZBELI KIRÁLYOK
KORÁBAN.

II.

Bemutatván az iskolák igazgatását, arra a kérdésre kivárniuk meg
felelni : kik foglalkoztak tanítással és mily műveltségük volt ? Megkü
lönböztetjük a választott vagy kinevezett tanítót, iskola-mestert (latinul : 
rector scholae, ludirector, scholaris, scholasticus ; németül : Schulmeister), 
azután a szükséghez képest alkalmazott segcd-tanitókat (latinul : colla
borator, collega, præcoptor, pædotriba, locatus, hypodidascalos ; néme
tül : Schulgeselle, Scholar, Scholer, Schuler), kik a plébános felügyelete 
mellett teljesítették kötelességüket. Néha synergus, paedagogus, secre- 
tarius (Schreib lohrer), praefectus néven is említik a tanitót; az ABC 
tanítókat shmymrtZcs-eknek is nevezték. Magyarul egészen a 17. századig 
legkedveltebb és legszebb neve vala az iskolamester, mely a középkori 
-czéhrendszer idejéből maradt fenn, a mikor a tanítók is együtt czélxet 
képviseltek. Ez azonban nem megszégyenítő, ha meggondoljuk, hogy 
a költőket is oly rendszerbe szorították, s az egyetemi tanárt is mester 
névvel illették.

A mester név ez időben kitűnőt jelentett, elsőrendűt a maga szak
májában, körülbelül, mint a mily értelemben ma is használják e szót 
mesteri, mestermű, ha a többi közül kiváló dolgot akarunk megje
lelni. Guarinust, a híres olasz humanista tanárt, saját fia præceptornak 
nevezi, holott iskolájából (e cuius ludo) a legtudósabb férfiak kerültek 
ki. Ebből láthatólag ludo iskolát jelentett, e szerint ludi præceptor vagy 
ludi magister nem csak kis gyermekek tanítóját, hanem a mai értelem
ben tanárt is jelentett.*

A XIV. és XV. században egyébként tanítással foglalkoztak papok, 
szerzetesek, apáczák és világi tanítók.

Első sorban tehát a papok akkori műveltségét kell vizsgálnunk. 
Erre nézve elég azt említenünk, hogy azok a székesegyházi iskolák
ban képeztettek, mint azt a magyar egyházi zsinatok elrendelik ; ezek 
pedig valóságos főiskolák voltak, hol tudós tanárok képezték őket. 
Az esperesektől pedig már az 1279. budai zsinat megkívánta, hogy 
három évig jogot is tanuljanak.** A bárczasági káptalan (kerület) 
14-44-ben azt a szabályzatot hozta, hogy plébánossá csak az lehetett, ki

* Abel : Adalékok 205. 1.
** Mon. Vat. Hung. I. г. II. к. 282. — Péterffy : Cone. 02. 115. I. — 

Lányi Knauz : Egyh. Tört. I. 401 1.
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általános műveltséget, illetőleg egyetemi tanulmányokat képes kimu
tatni.* Szép világot vetnek a XIY. és XY. század egyházi férfiaknak 
műveltségére azon adatok is, a melyek az akkori plébániai könyvtárakról 
szólnak s nemcsak szakképzettségről, hanem classical, tehát a kor szín
vonalán álló műveltségről is tanúskodnak.

Némelyek ugyan azon véleményben vannak, hogy a XIV. és XV. 
században a magyar papság műveletlen lehetett, mert — úgymond — az 
akkori zsinati határozatok nem kívánnak mást a papságba felveendő 
egyéntől, mint hogy olvasni és énekelni tudjon, s az elemiekben legyen 
némi jártassága.

Igaz, hogy az 1493. esztergomi, az 1494. évi nyitrai s az 1515. 
veszprémi szószerint egyebek közt ezt rendelik : « A kik az egyházi rendbe 
mozdítandók elő . . .  jól tudjanak olvasni és énekelni és az elemiekben 
valamennyire oktatva legyenek.» Ezt azonban félreérthette néhány pæ- 
dag.- és cultur-történet-irónk, mert az idézett föltétel nem az áldozárrá 
szentelendőkre, tehát nem a tulajdonképeni papságra vonatkozik, hanem 
csak azokra, kik magukat a papnövendékek közé akarják fölvétetni, 
vagyis papjelöltek, clerikusok kivánnak lenni, esetleg alsóbb egyházi 
rendet vesznek fel.

Világosan kitűnik ez egy későbbi esztergomi zsinati végzésből, mely
ben az előbbiek szóról-szóra ismételtetvén, még az is következik : « Azok
tól azonban kik magasabb fokra hágnak, nemcsak az követelendő, miket 
említettünk, s melyek kivált azokat illetik, kik a kisebb rendekbe vétet
nek fel ; hanem kutatni kell szorgalmasan . . .  vájjon elegendő tudomány
nyal birnak-e ? » Mint clerikusok azután bőven részesültek még oktatás
ban a székesegyházi vagy káptalani iskolákban, hol nemcsak egyházi, 
hanem világi tanulmányokat is végeztek, s a hová világi tanítványok 
is jártak ; ** így jobbára classicus műveltségre tettek szert még pappá 
szenteltetésük előtt. Továbbá előléptetésük meg épen e föltételhez volt 
kapcsolva. A föntemlített veszprémi zsinat is a szorosan vett papi isme
reteken kivűl ily hatásos szavakkal ajánlja papjainak a tudományok mű
velését: «Illik, hogy benneteket a tudomány ékesítsen . . .  A legnyomo
rultabbnak kell azt tartani, a ki állásának tiszteletességére nézve elő
kelő és a tudományban ki nem tűnik.»***

De az sem lehetetlen, hogy a kifejezéssel : «qui bene sciant legere» 
azt értették, hogy csak az veheti fel az egyházi rendet, a ki jól tud clö-

Nisi sit in aliquod generali studio approbatus. Teutsch Gesell. des 
Schäsburger Gymn. Programm 1851 /2 tanévről 3. 1.

** Ez kitűnik az 1309. budai zsinat rendelkezéséből, de az 1374. táján 
kelt nagyváradi káptalani végzésből is. Mon. Vatic. Hung. I. 1. 2. к. 282. 1.

*** Péterffy I. к. 249. 1.
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adni, oktatni ; mert a prédikátio tartás és hitoktatás tagadhatatlanul a 
papok tiszte ma is. Feltevésünkben megerősít az, hogy a «legere» szó az 
egész középkorban annyit is jelentett, mint előadást tartani, tanítani ; 
ily értelemben használják azt ugyanazon zsinati jegyzőkönyvek is más 
helyen. Maga a lector név is — mint már említettük — a káptalannak 
azt a tagját illeti, ki a tanítással volt megbízva. Sőt arra is van példa, 
hogy a tanító «clericus in minoribus» volt, azaz alsóbb egyházi rendeket 
bírt, pl. Szebenben ; 1 vagy, hogy később áldozárrá lett, mint a sepsii 
káplán, ki az előtt somodi tanító volt. Ily értelemben intézkedett több 
zsinat, pápa és püspök arról, hogy a plébánosnak legyen «clericusa», ki 
az isteni tiszteletnél segédkezzék, vele a zsoltárokat imádkozza és — az 
iskolában tanítson?

Különben is lehetetlen elhinni, hogy a XIV., XV. században, midőn 
a classicus műveltséget oly nagyra becsülte a világ, — s főleg papok vol
tak annak fötényezői, hogy akkor az olvasásnál egyebet nem követeltek 
volna a felszentelés alkalmával. Ennek ellentmondanak a fentebb idézett 
rendeletek is.

A mi a világi tanítók műveltségét illeti, nem mi leszünk elsők, ha 
azt állítjuk, hogy azok sem voltak tudatlan és műveletlen emberek, hanem 
néhol egyetemi ranggal biró egyének töltötték be e tisztet ; csupán 
Nagy-Szebenben a következőket ismerjük: 1446. Joannes Arnoldi de 
Graderitz mübabéros ; 1457. Steph. de Grosschenk bölcsészettudor (libe- 
ralium artiuui magister), 1496. Matheus tudor, 1507. Andreas tudor, 
1510. Joannes Mild mübabéros, 1516. Mathias Colomannus tudor, 1518. 
Thomas Wall tudor, később bécsi egyetemi tanár, 1520. Clemens Apuli- 
tanus tudor?

Kitűnik az továbbá az admonti (Stájer orsz.) apátság könyvtárában 
található, Tapolczai Bertalan által írt s 1385-ben befejezett kéziratból, 
hol egy világi tanitónak magister M. scholasticus aláirású levelét közli, s 
ez egy másikat ugyancsak egyetemi ranggal bíró kartársához intéz. E leve
lek pedig a XIV. század közepe előtti időből származnak.1 * 4 A szomolnoki 
tanító, 1456-ban a prázsmári ugyanazon időtájban mübab&rosok voltak.5 
Bizonyos Gönczi András pedig oly hires tanító volt, hogy Pestről Kas
sára hívták meg ; azután valóságos árverést tartottak felette, mert a pes
tiek sajnálva kitűnő tanítójukat, azt kedvező feltételek alatt ismét vissza
szerezni igyekeztek. De messzebb földről is voltak tanítóik: 1521-ben

1 Mon. Germ. Pæd. VI. 351. 1.
2 Du Cange Glossariumában a «Clericus» szónál.
8 Frankl : Hazai és Külf. Isk. 156 1.
4 M. Könyvszemle XI. k.
8 M. Könyvsz. 1879. évf. 51 1. Kolb. i. m. IV. 298. 1.
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bizonyos Coxe Lenard tanított náluk, a ki egykor VIII. Henrik angol 
királynak volt nevelője, a ki Kassát megelőzőleg két évig Lőcsén műkö
dött az iskolában.* 1430. a nagysinki (Erdély) iskolában egy híres 
betüfestő tanitóskodott. Eck Bálint, a tankönyv iró, Bártfán volt tanító 
s így tovább.

Mily előképzettségük lehetett a világi tanítóknak ? -— e kérdésre 
mindenekelőtt azt feleljük, hogy kétségkívül magasabb a népiskolainál. 
Még pedig oly helyen nyerhették kiképeztetésüket, a hol legalább az 
egyházi éneklésre biztos útmutatásban részesültek. S minthogy ez 
tudvalevőleg az éneklő kanonok vezetése mellett a székesegyházi és káp
talani helyeken történhetett : nagy valószínűséggel állíthatjuk, hogy a 
tanitók a székesegyházi és káptalani iskolákban képeztettek. Nem is 
lehet föltenni, hogy az egyház annak tudatában és pedig annak tuda
tában volt, mint láttuk — hogy a népoktatás gondjai kizárólag őt terhe
lik, ne gondoskodott volna képzett tanítókról annyival is inkább, 
minthogy ezt a különféle szertartások végzése s az ünnepek emelése 
megkívánta. De azon tény, hogy némely egyházmegyében mintegy foko
zatokul szolgált a tanítói hivatal az egyházira, szintén azt bizonyítja 
hogy a szakműveltségen kívül egyenlő képzettségben részesültek az egy
házi férfiakkal. Ezt az is bizonyítja, hogy több egyházmegyében ** külö
nösen Erdélyben — a papok felszenteltetésük előtt rendesen taní
tottak.

A tekintély, melynek a tanító örvendett, s a hivatal fontossága 
egyenlőképen követelték a kellő kiképeztetést és műveltséget. Ezt bizo
nyítja a nagyszebeni gymn. könyvtárban levő 1400-beli kézirat, melyben 
előbb a kereskedők és orvosok kötelességeit adván elő, így folytatja : 
«Más még pedig sokkal veszélyesebb az iskolamestereknek kötelességök, 
kinek iskolájában t. i. más gyermekeket kell képezni. . . . Híven kell 
ezeket nemcsak az erkölcsökben, hanem a tudományokban is oktatniok, 
a miért azután azok szülői megszokták őket gyakran ajándékozni. Ezért 
ha az iskolamesterek hanyagsága következtében a gyermekek a tudomá
nyokban vagy erkölcsökben elmaradnak, rosszabbak a tanítók a tolvajok
nál, mert a tolvajok csak a pénzt veszik el, de ezek az erkölcsöt és a tu
dományt. Gyakran az is megtörténik, hogy a tanulók annyit sem tud
nak, hogy abból megélhessenek, sem valami más hivatalhoz nem értenek 
és tolvajokká válnak. Ezért minden iskolamesternek nagyon a szivére 
kötendő, hogy hivatalában lelkiismeretesen járjon el és szorgalmasan 
oktassa a növendékeket, hogy azok bűneit vagy tudatlanságát, az ő lel-

* Szalai és Bodon : A magy. nemzet Tört. — L 336. 1.
** Szepesváralján is 1477-ben működött egy tanító, ki utóbb Velba- 

chon plébánussá lön. (Hradszky : Szepesvármegye 86. 1.)



NÉPOKTATÁSUNK A VEGYES-HÁZBELI KIRÁLYOK KORÁBAN. 87

küktől kérje számon az úr.1 Valóban komoly szózat, s egy maga elég 
bizonyíték arra, mily fontos személynek tartották már akkor a taní
tót és mily sokat vártak mííködésétől. Bizonyára a tanítói hivatal fon
tossága és méltósága indította arra a Gentilis bibornok alatt tartott bu
dai zsinatot is (1309), hogy elrendelje, mikép rendes választás útján 
töltsék be a káptalani mester hivatalát és tisztességes fizetést adjanak 
neki. A XV. században a nagyszebeni és sinki egyesült esperességek sza
bályai a tanítói tekintély megóvása végett egyenesen megtiltják, hogy 
valami más szolgálatot, pl. harangozóságot, elvállaljon.2

Arra is van példánk, hogy a kor is méltányolni tudta a tanító mű
ködését, s érdemül rótta azt fel neki, s nem egyszer rendkívüli anyagi 
jutalomban részesítette, mint épen az előbbi idézetből is kitűnik ; más 
esetben meg egész öltözet ruhát csináltattak neki ajándékba, hogy annál 
szorgalmasabb legyen. Egy előléptetésért folyamodó pap pedig szerzett 
érdemei közt arra fektett súlyt, hogy «pædagogus» volt.3 Az erdélyi egy
házmegyében pedig a tanitóskodást rendes fokozatnak tekintették a lel
készségre. A község részéről is nem egyszer részesültek fontosabb meg
bízatásban. Bártfán, Eperjesen, Kassán, Sopronban többen a városi tanács 
tagjaivá választattak, némelyeket polgártársaik bizalma városi jegyzőkké 
vagy épen polgármesterekké emelt.4 * Némely tanító a társadalmi mozgal
makban is részt vett. így találjuk 1508-ban egyik tanító nevét a kolozs
vári lövészek közt följegyezve.6

Nálunk különben a plébániai iskolák tanitóit ősidőktől a hitközség 
választotta a lelkészszel egyetértőleg s a hitközség tagjai fizették ; míg 
Németországban ez kizárólag az egyház dolga volt s ép e körülmény miatt 
ott korábban meghonosultak és jobban elterjedtek a községi vagy városi 
iskolák. Ezek ott a kolostori és plébániai iskoláknak ellenlábasai voltak 
és sok viszálkodásra, de visszaélésre is, különösen az úgynevezett «kóbor 
tanitók és tanulók» intézményének életbeléptetésére adtak alkalmat. 
Nálunk ily viszályokról alig tudunk valamit; a «kóbor tanítók» pedig 
egyáltalán nem fordultak elő. A tanítók olyan jogokat és kiváltságokat 
élveztek, mint a lelkészek ; az egyházi és világi törvények egyenlőképen 
az «egyházi személyek» közé sorozták őket; mert az iskola az egyháznak 
oly fontos alkatrésze, tényezője volt, mint a templom.

1458-ban az országgyűlésen egy ugyanazon szakaszban állapítot
ták meg a papok, tanttók és tanulók vám- és tizedmentességét ; 1462-ben

1 Tentsch Archiv I. k. 419. 1.
2 U. о. X. 200. 1.
3 Franki i. ш. 152. 1.
* Franki, i. m. 52. 1.
■’ Archiv I. 501. 1.
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és 1471-ben hasonló intézkedés történt.1 1487-ben a medgyesi káptalan 
szintén egyféle szabályzat alá vonja az egyházi személyeket. 1532-ből 
birunk egy szabályzatot, mely a szentlászlói esperesség constitutióit tar
talmazza, de jóval régibb eredetű, szintén egyszerre intézkedik a «tisz
telendő testvérekről és a tanítókról» s egyenesen megtiltja — hivatal- 
vesztés és birság terhe alatt, — hogy akár egyik, akár a másik bármily 
ügyben a világi törvényszék elé menjen ; mert —- úgymond — a bölcs kirá
lyok és fejedelmek kegyessége azt megengedte, hogy a szerzetesek, áldozá- 
rok és tanítók a főpapok előtt törvenykezhessenek.2 íme tehát az iskola ná
lunk az egyházzal együtt terjedt és fejlődött, és sem egyikben, sem má
sikban nem jutott érvényre az úgynevezett «czéhrendszer» úgy, mint az 
Németországban volt. Az iskola nem fejlődhetett külön az igaz, de nem 
is találunk benne oly botrányos dolgokat, mint Németországban ; az egyház 
vezetése, védelme és felügyelete alatt a legmostohább körülmények közt 
sem fajult el. Ez volt az egyházi gondoskodás főelőnye.

De nemcsak világiak, szerzetesek is foglalkoztak ez időben elemi 
oktatással. Kitűnik ez nemcsak szabályzataikból, hanem egyes adatokból 
is. így pl. 1371-ben Pápóczon az Ágostomén dbeli szerzetesek prépostsá- 
gának hagyományoz Magyar Pál özvegye többféle dolgot oly kikötéssel, 
hogy abból külön is jutalmaztassanak (minden szombaton 40 dénárral) 
azok, kik a faluban tanítással foglalkoznak.3 1451 táján Franczia Péter 
szerzetes a nagyváradi zenekar igazgatója és gyermek-oktató volt.4 Tud
valevő dolog az is, hogy a kolostorok is olyképen voltak szervezve, mint a 
káptalanok : mindegyik kolostornak megvolt a maga olvasója, tanítója — 
lectora —, a kinek kötelességében állt nemcsak a szerzetesi növendékek 
tanításáról gondoskodni, hanem a világi ifjak nevelése és oktatása is 
feladatát képezte, a mint erre a legtöbb rend szabályai a rend tagjait 
kiváltképen kötelezték. Igaz, hogy abban egyik kolostor jobb hírnek 
és tekintélynek örvendett mint a másik. S a hol valamelyik szerze
tes tanultsága és tudománya által különösen kiemelkedett, gyak
ran megtörtént, hogy messzetávolból más kolostorok a legjobb tanerői
ket az ő iskolájába küldték tanítványokul, hogy az irigyelt ismereteket 
elsajátítsák és saját kolostorukba haza hozzák.5 Ilyen volt a szerzetesek 
tanítóképzése. De nem valószínűtlen, hogy a papjelölteknek a pædago- 
giából is tartottak előadásokat, legalább ezt bizonyítja az az adat is, mely

1 Programm des ev. Gymn. zu Mediasch 1860/61. 20. 1. Entwurf 
einer siebenb. Kirchenhistorie von G. J. Heiner (kézirat).

2 U. о.
3 Fejér : Cod. Dipl. IX. v. VI. 358. 1.
4 Katona: Hist. Crit. XIII. 717. 1.
5 A. Meeker: Die Volksschule. 4. 1.
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Visegrád kolostori iskolájáról szól, a hol ugyanis «Expositio super lib- 
rum Boneti de disciplina scholarium (Fejtegetés Bonetusnak a tanulók 
fegyelmezéséről Írott könyvéről.) czimtí pœdagogiai munkára egy tanuló
nak (talán szerzetes növendéknek ?) szüksége volt s annak beszerezlie- 
tésére nővérétől pénzt kért.1 * Ugyanezt bizonyítja egy másik adat is, 
mely kétségtelenné teszi, hogy Aeneas Sylviumak sokszor említett Trac- 
tatusa egyenesen pœdagogiai kézi könyvül szolgált hazai pálosaink, de 
valószinüleg más szerzetesek iskoláiban is.'1 Kell-e ennél szebb világot 
derítenünk a szerzetesek pæd. képzettségére ?

A nyugati egyház szerzetes rendéinek kitűnő történet Írója külön
ben így jellemzi a szerzetesek működését. «Ha a tanításnak csak főbb 
tűzpontjait akarnók is ez időből elsorolni, úgy majd valamennyi nagyobb 
kolostort neveznünk kellene ; mert a legtöbb folyton fejlődő háza volt a 
a tanításnak, melyet a jobbágyok és szegények gyermekei ép úgy fel
kerestek, mint a nemesek és szabadokéi. Nemcsak a kolostorba készülők, 
hanem minden keresztény gyermek előtt megnyitották a szerzetesek 
kapuikat és részesíték őket a tanítás jótéteményében.3 így lehetett, így 
kellett annak lenni nálunk is, mert mi jobbára onnét kaptuk első szer
zeteseinket, kiknek ismeretes buzgóságuk bizonyára itt csak folytatásra 
talált ; hisz a tér és a fogékony keblek itt sem hiányoztak.

Különösen a sz. Ferencz-rend kolostori iskolái tettek nagy szolgá
latokat a népoktatásnak. E rendet ugyanis főleg az evangéliumnak a sze
gények közt való hirdetése s a nép legalsó osztályának fölemelése végett 
alapították ; tagjai tehát csak a népoktatás körül buzgolkodhattak, s is
koláik bizonyára csak népiskolák voltak. Egy német neveléstani iró sze
rint is a francziskánusok népszerű tanítási módjuk és a szerzetükben 
Íratott iskolakönyvek miatt különösen közkedveltségben álltak.* E né
hány sor úgy hisszük eléggé jellemzi azon rend tagjainak képzettségét, 
melyhez az Európa-hirű tudós Pelbárt atya is tartozott. De így állt a 
dolog a többi szerzettel is, habár nem tagadjuk, hogy a török zaklatások 
és a hitújítás befolyása következtében a fegyelem némely kolostorban 
kissé meglazult, de képzettségüket és hasznos működésüket általán két
ségbe vonni lehetetlen. Ezt bizonyítja ama tagadhatatlan tény is mely- 
lyel az irod. történet foglalkozik bővebben, hogy nálunk a középkor egy
házi irói, költői és másolói jobbára szerzetesek voltak.

Nem kevésbbé dicséretes az apáczák működése a leánynevelés terén. 
A Margit-legendából már tudjuk, hogy az apáczák egyéb foglalkozásai

1 Ompolyi: A bölcsészet Magyarországon. 70. 1.
3 Hanenkamp Sándor : A pálosok működése Magyarországon 44. 1.
3 Montelambert : Mönche des Abendlandes 6. к. 141. 1.
* Lindner: Encyklop. Handb. d. Erzielmngskunde.
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kon kívül az ismeretek elemeire tanították a kolostorokban lakó növen
dékeket. De határozottan állíthatjuk, hogy a nő-kolostorok mind nö
vendékeik, mind világi leányok nevelése s oktatása végett jeles tanodák
kal birtak.1 Képzettségük és műveltségűk alig szorul bizonyításra, ha 
nem a mai korra gondolunk, s ha meggondoljuk, hogy fejedelmek, fő
urak és nemesek egyenlő bizalommal vitték leányaikat a kolostorokba, s 
beérték az ottani tanítással és neveléssel. Hogy pedig az apáozák a XIY. 
és XV. században olvasni tudtak, azt bizonyítja maga az ő szabályzatuk 
is, a melyben meghagyatik, hogy «könyveket minden napon egy bizo
nyos órában kérjenek, de időn kívül ne adassák nekik».2

Ш.

Mily javadalmakkal látták el a tanítót e korban ? arra nézve a 
számadás könyvek biztos adatokat szolgáltatnak.

Legelső helyen hivatkozunk a Gentilis bibomok elnöklete alatt 1309. 
év május 8-án tartott budai zsinatra. Ebben mondják : «hogy a tanító - 
mestereknek (magister) a főpap teljen javadalmakat adjon, vagy tisztességes 
fizetést (salarium competens), melyet addig húzzanak, a meddig taníta
nak.3 Kivánhatunk-e ma is többet ennél ? Az 1370. évi nagyváradikápta
lan szabályai szintén a tanítónak biztos és illő javadalmazásáról gondos
kodtak ; azonkívül részletezik, hogy mit kérhetnek a vagyonos szülőktől 
eleségben (egy sajtot, egy kappant, 4 kenyeret, 8 tojást, egy tyúkot vagy 
kakast) s havonként egy dénárt a curator (padellus) számára, télen fát a 
fűtésre, de többet nem követelhetnek, ha csak azonkívül azok vagy szü
leik és barátaik önkényt nem ajánlanak nekik még valamit. Azt pedig 
egyenesen megtiltják, hogy szegény tanulóktól bármit is követeljenek. 
Az éneksegédeknek (succentoroknak) pedig megengedik, hogy az énekre 
önkényt jelentkezőktől külön díjat is szedhetnek e czímen.4 Azt hiszem, 
ezen intézkedések is elég méltányosak, s eléggé respectálják a tanítók 
igényeit, de a tanulók anyagi helyzetét is.

Az 1397. esztergomi egyházi visitatió a tanító fizetéséről szintén in
tézkedik t. i. az olvasó kanonok az olvasónak, mint segédjének a tanítás
ban, előleges megegyezés szerinti fizetést ad, melyhez a káptalan többi 
tagjai is hozzájárulnak, a főpap pedig élelmezéséről gondoskodik, de

1 Lányi i. m. 534. 1. Laky : Műv. tényezői 39. 1.
2 Csontossi : Könyvszemle 1889. évf. 12. 1. hol a dömés-rendi apáczák 

számára készült szabályoknak 1484. évi fordítása van ismertetve.
3 Mon. Vat. Hung. I. г. II. к. 282. 1.
4 Battyáni : Leges 254. 1.
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határozottan kifejezi, hogy a szegény tanulókat ingyen oktatni tartozik/ 
így vonul ez végig mind a két századon szokásszertíleg.

A plébániai és városi iskolák tanítóinak díjazása is sok helyen 
igen tisztességes volt ; habár — nem tagadjuk — némely helyen bizony 
szűkén látták el őket. De hisz ez ma sem történik egyenlőképen. Né
hol — mint tudjuk ■— a lelkész végezte a tanító teendőit, sőt még a 
a jegyzőjét is pl. Modoron 1506.1 2 3 Ez esetben természetesen a lelkész 
illetéke egyúttal tanítói, sőt jegyzői illeték is volt. A hol azonban a taní
tói hivatal el volt választva a lelkészétől, ott a város részéről külön díja
zásban részesült s az egyházi teendőkért a plébánostól külön kárpótolta
tott vagy akként, hogy a lelkész asztalánál étkezett, vagy a temetési és 
mise dijak megosztása által. Több helyen mellék foglalkozásul valamely 
iparágat is űztek, így pl. 1400-ban egy sopronyi tanító könyvkötéssel is 
foglalkozott,8 de ezt az egyház soha sem látta szívesen.

De lássuk adatainkat.
Első helyen említjük fel a legtöbbet : Kis-Szebenben a tanító 

annyi fizetést kapott, mint a káplán — 50 irtot és még más járulékokat 
is.4 — Nagy-Szebenben az 1486. számadások szerint a tanító évenként 
30 frtot kapott, de később ennek évi fizetését is 50 frtra emelték.5 * * Zó
lyomban 1510-ben a számadási könyvben 6 frt van a tanító számára 
bejegyezve,“ de alig valószínű, hogy az összeg egy évre szólt. Vagy talán 
csak a segéd-tanítót illette ; mert az rendesen felénél is jóval kevesebbet 
kapott. — Pozsonyban a tanító a lelkész asztalánál étkezett ; Szent- 
Györgyön szintén,’ Kis-Szebenben szintén a lelkész asztalánál kap ellá
tást, de a lelkésznek oly kikötésével, hogy ez sem reá, sem pedig utód
jára nézve kötelező præcedensûl ne szolgáljon.8 — Bártfán is a plébá
nos asztalánál ebédelt a tanító s ezért 1506-ban 7 frttal kárpótolták őt.9

Ezenkívül a tanító, ha a kántori teendőket is végezte, bizonyos 
részt kapott a temetésekért fizetett díjakból ; egyes szertartások végzésé
nél is külön díjaztattak. így Bártfán nagy pénteken a szent sírnál tanít
ványaikkal a zsoltárokat olvasták, ezért a város (1513—1536) 1 frtot 
fizetett, a tanulókat pedig két ebéddel jutalmazta ; a sz. sírt őrző tanulók

1 Cod. dipl, Hung. T. X. v. II: 506.
2 Jegyzőkönyv a modori levéltárban.
3 A soproni vár. levéltárban van egy végrendelet, a melyből ez vilá

gosan kitűnik. Könyvszemle XV. évf. 50. 1.
4 Fejér: Cod. Dipl. VIII. vol. I. 617. és 706. lap.
5 Teutsch : Archiv X. 213. 1. Gesch. d. Szeb. Sachs. I. к. 24У. 1.
0 A város levéltárában.
’ Rupp. M. orsz. helyr. tört. 122. 1.
8 Fejér : Cod. Dipl. X. г. VII. 706. 1.
8 A város számadásaiban : L. Franki, i. m. 69. 1.
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külön díjban részesültek, s azoknak, kik Űrnapján az oltári szentséget 
énekelve kísérték, a város reggelit is készíttetett számukra. Ezenkívül a 
tanító egyéb czímek alatt is juttatott némi csekély összegeket a szegény 
tanulóknak.1 Beszterczebánya számadás könyveiben szintén találunk 
följegyezve efféle kántori illetékeket 1482-ben és 1483-ban a Salve Begina 
énekléséért.

Nem jelentéktelen jövedelmi forrásul szolgáltak még az úgyneve
zett recordaliók is. Szokás volt ugyanis, hogy bizonyos meghatározott na
pokon a szegény tanulók vagy magok vagy a tanító kíséretében megjelen
tek a város elöljáróinál és előkelőbb lakóinak házainál és itt szent éneke
ket énekeltek, ezért azok jutalomban részesültek és pedig nemcsak 
azoktól, kiket, megtiszteltek, hanem a város pénztárából is. így Bártfa 
város számadásaiban 1504-ben 56 dénárt, 1506. 3 frtot, Zólyom város 
számadásaiban 1500-ban 25 dénárt, 1511-ben 1 frt 15 dénárt találunk 
ily czímen bejegyezve.2 Beszterczebányün pedig a tanító segédei (die 
Gesellen der Schuhlen) hetenkint kétszer, csütörtökön és vasárnap tar
tottak recordatiót, a mikor az utczákon végig járva minden háztól egy 
dénárt szedtek ; de ezt 1542-ben a városi tanács a visszaélések miatt 
megszüntetvén, elrendelte, hogy minden polgár a nekik szánt 2 dénárt 
hetenként félre tegye, s ha érte negyedévenként elküld a tanács, akkor 
azt önkényt átadják, hogy a segédeket belőle ők fizethessék.3

Végül említjük a tanulók által fejenként fizetett tandíjakat. Erre 
legkevesebb biztos adatunk van a plébániai iskolákból ; föl kell azonban 
tennünk, habár legtöbb helyen csak bizonyos élelmi szerekből állott az, 
mint a káptalani iskoláknál. Későbbi adatok szerint negyedévenkint leg
följebb 10—20 dénárt fizettek.

A körülményekhez képest a jövedelem nem is mondható igen 
csekélynek, ha meggondoljuk, hogy a XV. század második felében Nagy- 
Szebenben egy ökör ára 3 frt volt, és hogy a legszorgalmasabb és leg
ügyesebb szabó legény 10 hét alatt 1 frtot keresett. A XVI. század ele
jén pedig Erdélyben 4 pár férfi- vagy 7 pár női-czipő, úgy szintén 16 
rőf vászon 1 frt volt ; 3 mérő gabona is 1 frton kelt.*

Hogy azonban fáradságuk, akkori nehéz munkájuk többet is meg
érdemelt volna, s hogy néhol a fizetés silányabb volt vagy hogy kissé le
alázó is lehetett az a recordatio-féle házalás : azt bizonyára nem tagadja a 
középkor legbuzgóbb védője sem. De evvel szemben nem kérdezhetjük-e

1 A város és templom számadásaiból. Fehér-Pataky : régi számadá
sok könyve.

2 U. o. és Franki, i. m. 50. 1.
3 A  városnak 1542-ben márcz. 21-én hozott határozataiból.
* Archiv f. Sieb. Land. 354. III. 52. 1.



NÉPOKTATÁSUNK A VEGYES-HÁZBELI KIRÁLYOK KORÁBAN. 93

viszont: «hát ma a «felvilágosult» XIX. században megvan-e minden 
tanítónak csak az «elégséges», nem a «tisztességes» fizetése ? s nem 
lealázó-e az is, ha neki kell a terményeket a néptől összeszedni s velők 
e miatt perlekedni ? nem volt-e az egyháznak helyes intentiója, hozzá 
méltó felfogása a tanítói hivatalról, a midőn elrendelte, hogy «tisztessé
ges» fizetésben részesüljön ? és végül nem látták-e be maguk a polgárok, 
hogy a recordátió nem egészen'illő dolog? s hogy a bizonyos fizetés 
jobb a bizonytalan adományoknál ?

Ilyen volt a XIY. és XY. századbeli magyar tanító helyzete. Elis
merjük, nem nagyon vonzó a kép a maival összevetve, mindazonáltal 
nem mondhatjuk, hogy akár a tanítók műveltsége alantabb fokú, akár 
helyzetük mostohább volt, mint külföldön vagy mint a milyen a kornak 
jobban megfelelt volna. A helyzet pedig az akkori viszonyok kifolyása, s 
a műveltség a kor igényeihez alkalmazkodik.

5. A XIV. és XV. század népiskolái.

Biztos adataink a XIV. és XV. századból csak a következő elemi 
iskolák létezéséről vannak :

1. Kis-Ápold (Klein Pold). E kicsiny szász községben már 14G2-ben 
volt iskola.1 Lehet, hogy már korábban is volt iskolája, de legelső hite
les adatunk csak ez évet említi.

2. Argycis (Kolozsmegye) vagy Árkos (Háromszékmegye.) Egy 
1516-ból eredő nagyszebeni jegyzék említi, hogy Argyasch-on tanító 
volt. E név bizonyára a fentiek egyike.2

3. Felső-Bajom (Bázna, Kis-Iíüküllőmegye) erdélyi falu ; a kolozs
vári kerület 1467. évi számadás könyvei említik Valentin báznai taní
tót (Scholer).0 Egy 1516-ból eredő nagyszebeni jegyzék szintén azt bizo
nyítja, hogy ott tanító volt.

4. Baromlaka (Wurmloch, N.-Küküllőmegye) Egy 1516-ból eredő 
nagyszebeni jegyzék említi, hogy itt tanító volt.

5. Bárt fa. Iskolája ez időben híres s megfelelő volt az akkori nagy
ságának, élénk forgalmának és vagyonosságának. Számadási könyveiben 
már 1435-ből kezdve rendes kiadásként szerepel a tanító fizetése, még 
pedig mindjárt, a hol először előfordul, így említi fel : «dem altem Sch ul-

1 Archiv X. 221. 1.
2 Significatio incolarum etc. Eredetije a nagyszebeni levéltárban. 

Programm des ev. Gymn. zu Mediascli, 1860/61. évf. 21. 1.
s Archiv f. Sieb. Landesk. I. 10. 1.
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meister» azaz öreg tanítónak nevezi. Ebből majdnem bizonysággal lehet 
arra következtetni, hogy «fiatal» azaz segéd tanitó is volt, vagy is hogy 
iskolája magasabb színvonalon állott.1 Hires tanitói is azt bizonyítják, 
kik közül csak Eck Bálintot és Coxe Lénárdot említjük.

6. fíecz V. Bejcz (Bártfa mellett, ma Janovicze) községnek 1435-ben 
szintén volt iskolája, mert a bártfaiak egy adat szerint az ottani iskola 
tanitójának 4 lengyel márkát fizettek.2

7. Bélán (Szepesmegye) már 1208-ban egy tanitó működött, kinek 
emlékét egy tolvajról szóló költemény tartotta fenn.3

8. Bélábánya népes város volt ez időben jó iskolával. 1464-ben 
Széchy Dénes primás megengedi a bélabányaiaknak, hogy a selmeczi plé
bános által megerősítendő káplányt választhassanak, ki a tizeden kívül 
a templom összes jövedelmét élvezze, s azonfelül saját költségükön még 
két papot és egy tanítót tarthassanak. Itt is valószinűleg több iskoláról 
és tanítóról van szó.4

9. Besztercze.5 György, erdélyi püspök 1438-ban kiközösítés terhe 
alatt megtiltja, hogy a beszterczei káptalan (kerület) iskolamestert és 
harangozót a lelkész akarata ellenére válaszszon, —- s ugyanazon püspök 
1439-ben meghagyja a beszterczei plébánosnak és káptalannak : ne en
gedjék, hogy a tanítók vagy templomszolgák jövedelmeit megcsorbítsák 
vagy hogy őket a plébános beleegyezése nélkül válaszszák.

10. Beszterczebánya. E városnak XIY. századbeli számadás-köny
vei szintén említést tesznek a plébánoson és segédein kívül a tanítóról, az 
iskoláról és tanulókról is. Valószínűleg egy főtanító alatt több segéd
tanító működött, a számadások legalább külön nevezik meg az «öreg 
tanitót» 1489-ben. Úgy látszik tehát, hogy a városi tanügy akkor már 
teljesen rendszeresítve volt. Iskolai könyvtárral is birt.e

11. Bihar. Történeti adatunk ugyan nincs rája, mindamellett 
semmi kétség, hogy míg Köleséren, Telegden, sőt az igénytelen Örven- 
den is találunk a középkorban népiskolákat, ilyen Biharon sem hiány
zott. Ennek hiányát sem a váradi püspöknek, mint különben bihari 
földes- és kegyúrnak főpásztori állása, sem Biharnak akár polgári, akár 
egyházi szervezete nem tűrte volna meg. Bihar a középkorban nemcsak 
népes, hanem erősen vallásos, katholikus város volt.7

1 Magy. Vár. régi szám. 358. 1.
2 Antiqui magistri scholæ in Becz u. o. 400. és 433. 1. Fényes E. 

statisztikájában Beczalja még előfordul, de a legújabb helységnévtárban nem.
3 Kovács: Hist. eccl. par Bel. 13. 1.
4 M. Sion VI. 1868. évf. 208. 1,
r' Archiv, neue Folge X. 226.
8 Századok VIII. 632. 1.
5 Bunyitay: Vár. Püsp. Tört. III. 207.
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12. Bogács. (Kis-Küköllő megye) Egy 1516-ból eredő nagyszebeni 
jegyzék tesz említést az itteni tanítóról.

13. Boldogfalva. (Frauendorf, Kis-küküllőmegye) Ugyanazon jegy
zék említi tanítóját.1

14. Brassó. Egy periratban már a XIY. században előfordul Teo
dor, mint Brassó város énekmestere. 1404-ben pedig egy végrendeletben 
tanúként szerepel Bewchin Jeromos bölcsészettudor, brassói tanító/ 
Hogy tehát iskola volt a városban, az kétségtelen.

15. Budán több iskolának kellett lenni, már a legrégibb időben, 
így tudjuk határozottan, hogy már az Árpádok alatt volt itt a káptalan
nak és a döméseknek iskolájuk, Mátyás alatt pedig egy jeles tanárokkal 
ellátott főiskola ; lehetetlen tehát, hogy jeles elemi iskolája ne lett volna.'1 3

16. Ó-Budán, hol Zsigmond király alatt egyetem is volt, szintén 
kellett alsóbb iskolának is léteznie a XIY. és XY. században, ámbár arról 
külön nem tétetik említés.4

17 Budák-ról (Szász-, Deutsch-Budak, Besztercze-Naszódmegye.) 
1497-ből ismeretes Alexius tanító.5 6

18. Bűzd (Nagy-Küküllőm.) Egy 1516-ból eredő nagyszebeni jegy
zék szerint itt volt tanító.e

19. Csanád. E püspöki székhelyen már Gellért püspök iskolájáról 
van tudomásunk. Miként lehetne akkor feltenni, hogy a XIV. és XV. szá
zadban még elemi iskolája sem volt ?

20. Csütörtökhely a Szepessógben. Egy XV. századbeli kéziratos 
könyvben a másoló így irta fel nevét : Gerhardi de Araniasch pro tunc 
Scholasticum in Quintofforo, 1462. Aranyosi Gellértfi János, ki a XV. sz. 
könyvmásolói közt előkelő helyet foglal el, 1469-ben újmisés pap s 
1473-ban az ispotályos rend tagja volt, tehát tanítóságon kezdte.
E könyv a m. nemzeti múzeumban őriztetik.7 8

21. Czeglód. Egy adat azt mondja, hogy Szegedi Kiss István itt 
kezdte tanulmányait, s oly jeles előmenetelt tett, hogy 1505 körül almes- 
ter lett több iskolában.1

1 Siguificatio incolarmn etc. Programm des ev. Gymn. zu Mediasch 
1860/61. évf. 24.

2 Archiv X. 206. és 418. 1.
3 Frankl, i. m. 85.
4 Fejér: Cod. Dipl. VIII. 1. 425 és 617. Laky: Művelődés tény. 34.
5 Senndorf régi templomi számadásaiból. Programm des ev. Gymn. 

zu Mediasch 1860—61. évf. 21. 1.
6 Significatio etc. Programm des ev. Gymn. zu Mediasch 1800—-61. 

évf. 21. 1.
7 Könyvszemle 1879. évf. 81. 1.
8 Lányi: Magy. Katii. Olerus I. 87. 1.
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22. Debreczen. A ferenczrendieknek már a XIV. század eleje óta 
volt virágzó klastromjuk és iskolájuk ; 1 de meg vagyunk győzó'dve, hogy 
jól szervezett plébániai és városi iskolája sem hiányzott.

23. Deés. Iskolájának egyik rectorát egy 1492-ben kelt oklevél 
említi.2

24. Egerben a püspöki palotában volt egy iskola, vele Hyppolit 
püspök 1508. évi számadásaiban találkozunk, a másik az Ágoston ren
dieké. - De több iskola is lehetett a városban, mert 14-44-ben Tordai 
Zsigmond, artium facultatum baccalarius vienniensis, erdélyi egyház- 
megyei pap, mint az egri iskolák igazgatója említtetik.3

25. Egerbegy (Nagy-Küküllőm.). Egy nagyszebeni jegyzék szerint 
1516-ban volt tanítója.4

26. Élőpatakon (Buffa-rippa, Háromszékm.) egy 1429-iki oklevél 
szerint iskola volt, mert tanítója, Johannes, egy házasságtörési ügyben 
tanúskodott.6

27. Eőr. Igénytelen helység, mégis volt iskolája. Egy 14-85. évi 
oklevélben bizonyos ügyben az eőri tanító ellen többen megidéz
tetnek.6

28. Eperjes. Egy 1490-ben kelt oklevél szerint a város plébánosául 
újonnan választott Egonis Mártonnak egyéb jó tulajdonságai közt a taní
tásban való jártassága is nyomatékosan hangsúlyoztatik, bizonyára a 
város iskoláira való tekintetből.7 -— Egy 1504. évi följegyzés pedig egye
nesen a tanítóról szól.8

29. Esztergom iskoláinak létezését alig kell bizonyítanunk. 
Káptalani iskoláiról többször szóltunk.

30. Etzel (Hetzeldorf, Aczél, Nagy-Küküllőm.). Egy nagyszebeni 
jegyzék szerint 1516-ban volt tanítója.

31. Földváron (Feldiora, Marienburg, Brassóm.) egy 1429-iki ok
levélben Johannes Teutonicus orgonistának neje házasstigtörésről vádol-

1 Bunyitai i. m. II. 44-6. 1.
2 Wenrich képviselőnek a beszterczei kápt. levéltárában eszközölt föl

jegyzései szerint.
3 Battyáni. Leg. Eecl. III. 449. — Franki i. in. 89.
4 Significatio etc. Programm des ev. Gynm. zu Mediascli i 860/61. évf.

22. 1.

6 Burzenländer Kap. Archiv. — Programm des ev. Gymn. zu Me
diascli 1860/61. évf. 20. 1.

6 Századok VIII. évf. 632. 1.
7 Vagner : Dipl. Comit. Sáros 240. 1.
8 Abel : Bártfai Sz. Egyed tempi. 94. 1.



tátik, s a megidézett tanúk közt olvassuk : Petrus pro nunc scolasticus 
de castra Mariae. Tehát tanítója és orgonistája volt.1 *

32. Görcs, erdélyi község, iskolájának létezésére egy 1502-ben kelt 
végrendeletből következtetünk, melyben bizonyos Sigmundue, scholasti- 
eus de Kewrcs, fordul elő mint tanú.8

33. Győr. Hogy Győrött, mint püspöki régi székhelyen s élénk 
városban voltak iskolák, arról sem lehet kétségeskednünk. — Hiszen 
már az Árpádok korában fennállott a székesegyházi és dömések kolostori 
iskolája. A XVI. század közepén pedig Ujlaky Ferencz püspök, azokat 
már magas virágzásra emelte.3

34. Gyula (Baranyam.). Itt a XV. században kolostor és iskola 
volt. -— Bertalan nevű tanítója 1484-ben kelt levelében, melyet Gyulai 
Györgyhöz intézett, segélyt kér, mint egykori gyulai tanító.4 Sajnos, hogy 
az egész helység a török hódítás idejében elpusztult.

35. B.-Gyula (Békésm.). Nem hiányoztak B.-Gyulának sem isko
lái. A leányokat az apáczák nevelték; a fiukról vagy a ferencziek 
klastromában, vagy külön plébániai iskolában gondoskodtak. — Szerémi 
György emlékiratában határozottan említi a gyulai iskolás ifjakat ; sőt 
ama körülmény, hogy a XVI. századnak már első éveiben sűrűn talál
kozunk békésmegyei, s nevezetesen gyulai ifjakkal, kik a krakkói, bécsi 
egyetemeket látogatták, e körülmény egyenesen arra vall, hogy Gyulá
nak jeles, a magasabb műveltséget is megizleltető iskolájának kellett 
lennie. — Sőt midőn arról értesülünk, hogy Kerecsényi László, gyulai 
várkapitány a gyulai iskola tanulói számára malombeli búzát utalványoz 
ki, ez adat alig érthető egyébként, mint hogy Gyulán épen úgy, mint 
Váradon, s a középkor minden valamire való városában létezett oly 
intézet, melyben a szegény tanulók lakáson s felügyeleten kívül élelme
zésben is részesültek.5 6 — Egy adat szerint Szegedi Kiss István a XVI. sz. 
elején itt folytatta tanulmányait és nem közönséges előmenetelt tőn.“

36. Gyulafehérvár. Itt a káptalani iskola mellett városi is virág
zott.— 1457. évben Szebeni Tamás volt ott főtanító, mint azt egy oklevél 
megőrizte ; valószínű tehát, hogy segéd is tanított, azaz több osztály is volt.7

1 Burzenländer Kap. Archiv. — Programm des ev. Gymn. zu Me-
diasch 1860/61. évf. 20. 1.

3 Wenrieh kéziratában.
3 Frankl i. m. 96. 1.
4 Századok IX. 669. 1.
6 Bunyitai : Vár. Püsp. Tört. III. 467. — Toldy: írod. tört. 21. 1. — 

Lányi : Egyház T. I. 535. 1.
6 Skaricza Máté : In vita Segedmi Theologiæ Sinceræ Loci Commu

nes czimü könyv elején.
7 Archiv X. 208.
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37. Hásság (Nagy-Küküllőm.). Egy 1510. évi jegyzék tanítójáról 
tesz említést.1

38. Hidvégen (Háromszékm.) egy 1429-iki oklevél szerint volt 
iskola, mert tanítója, Michael, egy házasságtörési ügyben a bárczasági 
káptalan eló'tt tanúskodott.2 3

39. Szász-Ioánfalva (Eibesdorf, Nagy-Küküllőm.). Egy nagyszebeni 
jegyzék szerint 1516-ban volt tanítója.8

40. Kalocsa. Itt mindenesetre kellett elemi iskolának is létezni, 
minthogy — tudvalevőleg — káptalani iskolájához kétség nem fér, s az 
alig volt elég a tudvágyók befogadására.

41. Kálmáncsán (Somogyin.), mely község a török pusztítás előtt 
állítólag város volt, ez időben Endericus Máté tanító működött.4

42. Kis-Kapus (KI. Kopisch, N.-Küllőm.). Egy 1516-ból származó 
jegyzék említi, hogy ott tanító volt.5

43. Kassa. Legrégibb adatok e város iskolájáról annak számadás
könyveiben az 1432., 1475. és 1487. évekről találhatók, a hol a tanító 
fizetése és az iskola épületén bizonyos munkát teljesített kőfaragó díja 
van felemlítve ;6 7 sőt az is kitűnik, hogy külön kántora, orgonistája és 
harangozói voltak. 1510-ben pedig Temesvári Miklós, váradi kanonok, 
két öcscsét «pro studio » ide hozta, 128 frt évi díjért Pajzsgyártó Péternél 
helyezte el őket. Ez azonban többet követelt s az ifjak ruháit letartóz
tatta. — E miatt panaszt emel, s e perirat forrása a mi adatunknak.1 
Ettől fogva már bőven rendelkezünk adatokkal. — 1514-ben Bebek 
János, hatalmas főúr is ide küldi fiát, s a tanintézetet egyenesen gym- 
násiumnak nevezi. — 1516. a jeles tanító hírében álló Gönczi Andrást 
hívták meg Pestről igazgatónak (ad rectoratum) ; 1521-ben pedig a hír
neves Coxe Lénárd lesz tanítójok.8 Ez adatok azonban azt is bizonyítják,

1 Significatio incolarum etc. L. Programm des ev. Gymn. zu Me- 
diascli 1860/61. évf. 21. 1.

2 Burzenländer Kap. Archív. — Programm des ev. Gymn. zu Me- 
diascli 1860/61. évf. 20. 1.

3 Significatio etc. — Programm i. h.
4 Bibini : Memorabilia 91. 1. — Lányi i. m. I. 536. 1.
5 Significatio incolarum etc. Programm des ev. Gymn. zu Mediasch 

1860/61. évf. 21. 1.
6 Kassa város levéltárából ifj. Kemény Lajos úr volt szives velem a 

következőket közölni : 1432. Item 10 fi. auri ratione panni magistro scolae 
iussu dominorum dati. — 1475. Rectori scolae cappellanis, cantori, orga- 
nistæ, campanatoribus etc. — 1487. Dem Steynmetz auf der Schule arbeith 
fl. 13. den. 11/2.

7 Eredetije Kassa levéltárában. Frankl i. m. 102.
8 U. o. és Toldy. írod. Tört. 21. 1. — Wallaszky: Compect. 116.
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hogy Kassa iskolája sokkal régibb, sőt Magyarország felső részeiuek e 
legelőkelőbb városáról, mely királyainknak kiváló gondozásában része
sült, bizonyossággal feltehetjük, hogy már a XIV. században is virágzó 
iskolákkal rendelkezett, a mikor a pompás dómot építették.

44. Kczsmárk. A műveltségéről nevezetes Szepessógnek ezen jelen
tékeny városa is kétségkivül már a XIV. században is rendelkezett isko
lával, habár számadáskönyveiben csak 1482. óta fordulnak elő néha a 
tanítónak teljesített némi fizetések. — Ebből azt is lehet talán következ
tetnünk, hogy a városi pénztárból nem húzott rendes fizetést ; inkább 
tandíjakból állt az, melyeket a szülők közvetlenül neki szolgáltatták át.1 *

45. Király-Németi (Kyralier). György erdélyi püspöknek 1438-ban 
kelt levelei, a melyeket Beszterczénél már említettünk, a királynémeti 
tanítóra, tehát iskolára is vonatkoznak.

46. Kolozsvár. Nagy Lajos királyunknak egy 1373-ban kelt okle
velét 1409 ben a kolozsvári iskola rectora és jegyzője kérelmére Zsigmond 
király megerősíti.“ Ez az első adat Kolozsvár tanügyéről, de elég határo
zottan lehet belőle következtetni arra, hogy már а XIV. században több 
tanítója, több iskolája volt. Megerősít ezen feltevésünkben a város 
számadás könyveinek azon tétele, mely szerint 1400-ban külön fizetéses 
orgonistája volt.3 4 1414-ben bizonyos egyezség köttetett a plébános és 
hívei közt, a mely szerint Máriának minden nagyobb ünnepén «missa 
cmn scholaribus decantetur.1 Heltai szerint is 1440 táján városi iskola 
virágzott Kolozsvárott, hol Szilágyi Erzsébet egy szász embernél elszál
lásolva fiát, Mátyást szülte, s legelőször is az iskolába vitte.5 * 7 1494-től 
kezdve pedig a városi számadások közt folyton nyomára akadunk a 
tanítói illetékeknek. 1508-ból bírjuk a kolozsvári lövésztársulat jegy
zékét, melyben Márton tanító neve is előfordul stb.'1

47. Köleséren (Biharm.) 1495-ben tanító volt Zsoldos János. Tehát 
iskolája kétségtelen.’

48. Körmöcz. E város iskolájának tanszékét 1525-ben Schröder 
György, szebeni származású tanító foglalta el, kit Achatius Imre, a ter
jedő protestantismushoz szitó lelkész, kényszerített távozni.8 - Azt ez 
egy adatból is következtetni lehet, hogy legalább а XIV. században már

1 Franki i. m. 107.
“ Archiv, Neue Folge X. к. 201». — Jakab: Kolozsv. Tört. I. k. 375. 1.
3 Rechnung, aus d. Arch. d. St. Herruauatadt I. 5. 1.
4 Jakab: Kolozsv. Tört. Oklevéltár 152. 1.
5 Heltai : Chrou. 14. 1.
0 Reclm. aus d. Arch. d. St. Herrn. I. 478, 177, 501.
7 Bimyitai : Vár. Püsp. III. 467.
" Klein : Nachrichten II. 395. 1.

7*
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volt iskolája ; de a városnak akkori virágzása is eléggé indokolja e követ
keztetésünket.

49. Kőrös. (Kirtsch, Kis-Küküllőm.) Egy nagyszebeni jegyzék sze
rint 1516-ban volt tanítója.1

50. Látókövön (Szepesség) a karthausiak nevezetes kolostori iskolá
jában 1500-ban P. Jodocus volt tanár.2

51. Libetbánya tanítója, Grogori, a prostestantismus buzgó ter
jesztője s a bányavárosokban támadt zavargások vezére. Verbőczy által 
törvényszék elé idéztetett és 1527-ben Dobronán kivégeztetett.3 Mint
hogy csak pár hó választja el ez adatot a mohácsi vésztől, nem merész a 
következtetés, hogy a mohácsi vész előtt is volt már iskolája.

52. Lippa. Szkaricza Máté4 szerint Kiss Szegedi István 1510. és 
1530. között e város iskoláját is látogatta.5 6 Ez adat is mohácsi vész 
előtti időre vall.

53. Lőcse. A Szepességnek ezen legelőkelőbb városában bizonyosan 
már a legrégibb időkben létezett iskola. De a tűzvész, mely 1550-ben a 
várost és levéltárát elhamvasztotta, megfosztotta az utókort minden 
régibb emlékétől. Csupán 1520-ból bírunk egy adatot, mely szerint 
Henckel János, a város nagytudományú lelkésze, az Angolországból 
bevándorolt Coxe Lenárd, «koszorúzott költőt», állítólag Vili. Henrik 
király nevelőjét, nyerte meg a vezetése alatt álló iskola tanítójául.5 
Hradszky a Szepesség legújabb történetírója is határozottan állítja, hogy 
Lőcsének a XV. században már virágzó középiskolája volt.7

54. Ludas. Kolozsvár számadáskönyveiben 1481-ben említtetik 
bizonyos György nevezetű tanító, ki egykor (quondam) Ludason tanítós- 
kodott, tehát ott, hol iskolának is kelle léteznie a XV. században.

55. Medgyes-Szék. Hogy itt már a XV. században volt iskola, azt 
az 1516. népszámlálás adataiból következtethetjük. — Ezek szerint 
ugyanis itt a 102 lakó között egy tanító (scholastikus) is említtetik. 
Valóban ritka szép világot vet ez egy adat is a XV. század tanügyének 
fejlettségére azok ellenében, kik azt annyira kicsinyük.8

1 Singificatio etc. Programm, i. h.
2 Franki i. m. 120. 1.
3 Ribini: Memorabilia I. 19. 1. — Révész: Dévai Bíró M. 23. 1.
4 Szkaricza : In vita Segedini Theologiæ Sinceræ Loci Communes

ez. könyv elején.
6 Wallaszky; Testamen 66. 1. és jegyzet. — Toldi Írod. Tört. 23. L 

Lányi : Egyh. Tört. I. 535. 1.
6 Franki, i. m. 122. — Wagner : Analecta Scepusii II. 140. 1.
7 Szepesvármegye a mohácsi v. e. 86. 1.
8 Wenrich jegyzeteiből.



56. Modor. Egy régi jegyzőkönyvből értesülünk, hogy itt 1506-ban 
a lelkész, Pongrácz, egyszersmind tanító és jegyző volt. Ennélfogva 
ha szegény község volt is az időben Modor, de iskolája nem hiányzott 
valószínűleg a XV. században sem.1

57. Nagybánya. A városi számadás könyvekben már 1378-ban eni- 
líttetik a nagybányai tanító.2 3 4 1422-ből bírunk egy oklevelet, mely szerint 
a város bírája és esküttjeinek jogához tartozott a gyermekek oktatására 
alkalmas rectort választani.8 Mindenesetre igazgatót ért alatta, ki alatt 
több tanító működött, mert ugyanazon oklevélben 11 káplányról is beszél.

58. Nagymihályon (Biharm.) 1335-ben már iskola volt, mint ez 
kitűnik a gróf Sztáray-családnak egy okleveléből, melyben az iskolaházról 
van említés.1

59. Nagyszombat. Azt hiszszük, e város iskoláinak létezését senki 
sem fogja kétségbe vonni, ha figyelembe veszi, hogy a XVI. század elején 
már több (latin és magyar) iskolája is volt.

60. Nyílra. Lehetetlen dolog, hogy itt, hol püspökség volt e szá
zadokban, ne létezett volna elemi oktatás és iskola.

61. Örvend (Biharm.), ma 682 lakossal bíró, kis községben is volt 
már a XVI. század elején iskola, mert egy 1561-iki osztálylevél azokról, 
mint régen létezőkről tesz említést.5 * 7

62. Pápa. A mohácsi vész előtt itt több kolostor állott fenn. - 
Az iskolákról, melyek ezeknek falai közt kétségkívül léteztek, nem 
bírunk adatokat. De a városnak is volt iskolája. Ennek 1508-ban 
Kayári István volt tanítója. Ez egyetlen adatot is annak a szeren
csétlenségnek köszönjük, hogy Pápán és környékén nagyban dühöngött 
a pestis, annak következtében a tanulók is szétfutottak. — E körülményt 
irta meg a nevezett pápai tanító egy névtelen barátjának.0

63. Pest. Tanulóiról II. Ulászló 1495-i számadáskönyvei emlékez
nek meg.’ 1516-ban Szakmáry Gy. pécsi püspök, és Jakabfi, pesti plébá
nos, hiteles leveleiből tudjuk, hogy ez időben Gönczi András mester volt 
a pesti iskola igazgatója, a ki oly jeles tanító hírében állott, hogy érte 
távol vidékek versenyeztek.8 Határozottan állíthatjuk tehát, hogy leg
alább is a XV. században virágzó iskolája volt.

1 Jegyzőkönyv a modori levéltárban.
2 Kachelmann : Ung. Bergbau 88. — Századok VIII. 631. 1.
3 Battyáni : Leges Ш . 399. 1.
4 Nagy Gyula : Gróf Sztáray család Oklevéltára I. k. 100. 1.
5 Bunyitai : Vár. Püsp. Tört. III. 436.
3 A levélmásolat a M. T. Akadémia kézirattárában vau.
7 Toldy i. m. 21. 1.
8 A levelek eredetije Kassa város levéltárában látható. Franki i. m.
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64. Pécs. Úgy hiszszük, bizonyitani sem kell, bogy a hol egyetem 
volt, ott elemi iskolának is kellett lenni, habár adataink ezekről külön 
nem szólnak.

65. Pozsony. A régi város legelső iskolája, mint a számadásokból 
kiderül, a Sz.-Márton egyháza mellett állott fönn. A XIV. század köze
pén Jakab, főbíró, már újra építteti, minélfogva a pozsonyi káptalan 
1365-ben rendeli, hogy Jakab lelki üdvéért az iskolamester naponként 
énekelje el tanítványaival a «Salve Reginát». 1448-ban Lőrincz és 1529. 
sz. Mihály egyháza mellett is említtetnek iskolák.1 — 1439-i számadásai
ban is említ egy iskolát. Erről többen azt hiszik, hogy mivel maga a 
a város tartotta fenn, valódi községi, talán a városi gyámházhoz csatolt 
iskola volt, s a káptalanitól különbözött, a mennyiben azt egyedül a káp
talan tartotta fenn. -  E feltevést megerősíti a káptalan és város közt 
1452. év táján folyt érdekes per. A káptalannak tanítóválasztási jogát e 
miatti súrlódás alkalmából megerősíté s azt rendelé, hogy a káptalan 
által eltartott mester deákjaival a káptalannak reggeli imaóráin s misé
jén jelen legyen. - Péter város bíró s a tanács ezt ellenezvén, 1452-ben 
sz. Iván hó 23-án az ünnepi zsolozsma alkalmával a sz. Márton temp
lomba rohantak, a deákságot mesterestül haza kergették, s többé temp
lomba nem bocsátották, a lakosságnak pedig megtilták, hogy a deákok
nak alamizsnát adjanak, sőt az idegen tanulókat poroszlók által akarták 
a városból kiutasítani. -— Széchy Dénes érsek azonban tiltakozott, s 
Hunyadi János kormányzótól ellenrendeletet eszközölt ki.2 3 Miféle tan
intézetek voltak mindezek, nem tudjuk, de az az egy bizonyos, hogy 
elemi v. népiskolája nem egy, hanem több is volt.

66. Prázsmár. A bárczasági szászok e Tartlau vagy Tarlav nevű 
községe 1460. táján megüresült iskolájába tanítót keresett, s az ügyet 
plébánosára, Lukács papra bízta, ki valószínűleg Yitus (Huendler, Vida) 
pécsegyházmegyei helynökhöz fordult egy tanítóért. Ez azután ajánlott 
nekik egy Brassai Antal nevű műbabérost, a ki maga vitte el a levelet.”

67. Pród. (N.-Küküllő m.) Egy nagyszebeni 1516. évbeli jegyzék 
szerint Prethai (valószínűleg Prűdén helyett) tanítója ernlíttetik.4

68. Radvány. Beszterczebánya 1489. évi számadás könyvében ilyen 
tétellel is találkozunk: «Den Schülern in den Radván 25 dénár». 
Némelyek a Schüler szót tanulónak fordítják, én azt egyenesen tanítónak 
magyarázom ; mert tény az, hogy a középkorban latin scolarisból képezve

1 Fanki i. m. 139.
2 Lányi: Egyli. Tört. I. k. 535. 1. — Wallaszky : Oonsp. 116. 1.
3 Koller: Hist. Episc. Quinq. eccl. IV. 298. 1. — Lányi i. 

I. 535. 1.
4 Significatio etc. Programm i. h.



scholer- és Schillernek is nevezték a tanítót, s épen nem valószínű, hogy 
az Schillernek van írva. — De jelentse az bármelyiket, annyit bizonyos
nak tartok, hogy Radványban volt iskola.1

69. Szász-Régen. Egy 1460. oklevél szerint «Discretus Mag. Pet
rus scolarum de Reghun », arra kéri a beszterczei tanácsot, mint maga
sabb fórumot, a hová ők felebbezni szoktak, hogy magyarázza meg egyik 
nem rég hozott ítéletét.2 3 * *

70. Rozsnyón 1525-ben Philadelphus Antal volt tanító.8 — Meg
jegyezzük azonban, hogy ez már protest, iskola volt.

71. Sálya. (Schaal, Nagy-Küküllő m.) 1516-ból egy jegyzék em
líti, hogy itt tanító volt.*

72. Sárospatakon a középkorban öt zárda volt, föl sem lehet 
tenni, hogy egyik sem tartott volna fenn elemi iskolát. A sz. Agoston- 
rendiek középiskolájában tanult, mint tudjuk — Szálkái László, későbbi 
prímás ; hogy elemi iskola is volt evvel kapcsolatban, az kétségtelen.6

73. Szász-Sebes (Mühlbach). Itt jó iskolának, valószínűleg közép
iskolának kellett lenni, mert egy régi könyv szerzője azt mondja, hogy 
1436-ban 15 16 éves korában ott járt iskolában. Azonban nem sokáig
folytathatta tanulmányait, mert a töröknek 1438-ban Erdélybe törése 
alkalmával a város tornyában vitézül liarczolván, fogságba esett, s ott 
mint rabszolga 20 évig sínlődött.0 Tehát elemi iskolája sem hiányoz
hatott.

74. ISegesvár (Schásburg). Számadásai közt 1522-ban e passust 
találjuk: «A műbabéros igazgatónak egy öltözetre, a melyet a tanácsos 
urak adtak neki, hogy szorgalmas legyen az ifjakkal — 5 írt.7 Mint
hogy pedig e város már a XIV. században jelentékeny ipar és kereske
delem székhelye volt, bátran állíthatjuk, hogy jó iskola nélkül nem 
lehetett. Ezt kétségtelenné teszi azon adat is, hogy külön orgonistát 
is tartottak.

75. Selmecz. Mátyás király neje, Beatrix, 1478-ban állított iskolát 
Selmeczen.8

NÉPOKTATÁSUNK A VEGYES-HÁZBKLI KIRÁLYOK KORÁBAN. 1 OH

1 Századok VIII. 632. 1.
2 Beszterczei káptalan levéltárában.
3 Klanicza 16. 1. Klein II. 129. 1. Franki i. m. 144. 1.
* Significatio incolarum. Programm des ev. Gymn. zu Mediascli

1860/61. évf. 21. 1.
6 Szombatin : Hist. Sehol. ref. Patakensis. — Franki i. m. 145.
* Seivert : Nachrichten von sieb. Gelehrten 457. 1. Archiv. X. 208. 

ПТ. В. 64. 1. — Új. M. Muz. 1857. — I. 46. 1.
7 Archiv. I. В. 158.
“ Salamon : Budapest Tört. II. к. 506. 1.
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76. Kis-Selyk. (Nagy-Küküllőm.) Egy nagyszebeni 1516. évbeli 
jegyzékben említtetik tanítója.1

77. Nagy-Selyk. (Nagy-Küküllőm.) Ugyanazon jegyzékben for
dul elő.

78. Nagy-Sink. 1430-ban Halbgebachsen Henrik, regensburgi 
származású, híres betüfestő, a nagy-sinki iskola igazgatója volt, mint 
azt maga egy általa festett misekönyvre följegyezte.2 3

79. Somod. A kassai levéltárban olvasható 1524-ből Gergely, 
szepsii káplány levele, melyben fölemlíti, hogy pár óv előtt somodi 
tanító volt. Tehát a 16. Század elején Somodon iskola lehetett.8

80. Somogyváron már az Árpádok idejében volt a benczéseknek 
iskolájuk ; minthogy pedig a kolostor még a XIY. és XY. században is 
létezett, bizonyára iskolája is megvolt.4

81. Sopron. E város művelt polgárai kétségkívül már a legrégibb 
idők óta birtak nemcsak elemi, hanem magasabb fokú tanintézettel is, 
habár adatainak csak valamivel később kezdődnek.5

82. Kis-Szeben. Nemcsak iskoláról, hanem tanügyének rendezett
ségéről tesz tanúságot egy szerződés, mely 1435-ben a város és plébá
nosa, István, között jött létre, s a városi iskola tanítójának tisztességes 
üzetést és a plébános asztalánál ellátást biztosit.6 * — 1459-ben pedig a 
város elöljárósága Bártfa város tanácsához intézett egy levelett, a mely
ben e passue található : « Laurentius Baccalaureus, unser Schulmeyster».’

83. Szeben. (N.-Szeben.) Iskolájának első nyomait templomi száma
dáskönyveiben találjuk, a XIV. század közepe táján az iskola javítására 
kiadatott 197г frt. Következőleg már régóta bírt iskolával. — А XV. 
századból pedig néhány oklevél három tanítójának a nevét is megőrizte ; 
mind a három tanító egyetemi képzettséggel és fokozattal bírt, rectornak 
nevezik magukat, s egyik mellett egy «clericus in minoribus» segédta
nítóként szerepel. E két körülményből Teutsch, a viszonyok legilletéke
sebb ismerője, azt következteti, hogy ott legalább középiskola volt. Ezt 
bizonyítja egy 1471. plébániai feljegyzés, melyben alumniumot (tehát 
bentlakással összekötött tanintézetet említ).8 — Különben sem lehet

1 Significatio etc. Programm i. h.
2 Trausch : Schriftsteller-Lexikon I. 40. 1. és 246. 1. — Watten

bach : Schriftwesen im Mittelalter 403. 1.
3 Frankl i. m. 152. 1.
4 Wass : Isk. az Árpádok к. 41. 1.
6 Frankl i. m. 1. 152.
6 Fejér: Cod. Dipl. t. X. о. VIII. 706.
5 A levél a hártfai levéltárban. Franki i. m. 109. 1.
8 Archiv. X. 205. stb. — Franki i. m. 155. 1. —

1881. évf. 627. 1.
Századok



föltenni, hogy e népes város, mint főhelye az erdélyi szász nemzetnek és 
gyújtópontja azok culturai mozgalmainak, többféle iskolával no birt 
volna már a XIV. és XV. században.

84. Szeged. Toldy szerint e korban Szegednek szintén volt elemi 
iskolája.1

85. Székesfehérvár régi iskolájának hosszú századokon át 1490-ben 
való virágzásáról egykorú író tanúskodik.2 *

86. Szelindek. (Szlimnik, Stolzenburg). Egy 1394-ből való perirat
ban tanúként hallgattatott ki «Alexius, aetates quinquagenarius, nótá
rius publicus et rector scolarum in ipsa Stolczenburg. »8 Tehát nemcsak 
egy, hanem több iskola is volt akkor Szelindeken, s az igazgató egyszer
smind jegyző volt.

87. Szent-György mezőváros lelkésze Miklós 1514-ben tartozott 
asztalához meghívni a hitszónokokat és a tanító áldozárt. — Ez adat 
iskoláról tesz tanúságot ; de azt is bizonyítja, hogy egyházi férfiak még 
a XVI. században is tanítóskodtak.4

88. Szepesváralja. Egy 1439-ben kelt oklevél mutatja, hogy itt 
nemcsak a káptalani, hanem a szepesi prépostság összes iskoláinak igaz
gatója Brégai Miklós volt ; de minthogy elődjét is megnevezi,5 követke
zik, hogy már a XIV. században is ugyanezen rendezett állapot létezett. 
De más bizonyítékunk is van erre. A szepesi káptalan kanonokjai sorá
ban 1323-ben egy okiraton említtetik Nicolaus scholasticus de Sancto 
Martino. A scholasticus jelző pedig nemcsak írástudó embert jelentett, 
hanem az ifj. tanítására rendelt hivatalt.6 7 Egy másik tudósunk az emlí
tett Nicolaust a káptalani iskola tanárának tartja.’ Bármit jelentsen is a 
scholasticus jelző, azt kétségtelenné teszi, hogy elemi iskolája volt. 
1460-ban Stock János prépost Lőcsén egyházmegyei zsinatot tartott, 
mely a XI. canonban egyenesen a szepesváraljai tanulókról intézkedik. 
1477-ben említtetik, hogy Aegydius de Waralja hét évig, Laurentius 
de Molenbach (Mülenbach) egy évig Szepesváralján mint néptanítók 
működtek.8
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1 Toldy i. m. 21. 1.
2 Tuberonis Comment. De rebus sui temporis. Lib. III. c. 7. — 

Schwandtner : Script. Ber. Hung. II. 160. 1. Laky : Mftv. tény. 34.
8 Archiv. X. 418. 1.
4 Rupp. M. О. helyrajzi tört. 122.
6 Fejér: Cod. Dipl. XI. 348. 1. — Laky: Műv. tény. 34. 1. — 

Schwandtner II. 160. 1.
“ Hradszky : Szepesvárniegye a mohácsi vész előtt. 86. 1.
7 Századok IV. évf. 259. 1.
8 Hradszky i. m. 86. 1.
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89. Már maros-Sziget. Az 1569-ben megújított városi statiunolmak 
bevezetésében ezt olvassuk: «M.-Sziget városának és a benne lakozandó 
községnek, bíráknak és esküdteknek és mindenféle tisztbeli embereknek 
rögzött törvények, melyekkel az ö atyjok és eösök is éltének, megtartot
tak és az mostaniakra maradtak. Ezelőtt az papirosnak hitvány voltáért 
íratott volt meg 1548-ban, mostan ismét 1569-ben irattatott meg Sze
gedi Albert diák scholamesterttíl 17. febr. » - Az első pont azután ez 
«Minthogy minden mi cselekedeteink vége először nézi az Isten tisztessé
gét, annakokáért törvényünk ez : hogy keresztény tanítót Szt. György 
napján fogadjunk és harmadmagával kell istennek közöttünk tisztességet 
hirdetni.»1 2 -— A bevezetés nem enged-e világosan arra következtetnünk, 
hogy e statútumok már a XV. században is érvényben voltak.

90. Szomolnok. A gömöri esperesség csetneki könyvtárában van 
ogy régi kéziratos munka, a melynek másolója Derthar György, mint 
maga följegyezte, oppelni születésű, s a bécsi egyetem műbabérosa, 
szomolnoki jegyző és iskolamester, egyszersmind könyvmásoló volt 
1456-ban.*

91. Tapolczán a sz. Péter és Pál apostolokról czímezett benezés 
apátság iskolája már III. Béla király korában virágzott. Föltehető, hogy 
ez az iskola a XIY. és XY. században is még fennállott.3

92. Temesvár. E várost már Róbert Károly király 1316-ban tar
tózkodási helyévé választotta, a tudománykedvelő Hunyadi Mátyás atyja 
oldalánál, ki örökös főispánja volt a városnak, itt töltötte ifjú éveinek 
egy részét s itt neveltetett ; továbbá több kolostor állt területén, kétség
telen tehát, hogy e korban legalább elemi iskolája is volt.4

93. Telcgd. E községben is volt már a XV. században vagy leg
alább a XYI. század elején iskola, mert egy 1561. osztálylevél arról, mint 
régen létezőről tesz említést.5 *

94. Tolna. Zigerius egy levélben, melyet Illyricus Mátyáshoz inté
zett, 1540-ben, azt mondja, hogy a régi iskola, mely a pápisták kezében 
van, nem tetszik neki, s azért egy újat alkotott. A második tehát rég 
megvolt.3

95. Ungvár. Itt már 1399-ben iskola és ennek rectora János em- 
líttetik.7

1 Wagner: Aualect. Scepus. I. 312. 1.
2 M. Könyvsz. 1879. évf. 51. 1.
3 Kupp: M. 0. helyr. tört. II. k. 105. 1.
1 Tört. Adattár 1873. évf. 119. 1. —- Horányi: Mem. Hung. I. 427-
5 Bunyitai : Vár. Püsp. III. 430.
0 Ribini : Mem. Aug. Conf. I. 93. 1. Lányi i. m. I. 535.
7 Századok V. évf. 621. 1.
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96. Vácz. Az ősrégi váczi iskola létezéséről Tubero, XV. századbeli 
író, tanúskodik.1

97. Nagy- Várad. Már a XIV. század első felében a Zudarok a 
Kállayak fiait Váradon járatták iskolába; az 1340-ben alapított várad - 
velenczei klarissza apácza klastrombán gondoskodtak leányaik nevelte
téséről a szintén szabolcsmegyei Báthoriak. Az ottani apáczákról már 
1318-ban értesülünk egy hiteles kir. oklevélből, melyből azt is megtud
juk, hogy árva leánykákat tartottak.2 1347-ben kelt és Szabolcsmegye 
tisztjeihez intézett levél szól egy nagyváradi iskoláról, melybe Bölcs 
Dénes fia, Sándor, járt, s egy asszonynál egész évre 3 márkáért talált 
ellátást.3 1430 táján Vépi Péter, váradi olvasó-kanonok, szegény tanulók 
ápolására a váradi iskolák mellett egy tápintézetet emelt, indíttatva 
azon tanulók sanyarú sorsa által, kik kéregetésből tárták fönn magukat.4 
1451 táján Franczia Péter szerzetes, említtetik, mint a váradi kar igaz
gatója és gyermekoktató.5 * 7

98. Visegrad. E város épen a tudományokat és műveltséget buzgón 
ápoló Anjou-házbeli királyoknak kedvelt tartózkodási helye, igen nagy 
valószintíséggel szintén birt elemi iskolával már a XIV. században. — 
Ez annál bizonyosabb, mert a visegrádi kolostori iskoláról egy 1363-ban 
kelt levél tesz tanúságot, a melyben Domokos Deák nővérétől, Semjéni 
Mihálynétól egy tankönyvre kér pénzt."

99. Valez (Kis-Küküllő m.). Egy nagyszebeni 1516. évbeli jegyzék 
említi, hogy ott tanító volt.1

100. Zólyom.. E város számadásai közt már 1446-ban találkozunk 
tanítókkal, s azok illetékével. 1510-ben Tamás tanítónak fizetése 6 frt 
volt.8

101. Zsolnán (Benndorf, Besztercze-Naszód m.) 1497-ben egy 
régi följegyzés szerint Jakab, 1503-ban Tamás volt a tanító.9

102. Ezeken kívül még egy oly községről van a számadás-köny
vekben szó, a melyet ma nem tudtam megtalálni, u. i. Snháppysdorf..

1 Tuberonis Comment. Lib. III. С. 7. — Laky i. ш. 34. 1.
2 Bunyitai i. m. II. к. 133. és 487. 1.
8 Tud. gyűjt. 1826. évf. XII. 123. 1.
4 Bunyitai i. m. I. k. 154. 1.
5 Katona : Hist. Crist. XIII. 778. 1. — Lányi i. ш. I. 530. 1.
0 Fejér i. m. IX. III. 378. — Ompolyi: A bölcsészet Magyarorszá

gon. 70. 1.
7 Fanki i. m. 175. 1.
8 Significatio etc.
9 Zsolna régi templomi számadásaiból. — Progr. des ev. Gymn. zu 

Mediasch 1860 61. — 21. 1.
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Egy 1478-ból eredő följegyzés így szól: «DerScholmeyster von Schiippys- 
dorf.»1 Ez valószínűleg a Szeben melletti Sebes vagy Sebis.

Közöltük e jegyzéket, a melyből kiderül, hogy az ország minden 
részében voltak már iskolák a XIY. és XV. században. — Azonban hisz- 
szük, hogy velünk együtt senki sincs, ha csak el nem zárkózik az igaz
ság elől, a ki meg volna győződve, hogy evvel kimerítettük az akkori 
iskolák számát.

Az egyház — mint láttuk — kezdet óta egyre sürgette az iskolák 
állítását, s mégis csak 102 iskola lett volna az egész országban, még 
pedig oly országban, mely számot tett Európa népei közt ? Az lehe
tetlen.

Már a 681-iki konstantinápolyi zsinat elrendelte, hogy minden 
pap köteles parochiáján iskolát állítani ; — a 789. évi acheni pedig, hogy 
minden kolostor és székesegyház tartozik iskolát állítani. — Később 
II. Jenő minden püspöknek és hitközségnek meghagyja, hogy tanítókról 
gondoskodjanak. — Theodulf, orleansi püspök (f 821.) szintén szigorúan 
megparancsolta a papoknak, hogy minden városban és faluban iskolát 
nyissanak.2

E rendeleteket követték is egész nyugaton. Nálunk is az iskolák a 
kereszténységgel együtt honosultak meg. Sz. István idejéből származ
nak első iskoláink, s azok egyre szaporodtak és fejlődtek.

Hogy székesegyházaink és káptalanaink székhelyein iskolák létez
tek, ezt bizonyára nem fogja kétségbe vonni senki, mert az egyház fejei
nek, ha egyébről nem, a papok képzéséről csak gondoskodniok kellett, 
ha egyáltalán a keresztény vallás és egyház terjedése és fenmaradása 
érdekükben állott.

Hogy a plébániák mellett is az idézett rendeletek értelmében — 
csakugyan voltak iskolák, az leginkább kitűnik a szepességi és erdélyi 
szász tanügyi állapotokból. Tudvalevő ugyanis, hogy a Szepességnek volt 
saját tanfelügyelője 1439-ben, de korábban is, mert az illetőnek hivatal
beli elődjét is megnevezi a már többször említett hiteles adat.3 4 Nem elég 
bizonyítók-e ez a Szepesség alsóbb tanintézeteinek, mondjuk népiskolái
nak rendezett állapotairól, és több plébániai iskolának létezéséről.

Az erdélyrészi szász egyházkerületek, melyeket káptalanoknak 
neveztek, már a XIV. század közepén, bizonyára korábban is — gyakran 
foglalkoztak iskolaügyekkel.* így 1361-ben a falusi iskolák tanítóiról

1 Archiv. I. 43. 1.
2 S. Tlieodulph Capitulari, Manséi Cone. T. XIII. 933. 1. — Heppe: 

«las Schulwesen des Mittelalters 11. 1.
8 Fejér: Cod. Dipl. XI. 348. 1.
4 Archiv. II. к. 216. 1. — IV. к. 283. 1. — X. к. 200. 1.
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tanácskoznak és intézkednek ; 1397-ben, 1438-ban, 1451-ben szintén azt 
teszik, de csak általánosságban. — Tehát tény az, hogy itt is iskolák 
léteztek már a XIV. században. — De azt biztosra vehetjük, hogy leg
alább a Szászföldön kivétel nélkül, minden plébánián volt iskola, mert 
azt nem is említik az illető rendeletek, hogy iskolát kell állítani, azt 
úgy is természetesnek találták, hogy ott, hol lelkész van, az iskola sem 
hiányzik. Ép azért, mint régi és az egyházzal szerves összefüggés
ben álló intézményről rendelkeznek az említett esperességek szabályai : 
«Az évi gyűlés után — úgymond — hivassa maga elé az esperes a taní
tót is, hogy mint viselje magát hivatalában stb.» Másik a misepénzekről 
intézkedve mondja: «Az akkép osztassák fel, hogy egy harmadát kapja a 
a plébános, a többi kettőt egyenlő részben a káplány és a tanító stb. » — 
Ügy szól a tanítóról, mint az egyházhoz tartozó egyénről, ki nélkül a 
plébánia nem is képzelhető. — Ezt valóban igazolják is az 1510-ben 
Brassó vidékén és Medgyesszéknek 1516-ki népszámlálási adatai.

De hogy nemcsak a két vidéken, hanem az egész országban a leg
több majdnem minden plébánián volt iskola, még abból is követke
zik, hogy oly kis helyeken, mint Eőr, Örvend, Kölesér sem hiányoztak 
azok. — Ha pedig Toldynak elegendő volt hat város iskolája arra, hogy 
valamennyiben iskola létezésére következtessen : akkor talán mi sem 
leszünk túlságos merészek, ha ennyi alapos ok és hiteles adatból azt 
következtetjük, hogy az egész országban minden plébánián volt iskola 
is. Azt ugyan megengedjük, hogy némely községben a plébános buzgalma 
gyengébb volt, talán a tanítványok száma is jelentéktelen volt, így maga 
az előmenetel sem lehetett mindenütt egyenlő ; ez ma is úgy van, a 
dolog természetéből következik, de állításunkat azért meg nem czáfolja.

Összesen hány plébánia lehetett tehát e századokban ? — még e 
kérdésre kell feleletet adnunk.

Ortvay Tivadar, jeles tudósunk, a XIV. századbeli pápai tizedjegy- 
zékek alapján azt állítja,hogy a XIV. században Magyarországon már 
annyi plébánia volt, hogy a maiakkal is mérkőzhetnek, de sőt ezeket 
fölül is múlják.1 E megczáfolhatatlan adatokból tehát határozottan 
kimondhatjuk, hogy Magyarországban a XIV. és XV. században (1000 
plébániai iskola szolgált az ismeretek elemeinek elsajátítására, a meny
nyiben ma 5860 plébánia van országunkban.2 Nem történt e hát semmi 
akkor a népoktatás terén ? . . . .

De ez még nem minden. — Ezen kívül a szerzetesek is tanítottak, 
azaz kolostori iskolák is voltak. - - Ezt bizonyítják a fent idézett rende
letek, a szerzetesrendek szabályai, melyeknek csaknem mindegyikében

1 Monumen ta Vaticana.
2 Kath. Szemle. V. k. 314. oldal.
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előfordúl a tanítás kötelessége, s a tanító (lector) tiszte, épen úgy mint 
a káptalanok szervezetében. De maga a gyakorlat is azt mutatja, hogy 
a kolostorok lakói nemcsak a szerzetesi növendékek képzésével, hanem 
világi ifjak nevelésével is foglalkoztak.

Hogy a kolostori iskolákba gyermekek is jártak, arra elég bizonyí
ték, hogy Ehabanus Maurus, mint maga írja, 9 éves korában került a 
fuldai kolostorba ; hasonlóképen Walafried Strabo, ki a reichenaui kolos
torban végezte első tanulmányait.*

Ez nálunk sem lehetett máskép, mert a szerzeteket kevés kivétel
lel — mindenütt egyenlő szabályok kötelezik. — Volt pedig nálunk e 
századokban 54 benedekrendi, 27 cziszterczi, 22 premontrei, 4 karthausi, 
2 karmelita, 20 ágostonrendi, 1 guilelmi, 105 pálos, 142 ferenczi, 38 
dömés kolostor ; és néhány társházuk a János lovagoknak (hospitalarii), a 
templomos vitézek és német lovagoknak.**

Összes számukat tehát 417-re tehetjük. Melyek foglalkoztak gyer
mekek tanításával és melyek kizárólag hittudományokkal, azt meghatá
rozni nem lehet ; tagadhatatlan tény azonban, hogy a legtöbb kolostor
ban volt iskola, s ezekben irni olvasni is tanultak, mert a legmagasabb 
székesegyházi iskolákban sem volt az elemi oktatás a közép- vagy felsőtől 
elválasztva. De sajnos tény az is, az Árpádok kihalta után, hogy a kolos
torok sok zavarnak, zaklatásnak voltak kitéve : egyeseket a főurak erő
szakkal elfoglaltak, másokat — mint kegyurak — egyszerűen megszün
tettek ; így pl. 1506-ban Schéchy Margit a sz. Gotthardi apátság birto
kait foglalta le. -— Ennek és a török pusztításoknak következtében a 
kolostorok a XIV. század elején már nagyon megfogytak.

A leányneveléssel foglalkozó apáczakolostorok száma a következő 
volt : Domokos vagy dömés-rendi volt 8 (minthogy a veszprémi már a 
XIH. sz.-ban megszűnt), a klarisszáknak 7, a cziszterczieknek 1 (a 
Pozsony melletti már a XIH. század végén megszűnt), Benczerendiek- 
nek 1 és még 6 ismeretlen nevű.

Összesen tehát 23 apáczakolostor. Mely mértékben foglalkoztak 
az apáczák leányok tanításával, egész bizonyossággal meghatározni nem 
lehet ; de hogy foglalkoztak avval, a Margit-legenda kétségtelenné teszi.

Bizonyos az is — mondja az izraeliták magyar történetírója — 
hogy a legkisebb és legszegényebb magyarországi községben is gondos
kodtak az izraeliták már a középkorban arról, hogy az imádságokat a 
szokásos szertartás szerint végezhessék, és hogy a gyermekek legalább a

* Lubrich A. Név. Tört. II. г. I. k. 147. 1.
** Czinár és Fuxlioffer : Monasterologia. — Lányi i. m. I. 507. — Szől- 

lősi : szerzetesrendek I. II. — Orosz : Synopsis ann. eremi-cœnob S. Pauli.
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vallási életre nézve legszükségesebb ismeretekben : a héber olvasásban 
és Írásban, az imádság- és szentirásban valahogy oktatást nyerjenek.*

Kérdem már most, miképen lehet annyi iskolával, ily élénk cul- 
tur tevékenységgel szemben azt állítani, hogy a népoktatás terén semmi 
sem történt a mohácsi vész előtt ? vagy legfeljebb a pap tanította a hit 
elemeire a gyermekeket ?

Mi pedig azt hiszszük, sikerült bebizonyítanunk, — ámbár ada
taink töredékesek — hogy a magyarországi kér. egyház a XIY. és XY. 
században is szívén hordta a népoktatás ügyét ; hogy a XIV. és XV. 
században is volt már számos népiskola ; hogy nemcsak papok, hanem 
képzett világi tanítók, sőt bölcsészettudorok is tanítottak azokban ; hogy 
a tantárgyak terjedelme, s a tanítás módja, az iskolai fegyelem is meg
felelt a kor kívánalmainak ; hogy valóban a szegény nép gyermekei szá
mára is nemcsak nyitva álltak az iskolák, de azok részére különös ked
vezmények voltak mindenütt ; s hogy csakugyan fel is használták az 
alkalmat és sokan részt vettek az elemi oktatásban, honnét egy nagy 
rész a felsőbb tanintézetekbe, s onnét papi, tanítói, jegyzői vagy egyéb 
tisztviselői pályára lépett, míg mások otthon maradva, mint egyszerű 
intelligens polgárok, iparosok, esküdtek, bírák, polgármesterek tettek 
szolgálatot földleiknek. Gyulát Béla,

IRODALOM.

Az á lló irá s . írták és szerkesztették Börujérfi Jáuos és Kárpáti Béla. Buda
pest, 1892. Lampel Bóbert (Wodianer F. és Fiai). Ára 1 frt 50 kr.

Eredeti eszmék ritkán keverednek közoktatás- s nevelésügyünkbe, 
sőt rendszerint csak nagy későre járunk az olyan fontos utánzással is, 
melyet másutt már kipróbáltak s alkalmazásba vétele a tanügynek nagy 
hasznára vált. Nálunk híre kelvén az ügynek, igenis megszokott az tör
ténni, hogy valamely buzgó érdeklődő diskusszió tárgyává teszi azt az 
egyik vagy másik testületben, ez felír érdekében a minisztériumhoz, a 
minisztérium rendelet meneszt az ügyben, de ezzel aztán vége is szakad. 
Az alkalmazásba vételről, a gyakorlati megvalósításról, a keresztülvitel 
lehetőségéről ritkán gondoskodnak.

Valahányszor kivételt tapasztalunk-e nálunk erősen meggyöke
resedett szabály alól, mindannyiszor egy jobb jövő hajnala dereng felénk. 
Az állóírás kérdésének ügye az örvendetes kivételek egyike. A külföldi

* Kőim: A zsidók tört. Magyarországon 151. 1.
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nagy mozgalom nem csupán akadémikus diskussziót szült nálunk és 
nem csupán általános rendeletet provokált, hanem az ügy a rendszeres 
kísérletezés stádiumába került. Sőt több történt. Akadt két lelkes híve 
az ügynek, kik tartalmas és a kérdést minden oldalról felölelő munkát 
írtak a tárgyról, hogy egyrészt kimerítő utasítást adjanak azoknak, kik 
az állóírás hiveivé szegődtek, másrészt, hogy érvekkel győzzék meg hely
telen irányukról azokat, kik a régi dűlt írás követői és hogy a meggyő
ződés erejével térítsék meg őket. Persze a lelkesedés, a buzgalom a két 
idealista tanítót a különben nagyon fontos ügy túlbecsülésére és mesz- 
szebb menő következtetésekre ragadta, mint a minőre az eddigi tapasz
talatok s kísérletek feljogosítanak. Mindazonáltal nagyon hasznos, 
igazán dicséretre méltó munkát végeztek és nem csak az írás tanításával 
foglalkozókat meg a szülőket kötelezték hálára, hanem a tanügyi irodal
mat kimerítő, specziális s — a mi nem kevesebb érdem — aktuális 
könyvvel gazdagították.

A könyvet különösen becsessé teszi az egybegyüjtött nagy anyag 
és a felsorolt gazdag irodalom, úgy hogy jó lelkiismerettel mondhatjuk, 
hogy szerzők az állóírás kérdését minden oldalról megvilágítják. Jól 
jellemzi a könyvet dr. Fodor József egyetemi tanár a könyvhöz írt elő
szavában : «Munkájuk nem csupán ajánló és védőirat az állóírás mellett, 
hanem az írás higiénéjének, történetének, psedagógiájának összehason
lító monográfiája, melyet minden müveit olvasó élvezettel s okulással 
tanulmányozhat. Gazdag az irodalmi forrásokban, fáradhatatlan a szak
értők véleményének egybegyűjtésében és érdekes és tanulságos a prak
tikus levezetésekben s tanácsokban».

Nekünk azonban az igazság érdekében azt is hozzá kell tennünk, 
hogy a könyv kritikája nem mindenben elfogulatlan, néha túlhajt és 
nem egészen következetes. Elég utalnunk a III. IV., V., VI. és VIII. 
fejezetekre, hol a higiénai szempontokat tárgyalgatván és birálgatván, a 
szerzők dicséretes szakértelmet nyilvánítanak ugyan, de szembetűnően 
enyhe a kritikájuk az állóírást pártolókkal szemben, míg túlságos szigo
rúan s nem mindig elég alaposan ítélik meg az ellenes véleményüek 
érveléseit. Kifogásolnunk kell azt is, hogy szerzők a terjedelmes higiénai 
megokolás mellett igen kevés gondot fordítanak a kérdés pædagôgiai 
oldalára, ezt inkább csak érintik, sem hogy tüzetesen foglalkoznának 
vele. Vannak pædagôgiai és didaktikai elvek, melyeknek az írás taní
tásában fontos szerepet kell juttatni. Örömest konstatálom, hogy ezek 
irtán kutatva és amaz elvek alkalmazhatóságát illetőleg a két írás irány 
között összehasonlítást téve, az eredmény az állóírás javára fog szólni. 
Helyén való lett volna, hogy apró-cseprő, nem sokat jelentő higiénai 
szempontok bőséges tárgyalása helyett, a szerzők azokra a pædago-didak- 
tikai hibákra terjeszkedjenek ki, melyeket az írás tanítása közben elkö-
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vetnek és bizonyára még el fognak követni az állóírás általános köte
lezettsége mellett is. Egy évi tapasztalat ugyan arról győzött meg, hogy 
elegendő figyelemmel és némi psedagógiai érzékkel a dűlt írás higiénai 
hátrányai erősen csökkenthetők és az eredmény egyéb tekintetben is 
igen kedvező lehet. Nem szabad természetesen az írás tanítását könnye
dén venni és az író gyermeket magára hagyni. De arról is meggyőződ
tem, hogy a czél egyszerűbben, kevesebb fáradsággal és biztosabban 
érhető el az állóírással, mint a dülttel, a miért magától értetődik, annak 
adok előnyt emez fölött. — Mellékesen megjegyzem, hogy ellenzem 
szerzőknek következetlen s nem eléggé megokolt állásfoglalásukat a 
több üléses padok mellett.

Ha azonban mindazokat az apróbb hibákat és tévedéseket is tekin
tetbe veszem, melyeket még felsorolhatnék, a munka értéke nagyon 
keveset csökken, lévén annak legnagyobb becse az anyag összegyűjtése, 
mi szerzők legfőbb érdeme. Igaz meggyőződés mondatja velünk, hogy 
mulasztást követ el minden tanító, ki e tartalmas könyvet át nem tanul
mányozza, legyen akár híve az állóírásnak, akár pedig ellenese. Sok 
tanulságost és okulást talál benne minden neveléssel, tanítással foglal
kozó ; nekem élvezetet szerzett áttanulmányozása és jóllehet régóta 
figyelemmel kisérem az állóírás ügyét, sokat tanultam belőle.

SzTERíum H ueó.

M agyar Á rion. Vegyes karú énekek gyűjteménye, iskolai használatra, 
szerkesztette dr. Harraeh József.

Tekintve a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr azon rendeletét, 
mely a zeneoktatásnak a középiskolákba való behozataláról szól, 
dr. Harraeh Józsefnek ezen műve hézagpótlónak, megjelenése valóban 
időszerűnek mondható. Nem vagyunk ugyan híjával az ilynemű ének
gyűjteményeknek (pl. Bartalus, Zsasskovszky, stb. művei), de az «Árion», 
azon körülménynél fogva, hogy összeállításában a szerző tekintettel 
volt a középiskolai tanulók hanganyagára, s lehetőleg ahhoz alkalmaz
kodott, középiskolai használatra az előbbieknél határozottan alkal
masabb.

Mert ez az antliológia a benne foglalt énekek hangterjedelmét 
tekintve, majdnem kifogástalan, szintúgy elismerés illeti a szerzőt az 
énekszámok tapintatos és ügyes megválasztásáért, különösen azért is, 
hogy néhány oly éneket is közöl, melyekhez eddig csak nehezen jutha
tott az énektanító, mert vagy nem voltak vegyes karra alkalmazva, vagy 
szövegük nem volt lefordítva.

M agyar P edagógia. I I .  1, 2. 8
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Mind a harmonizálás egyszerűsége, mind az egyes számoknak a 
lélekzetvétel szempontjából való beosztása nagy mértékben könnyíteni 
fogja ez énekek tanulását és tanítását.

Hibáztatnunk kell azonban, hogy szerző több énekszámot zongora
vagy harmónium-kísérettel tett le ; feleslegesnek tartjuk ezt azért, mert 
teljes lehetetlenség, hogy 80—100 toroknak együttes énekelését a zon
gora vagy harmónium kísérete kellőkép támogathassa. Meg van a kisé
retnek a jogosultsága ott, a hol az a darabhoz illő elő-, köz- vagy utó
zenében jut érvényre, így pl. Mihálovics «Királyhymnuszá»-ban, vagy 
Weber «Czigánykará»-ban, de jogosulatlan ott, a hol vagy egyáltalán 
nincs előzene, pl. a 38. sz. «Búcsú»-ban, vagy a hol az előzene sem 
hangulatilag, sem tartalmilag nem készíti elő a dalt, mint pl. az 1. sz. 
Hymnuszban. Minden körülmények közt jobbnak vélném, ha a szerző a 
zongora és harmónium helyett inkább az orgonát és harmóniumot tar
totta volna szem előtt, mert az utóbbi két hangszer inkább megvan az 
intézetekben, mint a zongora.

Előszavában maga megemlíti a szerző, hogy az iskolákban a magas 
szoprán- és tenor-, valamint a mély basszus-hangok csak kevéssé vannak 
kifejlődve. E körülményre nem volt mindig tekintettel, mert külön
ben óvakodott volna a túlságos mély hangok alkalmazásától, a mint az 
a 26. számban, a «Vihar» czímű dal basszusában előfordul. Ott u. i. a 
három utolsó ütemben a basszus szólam ó-től lefelé halad a nagy F-ig, 
s ez semmikép sem juthat érvényre a jól csengő fekvésben levő többi 
szólamok mellett, melyek fortissimo éneklendők. Sokkal előnyösebb 
volna a basszust a nevezett ütemekben egy oktávval magasabban énekel
tetni. Örvendetes azonban, hogy az ilyen esetek csak elvétve fordul
nak elő.

Ezenkívül kifogásolható a felvett énekszámoknak sorrendje. Véle
ményünk szerint u. i. a fokozatos haladás elvének megfelelőleg kellett 
volna a dalokat elrendezni, azaz a legkönnyebbeket előbbre, a nehezeb
beket hátrább tenni. Itt a tanítóra van bízva, hogy saját belátása szerint 
határozza meg az énekek sorrendjét.

E nehány észrevételből is kitűnik, hogy az Arionnak igen sok jó 
oldala van, s mint a maga nemében úttörő munkát, melegen ajánlhatjuk 
az énektanárok figyelmébe. Nincs ugyan benne kimerítve a tárgy, ezt 
azonban nem is kívánhatjuk. Az minden esetre kívánatos volna, hogy 
ez a mű érdeklődést keltsen az énektanítás iránt, s hogy az arra hivatott 
egyének hasonló művek megírására buzdulva, az énektanítás ügyén hat
hatósan lendítsenek. M. Gv.
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VEGYESEK.

— Leány-gymnasium, felsőbb leányiskola és tanítónő-képzés.
Ily czím alatt olvasunk egy czikket a Nemzeti Nőnevelés legutóbbi (X.) 
füzetében Eötvös K. Lajostól. Csak helyesléssel említhetjük, hogy a 
klasszikus nyelvek és irodalmak tanulását, mint a mely a nőiesség ápolá
sával szép harmóniát alkothat, a nőkre nézve is szükségesnek mondja. 
Nem is lehet szó nemzeti műveltségről mindaddig, míg a nők irodalmi 
képzése csak ephemer szükségleteknek kíván eleget tenni s a férfiakéval 
nem azonos. De kifogásolnunk kell a czikkiró azon javaslatát, hogy a 
leányiskolákban actualitas kedvéért az új görög kiejtést és dialektust 
(melyiket ?) akarja kultiváltatni. Ez, szükségtelenül, rendkívül megnehe
zítené a dolgot s czéltalan is lenne, mert hiába beszéli valaki pl. Home- 
ros vagy Sophokles nyelvét új görög kiejtéssel, a mai görögök közt senki 
se fogja őt érteni. Az új görög nyelv és irodalom tanulása merőben kü
lön stúdium. A czikkiró egyébiránt nem a teljesen gymnasiumi rend
szerű felsőbb leányoktatás mellett nyilatkozik, csak megengedhetőnek 
véli ilyennek is szervezését ; magát a leányiskolát csak tovább fejleszteni 
kívánja, s távolabbi czélnak azt tűzi ki, hogy a kötelezett modern nyel
vek egyike az olasz legyen (5 osztályon keresztül) s az V. osztálytól 
kezdve «a latin grammatika, syntaxis és irodalom kincses házába# is 
bevezettessenek a növendékek, végre a facultativ angol nyelvtanulás he
lyett egyik-másik intézetben az új görög és az ó görög irodalom megis
mertetése foglalna helyet. Ez utóbbi feladat mint említettük elér
hetetlen és czéltalan. A latin és görög nyelvnek csak sokkal terjedelme
sebb és alaposabb — olvasmányokon alapuló ismerete adhat általá
ban alapos irodalmi műveltséget. Ennek megadásáról kell sürgősen 
gondoskodni úgy, hogy legalább az egyik irodalmat — a latint az 
eredeti nyelven ismerjék meg; a görög irodalom ismeretéhez egyelőre 
fordítás utján juthatnának. A czikkiró is kívánja ezt, midőn azt mondja :
• be kell vonni (a leányiskolák működése körébe) az æsthetikai ésbölcselmi 
tantárgyakat, és kapcsolatosan a «görögpótló# klasszikái irodalom- és 
műtörténetnek, a mythologiának és liősregeköröknek ismertetését, az 
eddiginél nagyobb mértékben, mégis a nőnevelés igényeihez alkalma
zottam# A görögpótló tárgyaknak, név. a görög Írók fordításban való 
olvasásának bizonyára mentül előbb helyet kell adni a leányiskolákban.
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Megjegyzések az új porosz tantervhez a latin nyelvtan 
tanítására nézve. Ily czímen terjedelmes és érdekes dolgozatot olva
sunk a Lehrprohe und Lehrgänge 33-ik (m. é. novemberi) füzetében 
dr. W. Friestől. Arra ad útmutatást, milyen legyen a latin tanítás, hogy 
a őzéit a heti 62 órára leszállítás mellett is megközelítse. Pædagogiai 
szempontból adott általános útmutatásai a következők : 1. A tanítás 
legyen eleven, kérdések és feleletek gyorsan váltakozzanak s meghatá
rozott szünetek legyenek a világos összefoglalásra. 2. A tanár hasson 
személyével, szabad, egyéni tevékenységével, nemcsak mint a tan- és 
olvasókönyv közvetítője és szolgája. Az alsóbb osztályokban kivált a 
tanár egyénisége minden. 3. A fősúly a szóbeli gyakorlásra helyezendő. 
Sok írás mechanismusra vezet. í. A tananyag begyakorlása sokfélekép 
változó alakban történjék s a gyakorlások helyes sorrendet tartsanak 
a könnyebbről a nehezebbre való menetben. 5. A fali táblát nemcsak a 
példák feljegyzésére kell használni, hanem új szavaknak, formáknak 
bevésésére is. 6. Az idegen nyelvbe való első bevezetésnél különösen kell 
ügyelni a helyes kérdezésmódra. A kérdés legyen rövid, határozott, s 
mindig az egész osztályhoz legyen intézve ; továbbá olyan tanulókat 
szólítson fel a tanár, kiktől helyes feleletet várhat ; á gyöngébbektől 
csak könnyebb dolgokat kérdezzen. (Ebben nem érthetünk egyet az 
értekezővei, mert ez káros selectióra vezet.) 7. A felelet legyen teljes, 
tehát pl. szavaknál foglalja magában magát a szót, a genitivust (szerin
tünk inkább a többes nominativust), a nemet és ismételje a szó jelenté
sét. 8. A mely tanuló helytelenül felelt, vagy nem tudott felelni, ismé
telje a másoktól adott helyes feleletet. (A puszta ismétlés helyett jobb
nak tartjuk a kérdést némileg új vonatkozásban tenni fel, vagy ha a 
tanuló nem tud felelni, másokkal csak útmutatást adatni neki a helyes 
megoldásra.) 9. Gyakran kell alkalmazni a chorusban beszéltetést. 
(A budapesti gyakorló iskolában e helyett az iskolai naplóba Íratást 
alkalmazzák valamelyik tanuló diktálása mellett.) 10. Festina lente. 
Egy lépést se kell előre tenni, míg a megelőző anyag biztosan tudva 
nines. 11. Repetitio est mater studiorum. De az ismétlésekben, hogy 
unalmasakká ne váljanak, új vonatkozásokat és összefüggéseket kell 
keresni s az anyagot új meg új szempontokból csoportosítani. 12. A házi 
feladatok csak az iskolában tanult és begyakorolt anyag ismétlésére 
szolgáljanak. Ezután részletes utasítások következnek a grammatikra, a 
szavakra (synonymák, latin beszélgetés), az olvasó- és gyakorlókönyvre, 
Írásbeli gyakorlatokra, a kiejtésre és Írásra vonatkozólag.

***
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— Nélkülözhetetlen-e a fordítás a klasszikus olvasmány sike
res kezelésében ? Ily czím alatt érdekes czikket közöl a Lelirproben 
und Lehrgänge 33. füzete J. Krassnig tollából. Fejtegeti, mily káros a for
dításnak uralma a kiáss, olvasmány tárgyalásában, hogy vagy az idegen 
nyelv vagy az anyanyelv rovására történik, s mindenkép az idegen 
idióma közvetlen elsajátítását, megértését gátolja, s példát ad, mily mó
don lehetne a klassikus szöveget, tulajdonképeni fordítás nélkül meg
értetni s direkte tárgyalni, lehetőleg latin beszélgetés utján. A czikk 
elmésen van írva s első tekintetre igen meggyőző. Két dolgot azon
ban nem vett tekintetbe a czikkiró, az egyik az, hogy a gondolat a 
tanuló előtt csak anyanyelvén kifejezve válik igazán átlátszóvá, stiláris 
gyakorlat is csak fordítás útján szerezhető ; második az, hogy egy pár 
tanulóval talán lehetne ily módon boldogulni, s azok meg is tanulnának 
latinul írni és beszélni, de egy egész osztálylyal szemben, tekintve, hogy 
nem minden tanuló egyforma képességű, talán még több időveszteség
gel győződhetnék meg így a tanár arról, hogy értik-e a szöveget, mint 
fordítás útján. Annyit azonban elismerünk, hogy a klassikus szöveg 
egyes — könnyebb részeinél hébe-korba sikeresen lehetne alkal
mazni az itt ajánlott eljárást.

***
— Német szaklap Dollinger-Suppan jelentéséről. A Schnell 

és Wickenhagen által szerkesztett « Zeitschrift für Turnen und Jugend
spiel » czimű folyóirat f. é. nov. 19-iki számában dr. Eitner, a görlitzi 
gymnasium igazgatója és az ottani játéktanfolyamok nagyérdemű veze
tője Dollinger Gyulának és Suppán Vilmosnak az ifjúság testi neveléséről 
írt jelentéseit ismerteti, melyek Éneke stuttgarti ezég kiadásában német 
nyelven is megjelentek. Nagy elismeréssel szól e műről, melyben «éles 
megfigyelő képességgel és általában talpraesett módon ki vannak mu
tatva azok a hiányok, melyek az ifjúság jelenlegi testi nevelésében talál
hatók és azok az eszközök, melyekkel a bajok orvosolhatók.» Ugyanezen 
folyóirat f. é. 3-ik számában Suppán Vilmos az 1891. évi budapesti 
tornaversenyt, a 4-ik számban rajzban es Írásban a jászberényi főgym- 
násium torna- és játszóhelyét, a 8-ik számban a múlt é. budapesti torna
versenyt ismerteti. A 12-ik számban az egészségtan tanítása iránt Ma
gyarországban tett intézkedések vannak ismertetve.

***
—- Egy kis statisztika. A Hübner-Juraschek-féle statisztikai 

tabellák 1892. évi kiadásában néhány érdekes összehasonlító statisztikai 
adatot találunk Európa közoktatásügyi állapotáról. Három, illetőleg négy
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rovat az, mely bennünket különösen érdekel. Az első összeállítja az 
összes európai államokra nézve, hogy a tabellákban felhasznált legújabb 
statisztikai adatok szerint hány elemi iskolai tanuló esik 10000 em
berre ; a második adja az elemi iskolák számát az európai országokban :• 
a harmadik megmondja, hogy hány analphabète jut 1000 ujonczkato- 
nára, illetőleg 1000 lakosra. E kimutatás szerint.

I. Elemi iskolai tanuló 10000 lakosra :
1. Poroszország .... . ...
2. Svédország ..........  ...

1886-
1890

-iki
«

stat.
«

kim.
«

szerir
«

it 1708 
1608

3. Svájcz... . ... _ ... 1888 « « « « 1605
•1. Német birodalom........... 1887 « « « « 1495
5. Francziaország... ... ... 1888/89 « « « « 1447
6. Nagybritania és Írország 1891 « « « « 1418
7. H ollandia............... . ... 1890 « « « « 1413
8. Ausztria................ ... 1890 « « « « 1293
9. Magyarország ... ........... 1890 « « « « 1257

10. Dánia ......... . ... ... 1874 « « « « 1230
11. Spanyolország ... ... _ 1885 « « <( « 1095
12. Belgium... ... _ .... 1889 « « « « 1009
13. Olaszország ............. . 1889 « « « « 762
14. Görögország ... __ ... 1884 « « « « 509
15. Portugália .......... 1887 (( (( « « 509
16. Bosznia ... ... _ 1884 « <( « « 270
17. Szerbia ... ........... ... 1888/89 « « « « 250
18. Oroszország .......... 1886 « « « « 237
19. Románia _ ... ... ... 1883 « « « « 230

Miként ez összeállításból (melyben a számok fogyólag sorakoznak 
egymásután) látható : Poroszországé az első, Romániáé pedig az utolsó 
hely, mi magyarok elég tisztességesen a középen foglaljuk el szerény 
helyünket.

A mi az elemi iskolák összes számát illeti, erre nézve következő 
sorozat nyújt felvilágosítást :

Elemi iskola van
1. Francziaországban az 1888/89 évi statiszt. kim. szerint 80713
2. Német birodalomban 1887 « « « « 58000
3. Olaszországban _ _ 1889 « « « « 55547
4. Oroszországban ... 1886 « « « « 39003
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5. Poroszországban...........
nyilvános és 248 magániskola.

6. Nagybritaniában és Ír

1886 évi statiszt. kim. szerint 34016

országban 1890 « Я  Я я 30793
7. Spanyolországban ... 1885 « « « « 30105
8. Ausztriában ... ... ... 1890 « « « « 18566
9. Magyarországban _ 1890 « « Я « 18082

10. Svédországban 1890 « « « я 10571
11. Svájczban... . 1888 « « « я 8101
12. Norvégiában........... ... 1888 « « « я 6282
13. Belgiumban ... _ 1889 « « « я 5614
14. Portugáliában 1887 « « « я 5347
15. Hollandiában .... ... 1889 « « « я 4215
16. Dániában ... . . _ 1874 « « « я 2940
17. Bomániában ........... 1883 « « <( я 2743
18. Görögországban ... ... 1884 « « Я я 1741
19. Finnországban... _ 1890 « (( « я 1045
20. Boszniában................... _ _ _ _ _ . . .  . 813
21. Szerbiában ... _ . 668

E rovatban Francziaországé az elsőség, Szerbia van az utolsó he
lyen, Magyarország pedig újra a sorozat közepe táján szerepel.

A mi végre az analphabetákat illeti, van ezer ujoncz közül anál- 
phabeta :

1. Svédországban az 1885-iki adatok szerint 3
2. Dániában........... 1890/91 « Я я 5,4
3. Német birodalomban 1888/89 « Я я 6
4 .  Poroszországban ... 1890/91 « Я я 8,,
5 .  Svájczban . ... ... 1888 « я я 11
6 .  Hollandiában_ .... 1889 « я я 72
7. Francziaországban ... 1889 « я я 95
8. Belgiumban ......... . 1890 « я я 159
9. Ausztriában ... 1890 « я я 236

10. Magyarországban __. 1890 « я я 340
11. Olaszországban_ ... 1889 « я я 420
12. Oroszország ... .. . 1887 « я я 708
13. Szerbia _ _ ... 1881 « я я 793

Miként ezen növekvő számok szerint rendezett táblázatból látjuk, 
a svédeknél tudnak a legtöbben imi-olvasni a felnőtt fiatal emberek
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közül, legkevesebben pedig a szerbeknél ; mi magyarok is eléggé hátul 
vagyunk.

1000 lakos közül nem tud irni-olvasni :
1. Finnországban ... ... ... 1880-iki stat. kim. szerint 19
2. Dániában_ _ . . ... 1884 « « « « 20
3. Svájczban ................ . ... 1884 « (( « « 21.
■4. Nagybritania és Írországban 1876 « « « « 190
5. Francziaországban ... ... 1872 « « « (( 378
6. Belgiumban .... ........... 1880 « « « « 423
7. Ausztriában... ... ... _ 1880 « « « « 445
8. Görögországban ........... 1879 « « « « 455
9. Magyarországban . ... 1880 « (( « « 595

10. Olaszországban ... ... 1881 « « « « 673
11. Spanyolországban _ ... 1877 « « « « 720
12. Portugáliában _. _ _ 1878 « « « « 825
13. Szerbiában _ ... 1884 « « « « 916

Meglepő dolog, hogy ezen (igaz, hogy nagyon hiányos és régi ada
tokat tartalmazó) rovatban a kis, elnyomott Finnországé az elsőség (az 
irni-olvasni tudókban leggazdagabb országokról — sajnos — hiányoznak 
az adatok) ; kevésbbé csodálatos, hogy itt is Szerbiáé az utolsó rang.

— Egy angol elemi iskolai leczke praeparatióját mutatja be 
Bascan L. az «Annuaire de l’enseignement primaire» (Paris) 1893-iki 
évfolyamában. Bascan meglátogatta a battersai tanítóképző-intézetet, 
melynek kandidátusai a gyakorló-iskolában tartandó előadásaikról Írott 
præparatiôt készítenek, s azt vezető tanítójuknak bemutatják. E præpa- 
ratiók rendesen három részből állnak: 1. Előkészítő mondanivalók.
2. A tulajdonképi leczke. 3. Összefoglalás a fekete táblán. Bascan leíra
tott magának egy ilyen præparatiôt, melyet az ő fordítása nyomán itt 
közlünk.

1. Előkészítő m ondanivalók.
Jegyzetek «A narancs»-ról szóló leczkéhez.

Idő : Egy félóra.
Osztály : Harmadik osztály.
Tanitóeszközök : Fekete tábla, minden tanuló részére egy-egy na

rancs és zsacskó, azonkívül egy czitrom és különféle narancsfajták, a na
rancsfa ábrázolásai, földabrosz.
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A leczkc czèljn : (Különleges czél.) A tanítványok természetisme
reteinek gyarapítása.

(Általános czél.) Észlelő ösztönük fejlesztése. Kutatószellemük 
képzése.

2 . A  le c z k e .

A tárgy felosztása.
I . A  n a r a n c s  ré sz e i és sa já tság a i, 

készletek.
Színe: Sárga, vörhenyes, arany

sárga.
Alakja : Majdnem egészen ke

rek, csak a két végén van kissé be
lapulva.

Részei : A narancs héja két rész
ből áll :

1. Egy sárga, nagyon keserű 
anyagból ;

2. Egy fehér, szemcsés, majd
nem íztelen anyagból.

Húsa körülbelül 12 szeletből áll, 
melyeknek belsejében találhatók a 
magvak.

Ize. Némely narancs édes, kissé 
savanykás mellékízzel, mások pé
pedig igen keserűk.

A narancsok tulajdonképi ize 
kissé más, minthogy rendesen előbb 
leszakítják őket, mintsem megér
nek.

П . A  n a r a n c s f a  te rm e lé se .

A narancsfa magról is, tőről is 
szaporítható.

Methodus.
Hasonlítsuk össze a narancs és a 

czitrom színét.
Emlékeztessük a gyermekeket a 

föld alakjára.

Figyelmeztessük őket arra, hogy 
némely narancsok hosszúkásak, 
mások laposabbak. Olyanok is van
nak, melyeknek apró, a czitroméi- 
hoz hasonló kidudorodásaik van
nak.

Hámoztassuk le minden gyerek
kel a maga narancsát, és vizsgál
tassuk meg vele :

1. a héját ;
2 a húsát

és számiáltassuk meg velük a szele
teket.

Válaszszunk ki kétféle naran
csot :

1. a mandarint ;
2. a sevillai narancsot.
Találtassuk ki a gyermekekkel ez

eljárás okát.

Hasonlítsuk össze erre nézve az 
almafával.
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Részletek.

Termékeny talajra, sok meleg- és 
nedvességre van szüksége.

Ha a narancs magvait külön 
melegágyakba elvetjük, csemetéket 
kapunk, melyeket öt—hat év múlva 
újra elültetünk, még pedig egy
mástól 0—6 méterre levő sorokba.

A fa megnőhet 10 méternyi ma
gasságra is, de növését rendesen 
megakasztják már két méternél.

60—80 évig is terem gyümölcsöt, 
még pedig 400—1000 dbot éven- 
kint.

Levelei örökké zöldek.

Virága fehér, gyenge rózsás 
hamvval.

Ш . Hol terem  a narancsfa?
A narancsfa oly országokban 

terem, melyeknek éghajlata nedves 
és meleg.

T. i. a Provence-ban, Olaszország, 
Sicilia, Spanyolország és Portugá
liában, továbbá az Azorok, Antil
lák és Sundák szigetein.

Vadon is terem Indiában.

Methodus.

Magyarázzuk meg, miért kell 
neki a nedvesség épúgy, mint a 
melegség.

Magyarázzuk meg a melegágy és 
csemete szókat.

Húzzuk meg e sorokat jelölő
vonalakat a fekete táblán.

Magyarázzuk meg, miért akaszt
ják meg a narancsfa növését.

Hasonlítsuk össze a narancsfa 
termékenységét az almafáéval.

Kérdezősködjünk a téli magyal-, 
a fenyő-, a tiszafa és más ismere
tes fák után, melyeknek levelei 
zöldek maradnak télen át.

Szagoltassuk meg a narancsfa 
virágát.

Ezt maguknak a gyermekeknek 
kell következtetniök az előbbiekből.

Mutassuk meg a térképen e he
lyeket, és mondjuk meg mindegyi
küknél, hogy miért nedves és me
leg az éghajlatuk.

Jegyezzük meg, hogy az almafa 
is található vadállapotban egyes 
angol vidékeken.

Emlékeztessük a gyermekeket 
nehány szóval arra is, hogy milyen 
fontos szerepe van Indiának az an
gol birodalomban.
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Részletek.

IV . M ire  h a s z n á ljá k  a n a r a n 
c s o t  P

A narancs frissítőül szolgál.

Jó hatással van a láz ellen.
Jóízű bort készítenek belőle. 

A keserű (sevillai) narancs kitűnő 
befőttet (marmelade) ad.

Héja, czukrozva és fagylalva, a 
czukrásznál kapható.

A narancs hajából sajtolt olaj 
általános kedvelt parfümöt ad. — 
A narancsvirág.

A narancsfát Angolországban is 
termelik, részint virágaiért (üveg
házakban), részint pedig dísznö
vénynek.

Metliodus.

A gyermekek nagyobbára tud
ják, hogy a narancs mire való, s 
nem kell mást tenni, mint erre 
vonatkozó régi ismereteiket fel
eleveníteni.

Tudnak-e a gyermekek másfajta 
borokat és befőtteket felsorolni ?

Kóstoltak-e már czukrozott na
rancshéjat, és szagoltak-e már na
rancsvirágot ?

Ismertessük meg őket ez ízzel, 
illetőleg illattal.

írjuk le röviden az üvegházakat. 
Soroljunk fel nehány dísznövényt.

Ismételjük a leczke főbb pont
jait és időzzünk kissé a nehezeb
beknél.

:í. Összefoglalás a fekete táblán.

1. A narancs részei és sajátságai : Szine, alakja, részei, íze.
2. A narancsfa termelése: Magról vagy tőről (melegágyakban).

Termékeny és meleg talaj. A csemeték ujjáültetése (sorok 6—6 méternyi 
távolságban.) A növés megakasztása (2 méter). A narancsfa termőképes
sége (60 90 és 400—1000 darab). — Levelei és virágai.

3. Hol terem, a narancsfa ? Nedves és meleg éghajlatú országokban : 
Provence, Olasz- és Spanyolország, Portugália, az Azorok, Antillák, 
Sundaszigetek, India.

4. Mire használják a narancsot 2 Gyümölcsét : láz ellen, bor, 
befőtt. — Hóját : czukrozva, olaj, parfüm. — A narancsfa virága.
A narancsfa Angolországban.

Ennyiből áll a Bascan által közlött angol præparatio. A franczia 
iró néhány megjegyzést is csatol közleményéhez, melyekben a prsepara-
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tiónak világos, præcis, methodikns szellemét dicséri. Mi a magunk részé
ről ugyan metliodikus szempontból korántsem tartjuk kifogástalannak e 
prseparatiót, sőt, ha bírálni akarnók, épen széthulló egymásutánjában a 
methodikus törvényszerűséget nagyon is nélkülöző voltát kellene meg
rónunk. De tekintve a benne erősen nyilvánuló szemléltető jelleget, úgy 
hiszszük, hogy mégis eléggé tanulságos, és a jelen pillanatban, midőn 
nálunk a népiskolában végre valahára meg akarják szüntetni az elavult 
értelem- és beszédgyakorlatokat és helyükbe igazán szemléltető tárgyi 
tanítást akarnak tenni : — e prseparatió közlése talán némileg idő
szerű is. w. í.

— A német betűk kiküszöbölése népiskoláinkból. A « Buda
pesti Tanítótestület» deczember 8-ikán az új városház társalgó termében 
Jcny József elnöklete alatt népes értekezleti közgyűlést tartott. Kárpáti 
Bélának «Reform a német írás és olvasás terén» ez. előadása volt napi
rendre tűzve. Az előadó részletesen ismertette a kérdést s nagy apara- 
tussal mutatta ki, hogy a német betűk használata népiskoláinkban fölös
leges, sőt káros. Végre előadta az igazgatótanácsnak e tárgyban hozott 
javaslatát, mely szerint :

1. Az elemi iskolai német olvasókönyvnek a jövőben csakis latin 
nyomtatásban jelenjenek meg;

2. az úgynevezett német betűk íratása ne taníttassák az elemi isko
lában ;

3. az első német olvasókönyv a német nyelvi sajátságok, illetve a 
német helyesírás bemutatására alkalmas gyakorlatokat tartalmazzon, az 
olv. könyv függelékében, pl. a latin betűk kapcsán Írott és nyomott 
alakban a gót betűs ABC is bemutattassék.

Dr. Gööz József még tovább megy s indítványozza, mondja ki a 
közgyűlés, hogy elérkezettnek látja az időt arra, hogy a német nyelv 
tanulása teljesen küszöböltessék ki a fő- és székváros népiskoláiból s az 
ez úton nyert idő inkább a hazai nyelv és történelem alaposabb meg
ismertetésére fordíttassék. A közgyűlés nagy lelkesedéssel pártolta az 
indítványt, de az elnök az alapszabályokra hivatkozva felszólította az 
indítványozót, hogy terjeszsze indítványát az igazgatótanács elé, akkor 
majd a legközelebbi közgyűlésen tárgyalható lesz. Többen szólották 
hozzá a napirenden levő kérdéshez, — többek közt Csapodi dr. szem
orvosi szempontból is helyeselte az előadó álláspontját, — végre a köz
gyűlés egyhangúlag elfogadta az igazgatótanács javaslatát. -— A «Magyar 
Pædagogia» már régebben nyilatkozott e kérdésben s a német írásnak
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tanítását általában a túlterhelés egyik tényezőjének mondta. Ily érte
lemben szólt hozzá a tárgyhoz e folyóirat szerkesztője az említett köz
gyűlésen is, valamint a német nyelv tanításának az elemi iskolából való 
kiküszöbölését is melegen pártolta.

* * *

Háziiparszerü kézügyességi foglalkozások. A hajdumegyei 
közigazgatási bizottság egy küldöttséget bizott meg avval, hogy megálla
pítsa a háziiparszerü kézügyességi foglalkozások ama tárgyait, melyek a 
tankerület népiskoláiban sikerrel volnának alkalmazhatók s tegyen javas
latot az iránt, hogy a legegyszerűbb kézügyességi foglalkozásoknak az 
iskolákban meghonosítása czéljából micsoda előkészítő és fejlesztő intéz
kedések volnának teendők a közhatóságok részéről. A küldöttség, mely
nek előadója Eötvös K. Lajos kir. tanfelügyelő volt, megtette javaslatát. 
E javaslatból átveszszük a következőket :

« Minthogy egyrészt alföldi népéletünk számot alig tevő háziipara 
nem szolgáltat alapot a népiskola háziiparszerü foglalkoztatásainak, más
részt pedig a hasznossági érdekek csak mellékesen ápolhatok a népisko
lában, mindenek fölött szem előtt tartandó nevelési és oktatási követel
mények mellett : az inductiv foglalkoztató tanításmód igényeinek kellett 
a szakszerű háziiparoktatással szemben elsőséget adnunk. De ez koránt
sem jelenti a háziiparszerü foglalkoztatások mellőzését, sőt azokra elő
készítést, s a legegyszerűbb anyagokból némi (pl. háztartási, játék stb.) 
czikkecskék előállításában gyakorlást is biztosít.

A következő, vagy ezekhez hasonló kézíigyességi munkafokozatok
nak és csoportoknak meghonosítását ajánljuk alföldi népiskoláinkban.

Úgy a gyermek kézügyessége s általán érzékei fejletlenségének, 
a házikörben észleleteinek és munkautánzó játékainak, mint másrészről 
a művelődéstörténet s az ethnographia tanúságaként a népek legkezdet- 
legesb kézimunkáinak leginkább megfelelő, szerszámok nélkül feldolgoz
ható foglalkozási anyagok a fonál vagy szálszerű termékek, melyek leg
könnyebben megszerezhetők s legkönnyebben földolgozhatók.

Ily kézügyességi munkácskák lehetnek a népiskola alsó fokán : a 
íonálfonás, zsineg-, ostor-, sudár-sodrás ; gubóról selyem-motollálás ; 
hálókötés, lapdabekötós ; szalmaválogatás, lapítás és fonás ; vessző-, 
szilánk-, farost-, faháncs és gyaluforgács-fonás ; szalma, sás, kukoricza- 
héj, nád és hasonló hajlítható szálas anyagokból kisebb alaktani, hasz
nálati és dísztárgyak készítése, seprű-, ecset-, kefekötés stb.

A lapszerű anyagok kézügyesítő feldolgozása a népiskolai növen
dékek középső (és még jóidéig a felső) csoportjában nyerhetne a gyerme
kek térbeli ismeretköréhez, testi fejlettségéhez, és kézügyességéhez 
képest alkalmazást, némi gyakorlattal a legegyszerűbb szerszámok keze
lésében. E munkafokozatba sorozhatók : papírlapok hajtogatása, kivágása
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és ragasztása, nagy szalagokba szeletelés után egybefűzése, irófüzet készí
tés, legegyszerűbb könyvkötés ; dobozkészítés, mértani és jegeczidomok 
kivágása, összeragasztása s egyéb kartonmunkák ; halpikkely-, toll-, mag
kirakások ; bőrmunkák (pl. ostor- vagy szíjhasitás, lapdavarrás és tömés), 
taplómunkák ; posztómunkák ; gyékény-fonás, kötés és szövés ; nádmun
kák (pl. mennyezet, selyemhernyó-polez stb.) esetleg még lombfürésze- 
lés, mozaik-kirakás, fényezés, szinezés, páczolás.

Harmadik munkacsoport a tömöridomok kézügyesítő alakítása, 
feldolgozása. A munkaanyag szilárdsága és a feldolgozásnál érvényesülő 
tömörmértani ismereteknek, a plasztikai érzéknek és a fokozottabb 
munkaerőnek nélkülözhetlensége e csoportbeli kézügyesítő s immár egy
szersmind iparszerű (mert többféle szerszámokat használó, és egyéni 
rátermettséget s munkaképességet kivánó) foglalkoztatások legnagyobb 
részét még sok ideig száműzve tartandják népoktatási intézeteinkből.

Mindazáltal egyik-másik foglalkozási ág, egyik-másik elemi (főleg 
ismétlő), felső nép-, polgári- vagy szakiskola fejlettebb növendékeivel 
gyakorolható lévén, kötelességünk jelezni a kézügyességi oktatás harma
dik csoportjának is nehány foglalkozási ágát. - Ilyenek : az agyag-, 
viasz- és gipsz-mintázás ; fafaragás, vésés, összerovás, faragószéki mun
kák, fűrészelés, gyalulás (pl. botok, szerszámnyelek, virág-póznák, se
lyemhernyó-állványok, méhkaptárok és keretek, stb. készítése) korong
munkák és esztergályozás ; mindezekkel pedig a játékszer-készítő és 
háziiparszerű foglalkozások egész sorozata.

Tankerületünk népéleti és iskolai viszonyai közt a két első cso
portba foglalt egyszerű kózügyességi munkák népiskolai alkalmazását 
nemcsak a háziipar megteremtésének és továbbfejlesztésének alapjául, 
de az inductiv foglalkoztató nevelés-oktatás azon legalkalmasabb eszkö
zéül is fölismerhetni véltük, mely a munka által munkára nevelés mel
lett az elemi iskola reál tantárgyak legtöbbjével benső összeköttetésbe 
hozható.

A kukoriczaliéj, szalma, sás, nád bőségben áll megyénk területén 
rendelkezésre. Fűzvessző is terem több helyen, — bár nem kellő jó- 
minőségü. Népünk Nánáson szalmafonással, nehány községben gyékény- 
áruk készítésével, párban kosárkötő munkákkal foglalkozik káziipar- 
szerüleg. Ezen és még ama kisebb mérvű mellékfoglalkozáson kivül, a 
melylyel némi gazdasági eszközök faragó-munkáit látják el : földmivelő 
lakosaink a téli hónapokban szinte minden házi vagy nép-ipari foglal
kozás nélkül hevertetik munkaerejüket, keresetképességöket, — a kész
nek fölélésével tétlenül töltik el idejök nagy részét. Az új nemzedék ne
velésére is károsan kiható, mert rossz példát szolgáltató e helyzettel 
szemben fölötte kívánatosnak bizonyul, hogy úgy a házi és nópipar ter
jesztése, mint a népiskolai nevelő-oktatás érdekében fölkaroltatnék a
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kézügyességi oktatás, — megszereztetvén első sorban az erre szüksé
ges — legnagyobb részt még hiányzó — eszközök és módok. »

Ezután áttér a javaslat arra a kérdésre, mi módon lehetne az em
lített oktatásra szükséges alapot megteremteni. Erre nézve az állam 
támogatását kivánják igénybe venni, nevezetesen a vallás- és közokt. 
ügyi s a kereskedelmi minisztérium részéről. Az állami segélyezést négy 
irányban jelzik kívánatosnak: 1. Javasolják, hogy a Tisza mentén Ősege 
község határában aranyfüz és egyéb vesszőfajokból nagyobb telep léte- 
síttessék. 2. Hogy 30 50 korona államsegély engedélyeztetnék első
berendezésre minden ily oktatással foglalkozó tanosztálynak ; 3. hogy a 
nyári nagy szünidőben Debreczenben 3—5 heti kézügyességi póttan
folyam tartassák ; 4. hogy a közokt. minisztérium évről-évre legalább 
tíz 100 koronás és több kisebb díjat engedélyezne a kézimunka-tanítók 
számára s kiosztásával a közigazgatási bizottságot bízná meg.

MAGYAR PÆDAGOGIAI TÁRSASÁG.

Felolvasó ülés 1892. évi deczember hó 11-én.

Jelen voltak: Ver édy Károly, mint elnök; Trájtler Károly, jegyző, 
Badics Ferencz, Böngérfi János, Csengeri János, Erődi Béla, Göőz 
József, György Aladár, Hegedűs Károly, Hóman Ottó, Kármán Mór, 
Kerékgyártó Elek, Klamarik János min. tanácsos, Kozma Gyula, Kozo- 
csa Tivadar, Lengyel Sándor, Málnai Mihály, Nagy László, Badó Vilmos, 
Biedl Frigyes, Sebestyén Gyula, Szuppán Vilmos, Thuránszky Irén, 
Zichy Antal akadémiai tag és számos vendég.

I. Elnök megnyitván az ülést, felhivja Riedl Frigyes rendes tagot 
Váró Ferencz értekezésének felolvasására. — Riedl Frigyes elfoglalja az 
előadói széket és felolvassa Váró Ferencznek következő czirníí érteke
zését : « Az érettségi vizsgálati latin scriptum . » (Tekintettel az egységes 
középiskola kérdésére.) (Lásd folyóiratunk jelen számában.) A tárgyhoz 
többen hozzá szóltak. Hóman Ottó helyesli, hogy a latin scriptum az 
érettségi vizsgálatoknál mellőztessék ; de a mellett van, hogy korábban 
azért gyakorolják. Részletesen ismerteti a czélt, melyet a tanterv a latin 
nyelv tanításában kitűzött. A czél nem az, hogy a gymnasiumot végzett 
tanuló latinul beszéljen vagy a különböző auctorok latin nyelvét elsajá
títsa ; hanem csak az, hogy grammatikailag hibátlanul fordítani tudjon. 
Nem helyesli értekezőnek nézetét, mely szerint különbséget akar tenni 
a közönséges és a klasszikus latinság között ; valamint abbeli javaslatát 
sem, hogy a klasszikus latin nyelv tanítását az értekező csak az V. osz
tályban akarja megkezdetni. A latin nyelvet különösen a syntaxis finom
ságai végett tanítjuk, mert ily tökéletes alaki tanításra alapot más élő 
nyelv nyújtani nem képes. Alaki szempontból azonban azt óhajtaná, ha 
a latin nyelv tanításánál az eljárás annyiból csakugyan változnék, hogy ne
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magyarból latinra, hanem inkább latinból magyarra tudjon a növendék 
jól fordítani. Erődi Béla érdekesnek tartja Váró értekezését, mindazon
által csak kis részben járulhat hozzá javaslataihoz. A latin nyelv meg
különböztetésére vonatkozólag egy véleményben van Hómannal és sze
rinte sem lehet kétféle latin nyelv tanítását czélul kitűzni. Más tekin
tetben azonban helyesli Váró nézetét s ő is azt tartja, hogy a jelen 
óraszám mellett nem érjük el azt a czélt, hogy a gymnasiumból kikerüld 
növendék a latin stílust elsajátítsa. A mai latin oktatásnál a fősuly a 
grammatikára esik, ezért óhajtja, hogy a tanulónak adassák alkalom 
arra, hogy latinból tisztességesen fordítson magyarra, s ne forcirozzuk 
annyira a magyarból latinra fordítást. Nem ért egyet továbbá Váró 
értekezésének azon conclusiójával sem, hogy egyáltalán minden latin 
dolgozat elejtessék. Kármán Mór szerint Váró nem méltatta eléggé a 
kérdés minden oldalát s oly kérdéseket kevervén bele (pl. nemzeti neve
lés, módszer stb.), melyektől a jelen kérdés kevésbbé függ, inkább össze
bonyolította. Nézete szerint azt a gyakorlati kérdést, vájjon föntartas- 
sék-e az érettségi vizsgálaton a latin scriptum, egészen külön kell válasz
tani attól a kérdéstől, hogyan tanítsuk a latin nyelvet ? mert gyakorlati 
szempontok talán nálunk indokolttá teszik, hogy ne a magyarból latinra 
fordítás tekintessék a latin nyelvbeli készültség mértékének ; magában a 
latin tanításban azonban a stilus-érzók fejlesztésére mindamellett nagy 
gondot lehet és kell is fordítani ; erre a czélra az iskola jelen eszközei 
közt - -  mint más népek példája mutatja, — alig van alkalmasabb, mint 
a latin nyelv. Egyáltalán nem szabad pædagogiai eszközt addig elvet
nünk, míg egy másik egyenértékűvel nem pótolhatjuk. Magát a kérdést, 
hogy milyen szerepe lehet a latinra fordításnak ez irányban, komoly 
pædagogiai tanulmány tárgyává kellene tenni, és ez alapon megvi
tatni, minő módok alkalmazandók a latin nyelv tanításában, még abban 
az esetben is, ha praktikus szempontból most az érettségi vizsgálat tár
gyai közül a latinra fordítást elhagyjuk.

II. Következett Kármám. Mór szabad előadása : *A képezdei ta
nárok képzésen czím alatt. (Lásd lapunk jelen számában.)

A felolvasó-ülést a rendes tagok zárt ülése követte.
I. Titkár jelenti, hogy a Társaságba való felvételre két új kültag 

jelentkezett. Dr. Gerevich Emil (Kassa), és Macher József (Znió-Váralja). 
Fölvétetnek.

П. Elhatároztatik, hogy az évi nagygyűlés január hó 3-dik szom
batján fog megtartatni.

Értesítés.
A «M. Pædagogiai Társaság» tagjait ezen úton is értesítjük, hogy 

az évi nagygyűlés f. é. január 21 -ón (szombaton) délután 5 órakor lesz 
a M. Tud. Akadémia heti üléstermében (I. emelet, ugyanott, hol a rendes- 
felolvasó-ülések). Tárgysorozata: a) elnöki megnyitó; b) a titkár évi 
jelentése a társaság működéséről ; c) a pénztárvizsgáló bizottság jelen
tése ; d)  új rendes tagok választása ; e)  esetleges indítványok.
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Tavalyi tanácskozásaink folyamán dr. Kármán Mór egyebek 
közt egy elvszerű eszmét formulázott az «egységes iskola« kérdése 
kapcsolatában. A különböző iskolák szervezetéről szóltában körül- 
belől azt mondá, hogy senki elől a nevelés magasabb fokait el nem 
zárhatjuk — joga lévén az egész nemzetnek a cultura összes tanul
ságaihoz. Azt hiszem, hogy a tisztelt értekezlet ezen gondolatot, 
m int nevelési princípiumot, ma ép oly becsüléssel veszi, mint 
annak idején Kármán úr ajakáról fogadta. Egyéb okok mellett 
talán azért is, mex’t mindnyájan érezzük, hogy a hazai gyakorlat 
ez eszmétől még nagyon messze jár. Az előadó akkoriban azzal 
vigasztalt bennünket, hogy nálunk gazdagabb és nevelés dolgában 
fejlettebb népek sem dicsekedhetnek vele, sőtEurópában talán csakis 
egyedül a skandinávok gondoskodtak róla, hogy a tudományos 
nevelés áldásában a nemzet kicsiny) e-nagyja teljes mértékben 
részesüljön.

Igen, Skandináviát emlegette az Egyesült Államok mellett 
m int olyat, mely e complikált problémát valamikép megoldani 
törekedett — rám utatván az északiak egy sajátos intézményére az 
úgynevezett «paraszt egyetemre. »

Az értekezlet annak idején örömmel vette hírét e különös 
fajta iskolának, mely sokat mondó neve elé ilyen parlagi epithetont 
követel. Legyen szabad egy pár históriai vonás előrebocsátásával, 
annak kópét úgy megrajzolni, a mint róla életműködése közvetet
ten szemléletéből impressionnât nyertem.

Nikolai Frederik Severin Grundtvig, eme nálunk meglehe
tősen ismeretlen névvel kell kezdenem. A férfiú, ki e nevet viselte,

* Felolvasta a szerző a budapesti gyakorló főgymnasiuumak 1892. évi 
decz. 3-kán tartott közös havi értekezletén.

M agyar Pædagogia. П . 3. 9
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a dán népnek fél századnál hosszabb időn át politikai, társadalmi,, 
vallási és erkölcsi nevelője volt.

A múlt század nyolczvanas éveiben születvén, ifjúságát ama 
korban élte, a midőn Dánia culturális intézményei a rationalismus 
kényelmes ágyában tespedtek, annak éltető szelleméből azonban 
termő erőt gyűjteni nem tudtak. Grundtvig ■— bogy törekvéseinek 
magvára térjek —  arról álmodott, hogy népét a maga szelleme 
múltján, a maga nyelve erején fogja nevelni, megszabadítván az. 
iskolát — mert ez volt a legédesebb gondja -—- ama sok idegen 
antiquarius lomtól, melylyel az az ő idejében rakva volt. Eleven 
kapcsolatot óhajtott teremteni a skandináv nép pogány múltja és 
európai keresztyén jelenje között. S miután a görög római stúdiu
mok sok tekintetben ú tjá t állották — eszméi kedvéért kész lett 
volna azokat meg is semmisíteni.

Az a sajátságos tünemény, hogy egy protestáns papban a 
jelen század elején a latin  nyelv és a nyelvvel együtt a római m ű
veltség ellen olyan feneketlen gyűlölet lakjék, az — mondom — 
főkép abból magyarázható, hogy Grundtvig nem csupán pap és 
tanító, hanem költő is, még pedig egy kései skald volt. Költésze
tében, vallásos dalaiban, családi képeiben — a mennyire megköze- 
líthetém — népe kedélyéletének kristályodását láttam. A mai 
generatió is, mely nagy kegyelettel szól róla — ha képét előttem 
megfoghatóvá akarta tenni, csupán ennyit m ondott róla : « Grundt
vig egészen a kedély embere». Költészete — de csupán költészete — 
egy némely nuance-ban a mi Tompánkra emlékeztet. Hanem egy 
dologban Tompa harmonikusabb volt önmagával, m int északi 
felemása. Tompa kedélyéletének szint és erőt az ő határtalan 
természetszeretete adott. Grundtvig szelleme pedig — hogy hogy- 
nem — a skandináv pogány mythosban ifjuhodott meg. Midőn a 
latin nyelv és a latin betű ellen kardoskodott, nagyon beleélhette 
magát a skaldok költészetébe, melynek szelleméből annyi kincset 
remélt felszínre hozhatónak, mennyi a jelen élet megtermékenyíté
sére az ő szemében elegendőnek látszék.

Hogy a latin kultúra iránt érzett aversiója, mennyiben véd
hető, mennyiben nem, ezúttal nem tartozik ránk, de igazolható 
annyiban, hogy egészséges életérzéke joggal riadt vissza a korabeli 
latin iskolától, m int könyvmolyokat nevelő intézménytől, mely az 
élet és tudomány közt kapcsolatot nem teremt. A grammati
kával meg az írásbeli feladatokkal szemben olyan lelkes védője
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volt ő már 50 évvel ezelőtt a testi nevelésnek, a milyen ma 
sincs sok.

Német képzelődésnek mondja azt a hitet, mely az iskolá
tól azt várja, hogy alapjait rakja és magyarázatát adja az élet
nek és gonoszságnak tartja a keresztyénség mázával takargatni 
azt a balvéleményt, hogy a mivel a test károsodik, azzal a lélek 
gyarapodik. — Élete java részét Grundtvig a földmíves és iparos 
nép körében töltötte ; ismerte annak örömét-biiját, érintkezett véle 
a papi szószékről, tanította fárasztó munkája közben és nyugalmat 
adó tűzhelyénél. így érlelődött benne az a gondolat, hogy a dán 
nép újjászületésére semmi sem olyan áldásos, mint a nép felnőt
téinek oktatása. Úgy contemplálta m ár kezdetben, hogy egy-egy 
tájék lakossága a maga erején szervezzen egy iskolát, a melybe a nép 
fiai, lányai, olyan időben, mikor az otthoni munka nem sürgetős, 
egybegyüljenek. Egy olyan Folke-h öjsko le -ró 1 álmodott, hogy sza
vait idézzem «mely az ifjúságot sem kenyerestarisznyával nem 
csábítja, mint a latin iskola, sem bottal nem sarkallja, mint az 
állami népiskola, hanem a melyet kiki örömmel felkeres a maga 
ösztönétől hajtva, s a mely ilyen úton áldásos hatással lesz az egész 
népéletre».

Sorőben, ama helyen, melyet már Saxo Grammaticus 
Dánia gyöngyének nevezett, a dán népélet szíve táján óhajtotta 
Grundtvig az első népfőiskola alapjait lerakni. Szóval és írásban 
apostolkodott mellette mindazok körében, a kiktől életbelépteté
sére nézve valaminemü támogatást várt.

Nyolczadik Keresztély király állami ügygyé tette az eszmét 
és Grundtvig nagy örömére 1847-ben királyi parancs jelent meg, 
mely elrendelte a Soröi Höjskole felállítását. Azonban Keresztély 
meghalt s vele együtt az eszme is szunnyadozott egy időre. 
Grundvtiget sorői hajótörése el nem keseríté, annyival kevésbbé, 
m ert ha meg alakult volna is a nevezett intézet, nem látta volna 
benne egyik legszebb álmát megvalósulva, t. i. nem lett volna az 
olyan höjskole, melyet a nép maga erején teremtett meg.

Körülbelől öt évvel utóbb, az ötvenes évek elején magok 
közé hívták Dél-jütland parasztjai az immár hetven éves férfiút, s 
megbízták, hogy szerezzen számukra höjskolét, olyat, hogy mintául 
szolgáljon az egész dán nép számára. A ma már Németországhoz 
tartozó Röddinget szemelték ki az iskola székhelyéül és az intézet, 
mely Grundtvig nevét viseli, 1856-ban meg is nyílt.

9*
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Már a sorői főiskola részére, mely utóbb más alapon mégis 
csak megszületett, megadta azon irányelveket, melyeket ő a dán 
nép nevelése betetőzésére megszivelendőknek tartott.

A sönderjüllandi parasztok lelkes felbuzdulása vérmes re
ményt öntött az agg férfiúba és az első megnyitáskor tarto tt beszé
dében világos képét adta annak, mily szellemet láván a nagy 
jövőjű intézményben meghonosítani. A dánok többi parasztegyete
mei részére épen e megnyitó beszéde adta a vezető gondolatokat, 
legyen szabad ennél fogva az idevonatkozó pár eszmét e helyütt 
összefoglalnom :

Mit is tanuljon hát népünk fiatalsága a Höjskoléban ? így 
vetette fel magának a nagyjelentőségű kérdést.

Ismerje meg hazáját és népét, nem a tudomány szem
pontjából, hanem az élet oldaláról, a dán népélet természetes fel
tételeivel és útjaival ; ha majd aztán a liöjskoléból hazakerül 
tűzhelyére, a gyakorlati munkához, tiszta szemmel látta körének 
életviszonyait és eleven érzéke legyen népének közössége iránt.

Minden nép a maga tulajdonságainak élő kifejezését nyelvé
ben láthatja, ennél fogva az anyanyelv művelése a höjskole főfő 
feladatai közé tartozzék; nem úgy, m int az a tudós fejekben él, 
még úgy sem, m int a legjobb irók tollában él, hanem úgy ápoljátok, 
a m int azt a nép ajakán, a hősi dalokban (Kæmpeviser), a példa- 
szóban és ártatlan tréfákban halljátok. A hazai nyelvhez csat
lakozzék a hazai történet élőszóval elbeszélve. Kiválólag a dán 
hősmondán épüljön a fejtegetés, ama hősmondákon, melyekből a 
dán nép reményeit és vágyait, bánatát és keservét ismerheti és 
értheti meg. A történeti korszak első századainak egykorú elbe
szélője Saxo Grammatikus ; az ő krónikája igen szépen beillik a 
höjskole keretébe. (Természetesen jó dán fordításban értette, a 
melyről ő maga gondoskodott.) A z idolsó ötszáz év története a 
nemzet romlását és a skandináv népek egységének megsemmisü
lését tünteti fel, minél fogva a höjskole e korszakot gyorsan — 
nyulsebességgel — fussa által.

A m últ idők tárgyalása mellé kívánta csatolni a mai Dán
ország képének a leírását, nem úgy, a hogy a «száraz» németek 
geographiát tanítanak, rubrikákba szedve a statisztikai anyagot, 
hanem tanítsa egy olyan tanító, ki az országot bejárta, s ki mind
azt, a mit e szép országról elbeszélni óhajt, a maga szemével látta; 
egy olyan tanító, ki a haza minden tájékán nyílt szemmel és fogé-
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копу lélekkel járt, a ki ismeri a népet és jószágát, a búzát és a 
búzavirágot, Seelandon ép úgy, mint Yyllandon, Bornholmon úgy, 
mint Laalandon ; szóval, a ki számot tud adni a dán nép mai élete 
folyásáról, a m int az mulat a tűzhelye körül, izzad-fárad a szántó
földön és a műhelyben.

Igen a szántóföld és a műhely !
A népnek életet adó e két foglalkozási ága iránt ébren kell 

tartani, sőt fokozni kell az ifjúság kedvét. Gondoskodjék tehát a  
höjskole mintaszerű majorságok szervezéséről, hogy példáin okul
jon, és állítson a majorságok köré kézműves telepeket, hogy a  
munkára hajló fiatalok a gyakorlati ügyességek egyik-másik ágá
ban gyarapodjanak.

Ilyen intensive óhajtotta Grundtvig népe fiatalságát a magán 
élet tanulságaiba bevezetni; a mellett azonban nem felejté hívei
nek lelkére kötni, hogy ébreszszenek a höjskolén serdülő fiatal 
polgárokban fogékonyságot a hazai alkotmány iránt, világítsák 
meg előttük a fejedelmi hatalomnak és a törvényhozó testületnek 
a népéletet érintő feladatait. A hazai törvényhozás és joggyakorlat 
kiváló iskolai ápolásával egyenesen oda czélzott, hogy — m int 
maga m ondá — «a Fölkeliöjskole plántakertje legyen az állam és 
a község jövendő tisztviselőinek».

így álmodta meg a páratlan férfiú faja boldogulásának esz
méjét, ez iskolával, melyet Köddingben maga szervezett először ; 
így ápolta, gondozta az örökké megujliodó nópszellemet ; s így 
adta példáját a világnak, de első sorban a skandináv nemzeteknek, 
hogyan kell a nép százezreit megóvni az elparlagosodástól.

*  *
*

Ködding példája meghozta gyümölcsét : Dán ország minden 
tájékán tám adtak a parasztság körében tevékeny és áldozatra kész 
férfiak, kik környezetökben a Höjskole eszméjét érlelték és életbelép
tetését sürgették. Az agg pátriarcha még megérhette, hogy kilencz- 
ven esztendejének egyik legszebb álmát hazája minden tájékán 
megvalósulva láthatá; egészen úgy, a hogyan maga óhajtá: magá
ból a népéletből kelt, sarjadzott a nemes plánta minden gyökér
szála, és gyümölcsét is oda vissza, a nép ölébe hullatja. 1872-ben 
azzal a boldog tudattal halhatott meg, hogy Skagentől — Kibe- 
Gjedserig, Dánország legészakibb pontjától a legdélibbig minden 
szántóvető, minden kézműves részesülhet a nevelés azon áldásában,
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am elyet a kor csak nyújthat.M ai nap harmincznál több Höjskolé- 
val dicsekedhetik maga Dánia.

A többi skandináv népek jóval később láttak hozzá az eszme 
megvalósításához. Norvégiában a hatvanas évek közepe táján nyílt 
meg az első intézet, Svédország 1868-ban nyitja az első «F olk- 
högskolan»-tHvilan községben, a L und-i egyetemtől alig egy puska
lövése ire . Számukat Svédországban körülbelül tizenhatra teszik, 
norvég földön talán tíz-tizenkettő lesz.

Szervezetre nézve meglehetősen különböznek egymástól, 
még az egy országban levők is ; mi igen természetes, mivel minde- 
nik localis erőknek köszöni kristályodását. A kilenczvenes években, 
mióta az állam is kezd rájuk ügyet vetni, egy némely dologban 
már közös formát mutat valamennyi. Azért charakteristikus m o
mentumokban sok külömbséget őrizett meg mindenik. Norvégiá
ban az állam olyan segélylyel látja el a höjskolét, a milyet az igé
nyel ; Dániában az állampénztár évenkint 2—3000 koronával java
dalmazza mindeniket. Svédországban férficursusokat, melyek m in
denütt a téli öt hónapon át folynak, 2000 koronával, a női cursu- 
sokat pedig, melyek a három nyári hónapra terjednek, 6— 800 
koronával segélyezi az állampénztár. Ugyanitt a megye — a Ián 
— is tám ogatja egy-egy főiskoláját 1000-—2000 koronával; egy 
kettőnek 3000-et is nyújt valamelyik Ián ; női cursus szintén meg
felelő összegben részesül. Tan olyan Ián — mint például Halland 
és Blekinge, mely maga építteti az iskolát is ; rendszerint pedig a 
a helyi főiskola-egyesület vagyonos tagjai gondoskodnak iskola- 
épületről.

A tandíj mindahárom országban meglehetősen egyenletes. 
A férfiak öt havi kursusát rendszerint 50 koronában, a lány nö
vendékek három hónapos kursusát pedig 30 koronában állapította 
meg a gyakorlat; ott a hol az iskola maga veszi gondjába a növen
dékek ellátását is, az egy-egy hónapra szóló teljes költséget (tanítás 
és ellátás) szokták meghatározni ; így pl. Vallekilde 30 krnát igé
nyel havonkint. E tandíj a mi viszonyainkhoz mérten felette nagy
nak látszik, északon azonban igazolja a parasztság általános jólléte, 
továbbá az ifjúság tudásvágya, meg am a figyelmet érdemlő körül
mény, hogy az intézmény egy szükebb körnek önálló hatáskörében 
van m indenütt. Szegényebb sorsuak azonban ép úgy részesülhet
nek a höjskole áldásában, m int a tehetősebbek, az államsegély 
bizonyos aránya ugyanis kellő szám ú ingyenes helyet biztosít
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számukra. Községek, magánosok részéről, továbbá a fentartó egye
sület pénztárából olyan bőséget élvez minden főiskola, bogy a 
növendékek serege folyton gyarapszik s népével együtt az intéz
mény jelentősége is nőttön nő.

Látogatottság tekintetében meglehetős nagy köztük a különb
ség. A Seeland nyugoti partján eső Vallekilde főiskolája némely 
kursusán 300 növendéket is találni, Norvégiában pedig egyik
másik intézetet 20— 25 növendékkel is elég látogatottnak tekin
tik. A skurupi, mely déli Svédország legfiatalabb keletű iskolájá
nak ezen a nyáron 18 lánynövendék, a m últ télen pedig 24 férfi
növendéke volt. A m últ iskolai évben töltötte be harmadik évfolya
mát, s növendékeinek folyó száma — utolsó értesítője szerint — 
a 116-ot elérte. Ha figyelembe vesszük, hogy Slcóne (Svédország 
leggazdagabb tájéka lévén) Skuruphan m ár harmadik Folkhög- 
skolan-ját birja —  nem fogjuk e számot keveselleni. — A skan
dináv népek természetes hajtása lévén az institutió, azt hinné 
az idegen, hogy a parasztfőiskolák szellemi élete nagyjában leg
alább megegyező lesz mindenütt. Magam is úgy hittem kezdetben ; 
annyival is inkább, mivelhogy gymnasiumok és reáliskolák, me
lyek északon ép oly szabadon taníthatnak, s melyeket a nyilvános 
vizsgálat sem köt olyan nagyon az egyöntetű tantervhez, szintén 
erősen egy szint mutatnak mind a három országban.

A Höjskolé-к igenis valamennyien megegyeznek amaz egy 
alapgondolatban, melyet Grundtvig a leikökre kötött, hogy t. i. a 
földmíves és iparos nép serdültebb fiait, lányait vezessék be azon 
tudományok ismeretébe és azon gyakorlatok ápolásába, melyeket a 
kor szelleme igényel és az életviszonyok megkövetelnek.

Grundtvig óta valami nagyot nem változhatott a kor szel
leme, a paraszt nép sem igen változtatja igényei divatját; azonban 
a három nemzet kulturáramlatai egy némely dologban nagyon 
elütnek egymástól s a társadalom felszínén uralkodó áramlatok a 
népélet mélyébe is elhatnak.

A társadalmi életnek három uralkodó typusa domborodik ki 
a három országban : az egyházi, a politikai és a szocziális typus. 
Nem akarom a három jelleget országhatárok szerint mereven meg
osztani, mert mindenik typus elég észrevehetőleg színezi a másik 
két ország társadalm át is : azonban, a ki a nép körében sokat for
golódott (népen értve a tisztviselőt, földbirtokost, önálló m ester
embert, közte mindenekfelett a halászt), az mihamar rájön, hogy
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Dánországban a pap uralkodik ; Norvégiában a collegium politi- 
cum — (Holberg humora meg is örökíté) — mondja ki az utolsó 
szót közügyekben ; Svédországban pedig a paraszt birtokos az, a 
kinek kegyéből a nap süt. A közéletnek bármely kérdése, ha meg
oldásának titkát önmagával hordja is, Dániában a sognepraest-re, 
Norvégiában a szelidebb rendű Bramarbasra, Svédországban a 
Landmanra vár, hogy megoldassák. Semminemű gáncsoló szint 
ez észrevételeimnek adni nem akarok, sőt inkább kész örömest 
kijelentem, hogy a mennyire a három nép élete folyását átérthet
tem, mindenütt jogosultnak találtam a megfelelő typus uralmát.

A Höjskole pedig, mint a nép véréből kelt intézmény 
kiváltkép magán viseli a három typus bélyegét; ha netán eredet
től fogva nem viselné, bizonyára rásütné az, ki vezetésével meg- 
bizatik, a tanító. S az állás olyan díszes, hogy ahhoz Dániában 
csupán jóhirű candidatus theologiæ, norvég földön képviselő, 
Svédországban pedig paraszteredetü cand. philos, juthat.

Hogy a legtöbb intézet meg van óva attól a veszedelem
től, hogy valamelyik specziális nemzeti eszmének áldozata legyen, 
a felől meggyőzött mindeniknek rendkívül gazdag munkaköre. 
A nyolczvanat meghaladó (számukat nehéz megállapítani, höjskole 
mivel nagy sor höjskole van olyan, a mely másrendü iskolával van 
egybekapcsolva), olyan sokféleséget tüntet fel tananyag dolgában, 
hogy becsületére válnék bármely bi- és tri-furcaló reálgymna- 
siumnak; a mesterségek és ügyességeknagy sora csak gyarapítja 
e tananyag gazdagságát.

Grundtvig szellemének nyomdokain járnak mindannyian, a 
midőn e gazdag sokféleségben — egy jeles pedagógusuk szóbeli 
közlése szerint —  okosan válogatván számolnak a népélet múl
hatatlan szükségeivel. Nem is kell hinnünk, hogy mindenik Höj- 
skole-forslanderben egy-egy Ziller Tuiskon található ; azonban ha 
ki közöttük egy kis pedagógiai belátással van megáldva, nagyot 
művelhet kicsiny körében.

Hogy is ne, mikor az az ifjúság, melyet kapnak, a legjobb, a 
milyet csak képzelni lehet : a földmíves nép fiai, lányai, m iután a 
nyolczosztályu népiskolát elvégezték, 5—6 évet otthon töltenek a  
háznál, a gazdaságban serénykedve. Huszadik életévök táján, 
midőn jövendő sorsuk egyszerű ösvényét eszük átéri, midőn remé
nyeik és ábrándjaik határát szinte kézzel foghatják, akkor bekül
dik őket a tájék középpontjára, hogy gyarapodjanak olyan isme
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retekben, a melyek már-már kristályodó életnézeteiket termő- 
elvekkel szaturálják. És az egészséges ifjú népnek a fogékonysága 
hihetetlen ; ama két-három intézeten, a melyben nyaranként hos- 
pitáltam, elvétve sem akadtam olyan leányra, kinek a szellemi 
munka gyönyört ne okozott volna. Hasonló értesülést nyertem a  
legényekre nézve. Pedig az ismeret-anyag, melylyel egy cursuson 
át őket foglalkoztatják, ugyancsak bőséges.

A mennyire áttekintésem terjed, aligha lesz főiskola, a 
mely a Grundvigtól követelt minimumot könyvvitellel, egészség
tannal, a természettani stúdiumok gazdaságot érintő ágaival ne 
tetézné. A mellett, hogy mindenik kiváló gonddal tízi a slöjdöt * 
a java része különösebb gondot fordít egy némely iparág szakszerű 
tanulmányára is.

A vallekilclei höjskole például jelesül felszerelt tengerészeti 
kursussal rendelkezik, ez évben halászatra is nyit kursust. A rajz- 
oktatás valamennyinél olyan intensiv ápolásban részesül, hogy 
minden növendéknek módja nyilik legalább a mesterségét érintő 
rajzgyakorlatokban jártasságot szerezni.

A skurupi iskola, melyet főkép földmivesek fiai látogatnak, 
egyebek között a földmérés elemeit, a gátépítésre vonatkozó a lap 
ismereteket is gyakorolja, télen át rajzolás utján, tavaszszal pedig 
kinn a szabadban. A skum piakat és Skane  lakóit e különben 
eléggé szakszerű ismeretek megszerzésére kényszeríti egyfelől a 
bőséges termőföld áldása, másfelől a tengerár örökös veszedelme, 
mely alacsony partjaik m iatt éberséget és dologhoz tudást követel 
tőlük. Természetes, hogy az e gyakorlatokhoz szükséges arithmeti- 
kai és geometriai alapismeretekben is megfelelő képzésben r é 
szesülnek. És ez mindig azzal az előre néző érzékkel történik, a 
mely a gondolati tudományt a belőle táplálkozó gyakorlattal 
egybekötni törekszik. Imhol, a midőn Skurup  és Venunenhög ifjai 
a geometriában területek és testek mérését tanulják, gondoskodva 
van róla, hogy házak tervrajza, gazdasági épületek és veteményes 
kertek szerkesztése utján theoretikus ismereteiket gyümölcsöztetni 
tanulják. Kémiai stúdiumok egészen a gazdasági életnek van szen
telve, botanikájuk szintén ; amabban a termőföld és trágyázás kér
dése, emebben pedig a gazdasági növények életfeltételeinek meg

* A slöjdre vonatkozólag 1. a «Magyar Pædagogia» I. évf. i. számá
ban közölt tanulmányúti jelentésemet.
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értetése teszi a stúdium fontosságát. Ugyané reciprok méltatásban 
részesül a zoologia és egészségügytan —  főleg az emberre és a házi 
állatra való tekintettel.

Hosszadalmassá válnék, ha külön méltatnám az államigaz
gatásra, községi administratióra, megyei és állami adózásra vonat
kozó megbeszéléseket, ha mérlegelném amaz okos kiválasztást, 
melylyel egy-egy högskolan-forstander (közöttük mindenekfelett 
Cand. Niels Hansson, Skurup direktora) a nemzetgazdaságtan 
életbevágó kérdéseit, milyenek : a gazdasági egyesületek, a bank
ügy és biztosítási ügy stb .. . .  a nép fiainak megvilágítani tö
rekszik.

De a nép lányainak nevelését szintoly gonddal vezeti a hög- 
skolan, valam int a fiaiét. Mindazt, a mi a nőt a tűzhely éltető 
fényévé, az otthon bölcs gondviselőjévé avatja, mindannak kultusát 
szemmel láttam  egy-egy intézet nyári kursusán. Három hónap 
rövid idő, ju t azért belőle a gazdasági ismeretek nagy sora mellett 
irodalmi olvasmányok élvezésére is. Sőt marad egy olyan nemes 
foglalkozásra is, mely a skandinávoknál még iparilag űzve is az 
ízlés igaz iskolájává fejlődött. Értem rajta  a női kézimunkát, vagy 
mint ők nevezik a kvinliga slöjdöt, mely méltó párja évszázadok 
óta szeretettel űzött másik slöjdjüknek.

A női kézimunka már az elemi oktatás keretében a szövés 
alapos gyakorlására is kiterjeszkedik. Soha sem felejtem el azt a 
képet, mely tavaly őszszel egy upsalai leányiskolában elém tárult ; 
a midőn ugyanis egy munkaterembe beléptem : liarmincz egy ne
hány kerekes rokka, talán szintannyi szövőszék, mindegyiknél egy- 
egy kis szőke lány, előttem, mögöttem a vetéllőt dobják, jobbra- 
balra tőlem, ki az orsót pergeti, ki a szöszt rendezi — ; s az egész 
olyan vidámsággal, olyan üdeséggel folyt, hogy gyönyörűség volt 
nézni. Ha e kép nem a keleti, hanem a nyugoti, norvég partvidé
ken nyilatkozik meg előttem, valahol a csodaszép Hardanger-fjord 
tájékán, azt hittem  volna, hogy a «R epülő Hollandi» fonóbeli 
jelenetét élvezem.

De emígy is örömem tellett benne látván a 10—14 éves 
fiatalságot, hogy szedi motólára a maga fonta kenderszálat, hogy 
feszíti szövőszékre a lánczot, ügyesen dobja a vetélőt ; csak tud 
nám, még mi m indent mivel, hiszen nevéről sem ismerem a sok
féle fogást, mely e gyereknéppel — úgy látszik, vele született. De 
végre is látok posztószövetet, damasz-vásznat, szolidat, tisztát,
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melynek szine-fonálca egy, a milyen irán t már érzékünk is alig 
van, a milyenről csak anyáink ha mesélhetnek.

Ennyit csupán a népiskola életéből. A högskolan serdültebb 
leánya e nemes időtöltést hatalmasan tovább fejti, de nem csupán 
a varrás és hímzés komplikáltabb fajtáiban, sem indiai shawljai- 
ban, sőt nem is a régi arabs-perzsa művészetre emlékeztető sző- 
nyegszövési gyakorlataiban, hanem abban, hogy művészetébe ta
nulmányt és hatalmas öntudatot visz belé. Előtte az őseitől 
rám aradt évszázados minta, fejében a színek hármóniájának ku l
csa, az egymást kiegészítő és ki nem egészítő színekről, azok együt
tes és egymásutánható erejéről. Sőt messzebb is megy; nagyobb 
része a lányoknak, vagyonos parasztok gyermekei lévén — közös 
stúdiumukat teszi a családszobának, a hálószobának, vendég
szobának ízléses berendezése, barátságossá, kényelmessé tétele. 
Milyen minutiositással figyelik meg az apákról, nagyapákról m a
rad t traditiót; m égha  netán a közelmúlt bizonyos formákban, 
motívumokban szegényesnek látszik, berándul a kis csapat a vá
rosba, s végig tanulmányozza a kandidátus úr vezetése alatt a 
múzeumban berendezett, régi szobák hosszú sorát ; mert van ám  
ott bőven öt-hatszáz esztendőről is felhalmozva. S ha hazatérnek 
a sok stilbeli tapasztalattal, nemes ambitióval igyekeznek újra elő
varázsolni elődeiknek feledésbe m erült otthonát.

Imliol ismét a Grundtvig nemes törekvéseinek életosztó 
ereje; sőt e helyütt több, komplikáltabb valami is nyilatkozik, 
m int a derék patriarcha fenékig egészséges, de formáiban néha 
archaismusra hajló lelke. Itt a népnek modern intézményeken 
nevelődött fia megnyitja egyszerű köre hajlékának ajtaját, hogy 
rajta a világszellem, örökké friss fuvallata betérjen. Ezt műveli
N. Hansonnal együtt sok derék férfiú, ki Svédországban (már 
nem kerülöm az ellentétet) a parasztság megnemesítésével 
törődik.

Es a Folkhögskolan szerinszerte tovább is egybekapcsoló 
középpontja marad a honába térő fiatalságnak. A közügyek — po
litikaiak és nevelésiek egyaránt — új követelményekkel szólítják 
őket vissza szellemi és erkölcsi lényök e bölcsőházába. Kétszer, 
háromszor évenkint, ismét meg ism ét együtt látja az alma mater 
a fiatalabb, öregebb birtokosokat és azok feleségeit, kik falai között 
a közérzésnek nemes kultusát nyerték.

Boldognak érzem magam, hogy e népet munkássága ez u tján
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figyelemmel kisérhetém, s hogy tanúja leheték a skandináv nép
szellem virágzásának. Erősebb és fejlettebb az a szellem m ár m a  
is a világ bármely népeméi. G utten b erg  Pál.

A KÖZOKTATÁSÜGY REFORM JA ÉS A RAJZ.

J e lig e :  «Az a nemzet, mely megtanúl rajzolni, a mint 
megtanulunk Írni, csakhamar felül fog kere
kedni az ízlés művészetének minden ágában».

D id ero t.

Eljött az ideje, liogy a tanügyi férfiak minden oldalról világítsák 
meg ama tárgyakat, melyek a közoktatásügy reformja alkalmából az 
egységes középiskolában, valamint az ezzel kapcsolatosan reformálandó 
polgári iskolában szerepelni fognak.

A tanügyi férfiak, a kik az egységes középiskola tárgyában tartott 
tanácskozásban részt vettek, egyértelmüleg elismerték a rajznak az álta
lános műveltség szempontjából igen fontos szerepét, s a közoktatásügyi 
miniszter urnák kiváló figyelmébe ajánlották.

Elemi oktatás eló'zi meg mind az egységes középiskola, mind a 
polgári iskola tanfolyamát. Nem bírálom az alapvető ismereteket nyújtó 
elemi népiskolában a rajzon kívül szereplő tárgyakból felmutatott ered
ményt, azonban, hogy az egységes középiskolában, valamint a polgári 
iskolában követendő rajzoktatásra vonatkozó nézeteimet elmondjam : 
érintenem kell az elemi rajzoktatás jelenleg divó menetét, hogy kijelöl
hessem az eddiginél helyesebb irányt.

Eszszerütlen az elemi szabadkézi rajzoktatás menete az elemi isko
lában — ott a hol egyátalában mint tantárgy szerepel, — mert nem 
mint az összes szellemi tehetségek fokozatos nevelője, a kézügyesség 
fejlesztője szolgál segítő eszközül, hanem egy nagyon téves felfogásból 
indul ki, a stygmographiai módszert követi, melynek bénító hatása van. 
Sőt egyes iskolákban logikailag még nagyobbat téved, midőn a kezdet 
kezdetén megbénított elmét oly feladatok megoldására készteti, mely
hez annak vajmi csekély, avagy épen semmi előismerete nincs.

I tt vannak pl. Eigler Józsefnek nem rég kiadott, pontokkal jelzett 
(stygmographiai) rajzfüzetei, melyek ma is a régi, káros irányban akar
ják elérni a kitűzött czélt : a rajzoktatással az összes szellemi tehetségek 
fokozatos nevelését, a kézügyesség fejlesztését, akkor, midőn e módsze
rük épen az ellenkezőre alkalmas.

Ott vannak ama rajzlapok, melyek közül nem egyet megbotránko
zással vettem a kezembe. Egyiken p. o. egyes bútorokat : padot, asztalt,
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széket stb. ábrázoltatnak a zsenge elméjű gyermekekkel plasztikusan, 
minden alapvető előismeret nélkül. De ez még hagyján. Láthatunk nagy 
hazugságokat is, p. o. egy asztalt ábrázolva egy vízszintes és két függő
leges vonallal, imigyen : ] [ Eleve megrontjuk a gyermek zsenge fel
fogását avval, hogy előtte plasztikus tárgyakat oly észBzeriitlenül ábrá
zolunk. Itt kiemelendő még, hogy : a szemléletileg helyesen támadt 
képzeteket ily észszerütlen rajzokkal csak meghazudtoljuk és a mit az első 
órán építettünk, a másik órán halomra döntjük. Különben is az elemi 
iskolában nincs még helye a plasztikus ábrázolásnak ; jóval későbbi fel
adat az.

A népiskolában a rajz tanításának czélja nem más, mint az elemi 
ismeretek megszerzése : a rajzeszközök használásának módja, egyenes és 
görbe vonalak és az ezekből képezett legegyszerűbb alakok megrajzolása, 
ezzel a kéz ügyességének fejlesztése, s így előkészítés a rajznak a szak- és 
középiskolában való folytatásához.

A rajz elemi oktatása a népiskola I. osztályában kezdődhetik an
nál is inkább, mert a rajzolás technikája szorosan véve szintén Írás 
Épen azért, mivel az elemi rajzoktatás az Írás oktatásához hasonlít, 
valamint az Írásoktatásánál segítségül vesszük a vonalzott lapott, úgy az 
elemi rajz oktatásánál is bizonyos segítő beosztáshoz kell alkalmazkod
nunk, de azért mindenkor tiszta rajzpapirost kell használnunk. így pél
dául a szabadkézi rajzolásnál kiindulásul használhatjuk a szabad szemmel 
beosztott papírlap szélét ; eme felosztásnál nyert pontok szerepeljenek a 
megrajzolandó idom : egyenes vonal, görbe vonal, az ezekből képezett 
idomok megalkotásánál. A népiskolában kizárólag a táblára való előraj- 
zolás, tehát a tömeges vezetés legyen az oktatás módja.

A rajzoktatás ugyan két különálló részre oszlik : méréstani és sza
badkézi rajzra, de azért nem kell a kettőt a népiskolában egymástól 
szigorúan elválasztani, e helyett egyidőben, midőn a szabadkézi rajzot 
tanítjuk, folyton figyelembe kell vennünk a méréstani alapvető ismerő
ieket.

Az első lap megrajzolása előtt szemléleti utón értessük meg a pont, 
egyenes- és görbe vonal fogalmát.

A sorrend, melyben tovább kell haladnunk, a következő : derék
szögű háromszög-vonalzóval, körzővel rajzoltatjuk az első három lapot, 
még pedig :

Az első lapon mindenesetre függőleges, vízszintes és ferde vonala
kat rajzoltatunk. Ez a lap szolgáljon anyagul a függőleges, vízszintes és 
ferde egyenes megértéséhez, szintén szemléleti utón adandó magyará
zattal ,

a második lapon újból függőleges, vízszintes és ferde vonalakat 
rajzoltatunk, de olyan viszonyban, hogy azok különféle szögek alatt szel
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jék egymást, avagy egyenlőközüek legyenek. Ez a lap szolgáljon anyagul 
a hegyes, derék, tompa, egyenes és domború szög megértéséhez, vala
mint az egyenlőközü vonalak magyarázatához, szemléleti szerkesztéssel 
kísérve ;

a harmadik lapon már úgy kell egyenes vonalakat rajzoltatni, hogy 
azok zárt idomot adjanak : háromszöget, négyszöget és ötszöget. Ez a 
lap szolgál a három-, négy- és ötszögek megmagyarázására.

Ily értelemben az egyenes vonal összeadása, kivonása, sokszoro- 
zása és az egyenes vonal számmal való osztása tanítandó meg, mihez 
még a körvonal megértése járulhat, s ezzel a síkméréstan alapvető fogal
mai épen elegendők az elemi szabadkézi rajzoktatáshoz.

Itt aztán megértethetjük a még zsenge felfogású gyermekkel is a 
merev méréstani vonal és a szabadkézi lendületes vonal közti különbsé
get, a táblára egyenes- és görbe vonalzóval rajzolt és szabadkézzel 
ábrázolt egyenes és görbe vonal közt. Néha épen túlzásba csap a szabad
kézi (figurális) vonal mozgó elevensége, mert az egyenes vonalat is 
felette mozgékonynak fogja rajzolni azáltal, hogy az első is bizony csak 
görbe lesz.

A következő lapokon szintén cssk egyenes vonalokból szerkesztett 
alakok rajzolandók, azonban már csak szabadkézzel, de az ízlés érdeké
ben stilusszerü, vízszintes és ferde vonalakból megszerkesztett egysze
rűbb alakok. A görbe vonalakból szerkesztett könnyebb alakoknak a 
díszítő művészet legegyszerűbb elemeiből kell megalkotva lenniök.

Az így összefoglalt, vázlatosan jelzett elemi rajz menete a tanítás
nak csak fogalmát adhatja, s kivitel módozata azonban már a rajzlapok 
elkészítésére nézve is kiván utasítást.

Az egységes középiskolának feladata lesz, hogy az onnan kikerülő 
ifjak, ha az életbe kilépnek : esetleg már mint kenyérkeresők is (p. o. 
vasúti-, postai- és távírói magasabb hivatalnokok) dolgozhassanak, de 
főleg, hogy tanulmányaikat felsőbb iskolákban folytathassák. Ehhez a 
röviden jelzett feladathoz mérten a rajznak is, mint az általános művelt
séget kiegészítő művészeti tárgynak is, el kell foglalnia őt megillető he
lyét. Különösen pedig fontos a rajz alapos ismerete azokra nézve, a kik 
a műegyetemre, rajztanárképző-intázetre, avagy épen képzőművészeti 
pályára lépnek.

Legyen az egységes középiskolában a rajz ama művészeti tárgy, 
mely az ifjúban az alkotó és alakító tehetséget fejleszti. Az észszerű 
rajzolás által ismerje meg az egyes, a történet színpadáról letűnt nem
zetek stílusait, melyek a formai szép megalkotásával az egyénben a gyö
nyör érzetét, a nemesebb élvezet mindenkor nemesítő hatását keltik. Az 
ily szellemi összeköttetés nemzeti egyéniségünknek erősbülését eredmé
nyezi. Ismerje meg a középiskolai ifjú, hogy az ipar terményei, ha a



A KÖZOKTATÁSÜGY REFORMJA ÉS A RAJZ. 143

művészet szellemétől áthatott alkotásokká lesznek, többé nem kizárólag 
gyakorlati értékűek, hanem egyúttal mint szép tárgyak gyönyörködte- 
tőkké lesznek.

Vigyük be a rajz oktatásával az egységes középiskolába a képző
művészetek iránt való lelkesedést és értessük meg az ifjakkal, mennyire 
mesterei ezek a jobb Ízlés fejlesztésének. Gyakorlatból tudja meg az ifjú, 
mennyire hozzájárult az észszerű rajz tanulása, a művészeti érzék ez 
egyedüli gyakorlati művelője által összes szellemi képességei kiművelé
séhez. Ezzel megszüntetjük a nevelésben az eddigi hézagosságot, mert a 
mostani nagy közömbösség érdeklődéssé lesz, ha észszerű rajzoktatással 
neveltük az ifjúban az észrevevést, figyelmet, emlékezetet, Ítéletet, fel
találást, az összehasonlítani tudó képességet és végül a jobb Ízlést. Ez az 
intelligens elem, mely szélesebb körű ismeretekkel lesz felfegyverkezve, 
mindig lelkesülni fog a képzőművészetekért, mert az észszerű rajz taní
tásával arra neveltük, hogy a szépet érezni és érteni tudja. Ily közönség 
aztán, ha művészeti kiállításokat látogat, azt nem divatos szeszélyből 
fogja tenni, az ily közönség, ha vagyona is van, azt mindenesetre meg 
fogja osztani a művészszel, megvásárolva annak műalkotásait, hogy vele 
nemesebb lelki élvezetet szerezzen.

Vigasztaló és a szebb, derültebb jövő iránt reményeket fakaszt az 
a tudat, hogy iskolai nevelésünk újabb kánya, mely az észszerű rajz 
tanítását az egységes középiskolában a kötelező tárgyak sorába emeli, 
egy emberöltő alatt már meg fogja teremteni azt a közönséget, melyre a 
virágzó nemzeti képzőművészetnek szüksége van.

Lássuk mosta rajz anyagát osztályonként tervszerűen csoportosítva.
A rajz anyagának beosztásánál okvetetlenül tekintettel kell lenni 

ama körülményre, hogy a méréstani rajz anyaga soha túl ne szárnyalja 
a szabadkézi rajz anyagát. A szabadkézi rajzé mindenkor az elsőség, 
mert míg a méréstani rajz felsősége bénitólag hat az ifjú lelkére, addig 
a szabadkézi rajz nagyobb mértékű szereplése az ifjúban a felszabaduló 
lélek kedvét éleszti fel s az egyénnek a rajzhoz való hajlamot épen lelke 
szabadsága adja meg.

Az alakító és alkotó képesség, a szabadabb felfogás hiánya miatt, 
könnyebben hajló és gördülő vonalak nélkül, a merev méréstani formák 
kizárólagos másolásával csak egy irányban sínylődik. Csak a szabadkézi 
rajzolás hidalhatja át eme szigorú, szögletes, nagyon is kimért merev ha
tárokat ; csak ez serkentheti az ifjú lelket tevékenységre. A rajzoló mérés
tanra nagy szükség van ugyan, de bármi légyen az, akár rajzoló méréstan 
is, ha csínján nem bánunk vele : visszahatást szül. A rajzoló méréstannak 
a szabadkézi rajzolás nélkül való tanítása meggyülölteti a kissé szaba
dabban szárnyaló ifjú lélekkel a tárgyat, míg módjával kedvet éleszt és 
öntevékenységre sarkal.
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A szabadkézi rajzolásnak mindig nyomon kell követnie a mérés- 
tani rajzolást. Az első lánczszem a következővel oly szoros összefüggés
ben van, hogy ha abból csak egy szemet kiveszünk, a láncz megszűnik 
összefüggő egész lenni. Úgy kell a szabadkézi rajzolásnak is a rajzoló 
méréstant, később a vetitéstant, árnyékolástant és látszattant követnie.

Az elemi iskolában vázlatosan jelzett rajzoktatás menetét alapul 
véve, az alábbiakban az egységes középiskola nyolcz osztályában köve
tendő sorrendet igyekszem megállapítani.

Yárdai Szilárd tanárnak a rajzoktatáshoz szükséges fali-mintái, 
melyeket szövegkönyv kisér, a rajztanárnak, valamint a növendéknek is 
nagyot könnyitettek a helyzetén. E mű 90 darab mintagyűjteménye, 
mely egyszerű ékítményes idomok, görög, arab-mór, középkori és renais
sance ékítmény-elemek és szalagdíszeket, stilus szerint osztályozva fog
lal magában az egységes középiskola öt osztálya részére, bőséges anyagot 
szolgáltat a szakembernek.

Az egységes középiskola négy osztályának a szabadkézi rajzolás
ból az egy síkban szerkesztett ékítményes alakzatok stilusszerü formái
nak megismertetése és az így megismert elemekből az önálló tervezetek 
összeállítása lehet az alakító és alkotó képesség fejlesztésének eszköze.

Hogy miért nem lehet előbb, mint esetleg az ötödik osztályban 
áttérni a plasztikus minták, avagy síklapon ábrázolt plasztikus fejek 
rajzolására, annak egyszerű oka az, mert a zsenge ifjúi elme a bonyo
dalmas előismereteket kívánó minta (élőalak után rajzolt fej, kéz, láb, 
avagy futó ló stb.) ábrázolását nem érti meg, míg megelőzőleg az egy 
síkban szerkesztett ékítményes alakzatok stilusszerü formáiról sincs 
fogalma. Előbb az elemi méréstan-, árnyékolástan- és látszattan törvé
nyeinek legnélkülözheietlenebb előismereteivel kell bírnia az ifjúnak, 
hogy természet után az ékítményes formákat, építészeti tagozatokat, a 
síklapon ábrázolt figurális fejeket, kezet avagy lábat okosan le tudja 
rajzolni.

Az egy síkban ábrázolt díszítési elemek rajzolása és ezekből előállí
tott tervezések (négyzet, kör, téglány kitöltések) megszerkesztésekor a 
tanár magyarázza meg növendékeinek, hol fordulnak elő az általuk 
megrajzolt díszítési elemek: épületeken, edényeken, szöveteken bera
kott famunkákon stb. a hol annak tagozata különben mint üres sáv (sza
lag), puszta felület szerepelne, míg ez elemi formákkal ékítve tetszető
sebb, ízlésesebb, mert szebb.

A tömeges oktatás a mennyire csak lehetséges, legalább a három 
osztályon keresztül gyakorlandó, ha a gyöngébbek, a kevésbbé tehetséges 
növendékek nagyobb számmal lennének, mert ezeknek jobb a tömeges 
oktatás, minthogy a tanár mintarajzolását követve könnyebben boldo
gulnak.
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A mi a sík- és térméréstani rajz tananyagát illeti, az az egységes 
középiskolában az első három' osztályban lenne befejezendő, míg a ne
gyedik osztályban a vetítés- és árnyékolástanból a legrövidebbre össze
foglalva a növendékek előtt a pont, vonal ábrázolását a két síkon kellene 
bemutatni, a vonal forgatásával, valamint a sík és méréstani testek 
(hasáb, gúla, henger és kúp) ábrázolásával 45° világító sugár mellett 
árnyékszerkesztésüket tárgyalni.

Az egységes középiskola V. osztályára kerülne a szemléltető lát
szattan tanítása, a mely tárgynak begyakorlása végett [méréstani teste
ket rajzoltatunk természet után, melyeken az árnyékokat vizfestékkel 
jelezzük. Ugyancsak ezen osztályban veheti kezdetét a plasztikus ékít
mény rajzolása, mely a VI. osztályban folytatódnék.

A VII. osztályban a szemléltető látszattant a műépítési stilustan- 
nal mintegy folytatjuk s különféle stílusokhoz tartozó oszlopfőket és 
elemi műépítészeti tagozatokat rajzoltatunk távlatilag.

A VI. és VII. osztályban ismerkednek meg újból a görög és római 
szögletes és görbe vonalakból összeállított szalagdíszekkol és egyéb 
renaissancebeli elemekkel, de már mint domború formákkal. Ekkor már 
az ifjúság könnyebben megérti a művészet nyilvánulását, mint műépi- 
tést, vagy mint művészi ipart, mert látja, hogy ugyanazon forma, melyet 
eddig egy síkban rajzolt, most mint dombom forma jelenik meg, mely 
.magassággal, szélességgel és vastagsággal bir. Már most beleoltogathat- 
juk az ifjú vérébe a művészet szeretetét, meg lehet vele értetni, hogy a 
tudomány és művészet egymagában ugyan emelheti a műveltséget, de 
valódi gyakorlati értéke csak úgy lesz, ha az ipar alkotásait is e két 
tényező közrehatásával valósítja meg ; így lesz az iparból művészi ipar, 
mely a mellett, hogy napi szükségleteinket kielégíti, még gyönyörködtet 
is. Hogy csak úgy alkothatunk öntudatosan, ízléssel ; munkánknak csak 
akkor lesz általános erkölcsi és anyagi haszna, ha azt valami magasabb 
czél elérésének tudata vezérli.

A Vili. osztályban, mielőtt a síklapról az emberi fej, kéz, láb raj
zolásár,a avagy egyesekkel a gipsz után való fejrajzolásra áttérnénk, a 
figurálisból : a sodronyból készült emberi fej vázát rajzoltatjuk természet 
után, miáltal a növendék megtanulja az azon jelzett fősikokat és mére
teket, mielőtt tényleg a fejrajzoláshoz fogna.

Korunk szükségét érzi annak, hogy ha bár ifjainkat az alsó- vala
mint a magasabb hivatalnoki és tudományos pályára neveljük, hogy 
egyúttal nagyobb arányban a gyakorlati pályára is (kereskedő, iparos, 
kézműves, gazdász) előkészítsük, megadva az ifjaknak az elméleti okta
tás által a kellő intelligencziát, hogy így a társadalom vezérlő elemévé 
váljék.

Ez azonban a feladat első része ; a második rész, mely több irány-
M agyar Pædagogia. I I .  3. 10
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ban megoldásra vár : az intelligens, elméletileg képzett egyént gyakor
lati ismeretekkel is felfegyverezni, hogy így kilépve az életbe, szerzett 
ismeretei alapján, mint szakember kenyérkeresővé, adót fizetni tudó 
polgárrá legyen.

Nem akarok e dolgozat szűk keretében a polgári iskolának e téren 
való czéljáról és eszközeiről is beszélni ; erről más alkalommal. I tt csak 
annyiban érintem a kérdést, hogy ha a reformálandó polgáriskola, oly 
gyakorlati életpályára készít elő, a melyen a rajz mint főtárgy szerepel, 
mi legyen akkor a követendő eljárás ?

Az asztalos, lakatos stb. ipari foglalkozással kapcsolatos polgári 
szakiskolákban minden többi tárgy mellett a fó'súly mindenesetre a 
rajzra lenne fordítandó, mert az ily ipari foglalkozás körében, mint az 
Ízlés gyakorlati nevelőjével, a rajzzal kell legtöbbet foglalkozni.

Az új polgári iskola alsó négy osztályában nem lenne úgyszólván 
semmi eltérés a szabadkézi rajzot illetőleg az egységes középiskola alsó 
négy osztályitól, mert mindkét helyen az elemi rajzoktatásról, alapvetés
ről van szó. A sík- és tórméréstani rajzot illetőleg folyton tekintettel 
kellene lenni ama szerkesztésekre és gyakorlati feladatokra, melyek az 
ipari rajznál, terület és köbtartalom számításainál, mint nélkülözhe
tetlen segédeszközök megkönnyebbítik az eljárást.

Az ipari foglalkozással kapcsolatos polgári iskola V., YI. és eset
leg VII. osztályában, a mennyire csak lehetne, gyakorlati irányzattal fel 
kellene venni a vetítés- és árnyékolástant, számosabb példával, illetve 
rajzlapok készítésével a szemléltető látszattant, az egy síkban ábrázol
ható tervezést és a plasztikus minták után rajzolandó ékítményéé rajzot 
és az így megtanult ékítményéé motívumokból ifjabb tervezetek meg
szerkesztését.

Itt, az ipari foglalkozással kapcsolatos polgári iskolában mennél 
nagyobb befolyást kell engedni a rajznak, mint művészeti tárgynak, 
hogy a művészi érzék áthassa az ipari alkotásokat.

Hátra van még, hogy az új polgári iskolára vonatkozólag egy-két 
fontos dolgot ide jegyezzek. Tekintettel kell lenni a helyre, a hol az 
iskola működik, hogy vidékének fogyasztó közönsége mely ipartermé
nyeket szerez be nagyobb mennyiségben, mert nagy nyereség lenne a 
közönség szükségleteit az eddigi idegen helyett hazai készítményekkel 
pótolni.

Azon kell lennünk, hogy ha ama vidéken, melynek középpontja 
a helység, a múltban virágzott már valami gazdasági ág (p. o. fonó
ipar), oda irányuljon tevékenységünk, hogy a már letűnt gazdasági ágat, 
avagy még a korosabbak emlékében élő, vagy tán még általuk gyako - 
rolt ipari foglalkozást az iskola újra feltámaszsza.

Ez is egyik megfontolandó ajánlat — Kármán Mór szavai sze
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rint — : «Elvben ki kellene mondani, hogy a hol polgári iskola még 
nincs, ott nem szabad gymnasiumot (tehát egységes középiskolát sem) 
állítani».

A mi pedig az egységes középiskolára, valamint a polgári iskolára 
igen üdvös lenne, az az, hogy : csoportosítani kellene a rajzot, Írást, 
éneket és tornát olyan értelemben, hogy délelőtt (8—11 óráig) lennének 
az elméleti tárgyak, míg délután (2—5 .óráig) a fentjelzett művészeti tár
gyak és a torna. A szabadkézi rajzra nézve az is nagyon kívánatos lenne, 
ha megszakítás nélkül osztatnék be két-két órára. Ezt kívánja különö
sen a rajzolással járó festés, mert festéket keverni, a festést megszáradni 
hagyni, valamint mindenkinél minden órában javítani, utasítást adni 
egy óra alatt nem lehet.

Az egységes középiskola magasabb hivatalnoki pályára és egye
temre, a polgári iskola pedig a gyakorlati, iparos, kereskedő, gazdász 
és alsó hivatalnoki pályára készítse elő a tanulókat. A rajz pedig e ke
retben foglaljon helyet az általános műveltség szempontjából, de az új 
polgári szakiskolában az ipari pályára való tekintettel épen fősúly fek
tetendő reá, hogy így az iparos ízlése megnemesedjék, s az iparból — 
művészi ipar legyen. Simkó J ózsef,

VÁLASZ LENGYEL SÁNDOR ÚR ÉSZREVÉTELEIRE,

«a kereskedelmi szakoktatás reformja» ügyében.

A «Magyar Pædagogiai Társaság» 1892. nov. 19-én tartott fel
olvasó ülésének lefolyása az előttem fekvő jelentés szerint — eléggé 
igazolta álláspontom helyességét és elégtételül szolgál, hogy az ottan 
fölszólalt kiváló tanférfiak nagyobbrészt osztoztak nézetemben. Jelen 
válasz czélja egyedül az, hogy L. S. úr egyik-másik tévedését földerít
vén, ezzel is némileg hozzájáruljak a szakoktatás vitás kérdésének tisz
tázásához, de különösen, nehogy vitánk —- a mint azt a felolvasó-ülésen 
hangoztatták — csakugyan kanapéprocessusnak vagy a polgári és keres
kedelmi iskolák béka-egér liarczának lássák. Kitérek tehát azon kisértés 
elől, hogy L. úrnak apró csipkedéseire és előkelő gúnyolódására vála
szoljak, mert nem hivatásom, hogy bármely iskola védője gyanánt szere
peljek, fölszólalásomban sem valamely iskolafaj iránti rokonszenv, vagy 
másik iránti ellenszenv vezetett, hanem mint a szakoktatás igénytelen 
munkása, tíz évi tapasztalataimra támaszkodva, tisztán a szakoktatás 
ügyét szem előtt tartva mondtam el nézeteimet. És itt rejlik épen az 
elvi különbség közöttem és L. úr között. En a szakoktatás kérdéseit 
önmagában véve, függetlenül és tekintet nélkül bármely iskolafajra

10*
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tartom szem előtt. Lengyel úr minden érvelése mögött pedig ott áll a 
polgári iskola és annak sorsa. Szerintem a jelenlegi szervezet mellett 
kereskedelmi akadémiáink sem felelnek meg a czélnak, L. úr ez ellené
ben azt igazolja, hogy ő a vezetése alatt álló polgárival kapcsolatos ke
reskedelmi iskoláját igyekezett úgy átalakítani, hogy az önálló keres
kedelmi iskolák niveauját elérje és azt hiszi a többi is ugyanezt tette. 
En L. úr iskoláját és egyáltalában a fővárosiakat nem támadtam, de 
igenis azon kapcsolatos kereskedelmi iskolákat, melyek mint értesítőjük 
mutatja, nem igyekeztek a kellő niveaut elérni. Nem igyekeztek pedig 
azért, mert olyan helyeken vannak, a hol az absolute lehetetlen. Csak a 
helyzet illustrálására hozom föl, pl. a homonnai iskolát, melynek érte
sítője szerint több hónapon át a német nyelvet az ottani izr. tanító, a 
francziát pedig — tanerő hiányában — senki sem tanította. Ezekre az 
iskolákra pedig L. úr maga is mondja, hogy kezdettől fogva nem 
volt barátjok. Fölösleges volt tehát a polgári iskolák mellett oly nagy 
apológiát tartani, azokat én nem bántottam és nagyon sajnálom, hogy 
L. úr úgy tüntetett föl, mintha én a polgári iskoláknak, vagy azok taná
rainak ellensége volnék. Én a tanárt és tanítót minden működési körben 
nagyon meg tudom becsülni és távol áll tőlem, hogy bárkit is meg
bántsak.

Jelenlegi szakoktatásunk hiányait eléggé föltárták a kereskedelmi 
szakiskolák beadványai, de még nyiltabban a kereskedelmi kamarák.

A kamarák panasza : a gyenge nyelvismeret és különösen a német 
nyelv ismerete, az irodai munkálatokban való járatlanság és különösen 
kevés gyakorlati élet iránti érzék. Ez a kereskedők, a főnökök panasza. 
Azonban a szakoktatás emberei tovább mennek, ők nem a főnököt, 
hanem a magyar kereskedelem ügyét tekintik. Minél szélesebb körűvé 
válik a kereskedő tevékenysége, minél nagyobb tere nyilik a vállalko
zásnak, annál inkább előáll a szakoktatás ama hivatása, hogy necsak jó 
irodatiszteket, hanem a magyar kereskedelemnek oly művelt, szakkép
zett egyéneket neveljen, kik majdan az életben feladatuk és műveltségök 
magaslatán álljanak. A magyar kereskedelem ügye pedig— az hiszem — 
elég fontos, hogy erre törekedjünk és iskoláinkat úgy szervezzük, úgy ren
dezzük, hogy a mi specialis viszonyainknak megfelelő kereskedőket tud
janak nevelni.

Nagyon furcsa tehát L.úr azon kijelentése, hogy őt nem aggasztja, 
tanítványai milyen életpályára lépnek, hogy semmiféle közép- és szak
iskola ezzel nem törődik, őszintén sajnálom, mert komoly pædagogus, 
egy intézet vezetőjének ajkáról hangzott el. Szerény nézetem szerint az 
iskolának nagyon is kötelessége arra ügyelni, hogy ifjait oly szakképzett
séggel bocsátja-e ki az életbe, hogy azt a helyot, melyre hivatottak, betölt
hessék, hogy olyan ifjakat adjunk a kereskedelemnek, a milyenekre an-
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nak szüksége van. Hiszen L. urnák jobban kell tudnia, hogy hazánk 
jövője, a világversenyben való megállhatása épen attól függ, vájjon ké
pesek leszünk-e oly kereskedői nemzedéket nevelni, mely a százados 
tradicziókkal szakítva ne a hivatalokban keressen menedékhelyet, hanem 
szakképzettségével segítségére legyen a nemzetnek eme létért való küz
delmében.

A gyakorlati tárgyakra, a nyelvekre nagyobb időt kell tehát for
dítanunk a nélkül, hogy az általános műveltséget előmozdító tantárgya
kat mellőzzük vagy elhanyagoljuk. Ezt pedig a jelenlegi keretben nem 
tehetjük, mert ez még nagyobb túlterhelést vonna maga után. Ez pedig 
megölője ifjúságunknak : ez az oka, hogy ifjúságunknál a valódi tudás 
helyébe zavart, homályos, felületes ismeret lép, mely azonnal elmosódik, 
mihelyt az iskolai «drill» megszűnik.

Lengyel úr erre már ismét egy furcsa theoriát állít föl. Szerinte 
túlterhelés ott létezik, a hol a szaktanároknak tudományuk előadására 
hetenkint nagy óraszámot engedünk. Hiszen az köztudomású dolog, 
hogy a túlterhelést a sok két órás tárgy mozdítja elő, a midőn a tanár, 
hogy tananyagát végezhesse, előad, de nem tanít. Már pedig semmi sem 
veszélyezteti jobban az ifjúság értelmi fejlődését, mint a meg nem 
emésztett, meg nem érett anyaghalmaz bemagoltatása.

A mondottakból logikailag következik, hogy a szakiskolák tan 
folyamát bővítenünk kell, s így nincs más kivezető út, mint a négy éves 
kereskedelmi iskola.

Ezt ellenzi L. úr s minden további érvelés helyett utal a budapesti 
II. kerületi polg. és középkeresk. iskola értesítőjében és az «Országos 
Közoktatási Tanács» előtt paedagogiai, didactikai és praktikus szem
pontokból bőven kifejtett nézeteire. Nagyon sajnálnám, ha az Országos 
Közoktatási Tanács előtt kifejtett nézetei azonosak volnának az említett 
értesítőben foglaltakkal, mert azok «paedagogiai és didactikai» becsét 
legjellemzőbben illustrálja nézeteinek egyik sarkpontja: «Szerény néze
tem szerint az első módozat (t. i. 3 éves tanfolyam) elfogadása mellett 
csakis az óraszám leszállítása volna szükséges és nem egyszersmind a 
tananyag leszállítása'». Az eddigi elismert túlterhelést tehát azzal akarja 
ellensúlyozni, hogy még nagyobb tananyagot magoltassunk be. Ez lehet 
helyes hasonszenvi gyógyításmód, de nem hiszem, hogy paedagogiai 
eljárás volna.

De hogy lehetne praktikus az olyan óratervezet, mely a német 
nyelvre nézve a Közokt. Tanács javaslata szerint is szükséges óratöbbletet 
leszállítani és a franczia nyelvet plane heti két órában akarja taníttatni ? 
Az összes külföldi kereskedelmi iskolákban minden idegen nyelvre heti 
5—6 órát szánnak és L. úr praktikus óraterve 2—3 órát jelöl ki. Vagy 
talán itt is a túlterheléstől fél, azért nem akar nagy óraszámot adni ?
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A praktikus tanterv a kereskedelmi levelezésre az egész tanfolya
mon keresztül Összesen heti három órát szán (II. évf. 2 óra, III. évf. 
1 óra), kereskedelmi ismére csak az alsó évfolyamon heti 2 órát. Hiszen 
a kereskedelmi isme és levelezés a szakoktatás egyik kiváló oszlopa. 
A kereskedelmi isme bevezeti az ifjút az üzleti élet mechanismusába, 
fokozatosan föltárja a világkereskedelem képét. A levelezés az üzleti élet 
alapja és összefoglalja a szakismeretek egész anyagát. Vegyük hozzá, 
hogy magyar, német, franczia nyelven kell leveleznie, ismernie kell az 
üzleti élet technikáját, az üzleti nyelv és irály sajátosságait és mindazt 
heti 1 —2 órában ? Ilyen tervet csak az készíthet, a ki az üzleti életet, 
annak természetét, szükségleteit egyáltalában nem ismeri.

Lengyel úr nézeteinek megokolását az említett értesítőben apho- 
ristikus rövidséggel nyolcz pontban foglalja össze. Sajnos, hely szűke 
miatt ezen aphorismákkal nem foglalkozhatom bővebben. De egy vilá
gossá vált előttem, az, hogy más iskolát akar L. úr, és más iskola lebeg 
az én szemem előtt. L. úr egyszerűen irodák részére gyakornokokat 
képző iskolát akar, ezért elégnek tartja a szakismeretek elemeit, hiszen 
szerinte a gyakorlati élet úgyis megtanítja őket arra, a mire szükségök 
van. Én a kereskedelmi iskola elé sokkal magasabb czélt tűzök ki. Én az 
ifjúban a leendő kereskedőt látom, a ki mint fontos társadalmi faktor, 
mint a polgári elem legjelentékenyebb osztályának tagja, nemzeti mis
siót lesz hivatva teljesíteni. Előttem Magyarország jövője lebeg, mely 
most bontakozik ki agricultur állapotából és ipari, kereskedelmi állammá 
csak úgy lehet, ha a világkereskedelemben pozicziót tud elfoglalni. Erre 
a missióra készítsük elő ifjainkat ; ezért kell oly iskola, mely ne köz
legényeket, hanem törzskari tiszteket tudjon nevelni.

Ezért nem bánja L. úr, akárhány kereskedelmi iskola keletkezik, 
és csakugyan, ha gyakornokképző-intézetet akarunk, tökéletesen mind
egy, ha az az iskola akár a fő- és székvárosban, vagy akár — Piripócson 
áll fenn. De ha az a helyes czél, mely előttem lebeg, akkor rendezzük 
be iskoláinkat úgy, hogy föladatuknak teljesen megfelelhessenek. Legye
nek azok élén kiváló szakférfiak, kik általános műveltség mellett tan
tárgyuk specziális módszerét is ismerjék. Legyen az iskola ellátva tech
nológiai, áruismei, kereskedelmi isméi gazdag gyűjteményekkel, legyenek 
oly városokban, melyek a kereskedelem góczpontjai, s tegyük meg 
mindazt, a mi az ifjúban az üzleti élet iránti érzéket neveli, akkor na
gyon, de nagyon gazdagok leszünk, ha tiz ilyen iskolánk lesz.

Lengyel úrnak azonban kedvencz thémája oly kereskedelmi iskola, 
mely alatt polgári iskola van. Sőt annyira beleszeretett ezen eszméjébe, 
hogy a gymnasium és reáliskola negyedik osztályából jövő tanulókat 
csakis fölvételi vizsga mellett venné föl. Értsük meg egymást, ha L. úr 
egy újonnan szervezendő iskolafajt contemplál, mely a jelenlegi polgári
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iskolától elütő tantervvel tisztán a kereskedelmi iskoláknak szolgálna 
előkészítőül, akkor nézetét föltétlenül helyeselném, föltéve, hogy abban 
Is szaktanárok működnének. Ez esetben nem volna más, mint a mün
cheni községi kereskedelmi iskola mintájára szabott iskola, mely növen
dékeit az elemi iskolából veszi föl és hat év alatt előkészíti a kereskedői 
pályára. De akkor többet követel, mint én, mert én megelégedném, ha 
csak egy évi előkészítő osztály volna, melyben a szaktanár kiegyenlít
hetné a különböző előkészültséggel biró tanulók ismereteit, és előkészít
hetné az anyagot a felsőbb osztályok részére. De ne mondja azt senki, 
hogy a jelenlegi polgári iskola legjobb előkészítő a kereskedelmi iskolák 
részére. Oly iskola, mely a német nyelvet heti két órában, a francziát 
egyáltalában nem tanítja, oly iskola, mely mai szervezetében maga sem 
tudja, mily irányban nevelje iíjait, nem lehet a kereskedelmi iskola leg
jobb előkészítője.

Végül még egy pár szót a felügyelet dolgában. Ha helyesli L. úr, 
hogy a kereskedelmi iskolában kizárólag középiskolai képesítéssel (ter
mészetesen szakképesítéssel kiegészítve) biró tanárok működjenek, sőt 
saját szavai szerint ebben látja a baj orvosságát, miért akarja ezen isko
lákat mindenáron a népiskolák körében hagyni, mert hiszen egyedüli 
érve, miért maradjanak a kir. tanfelügyelő felügyelete alatt, tisztán az, 
hogy ezen iskolák népoktatási intézetekhez kapcsolódnak. Föltétlenül 
szükség volna egy központi főigazgatóra, a ki a hasonló iskolák között 
az egyöntetűséget, összhangot helyreállítaná, a kellő irányt megadni 
tudná és a ki a szakoktatás valódi czélját, szem előtt tartva az összes 
felügyelete alatt álló szakiskolákat, arra a színvonalra emelné, hogy a 
feladatuknak megfeleljenek.

Végül csak azt a megjegyzést, hogy az irodalmi vitatkozásban 
nem a hang, hanem az érvek súlya dönt ; jövőre tehát több érvet és 
kevesebb hangot. Szántó Samuel.

FELELET.

Emez észrevételekre végleges válaszom ez :
1. Alapos szakoktatás megfelelő, általános ismereteket nyújtó elő- 

iskola nélkül lehetetlen ; ilyen iskolát egy előkészítő osztály nem pótol
hat. Valamely szakiskolának előkészítő iskolája czéljánál fogva jelenlegi 
viszonyaink között csak a polgári iskola lehet, akár a szakiskolához van 
kapcsolva, akár nincs.

2. Általános tapasztalás középiskoláinkban, hogy a nyelvet, külö
nösen az élő nyelvet az iskolában, legyen bár a heti óraszám 5—7, úgy 
megtanítani nem lehet, hogy azt a tanulók nagy része írásban és szóban
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kifogástalanul használni tudja, hacsak a tanulónak az otthon vagy az 
élet segítségére nem siet. Azért nézetem szerint a nyelvtanításban a 
heti nagyobb óraszám a mai helyzeten ugyan valamit javít, de azon 
gyökeresen nem segít.

3. Ugyanezt állítom a szakmunkálatokban való jártasságról is, 
mert valamint eddig nem láttam még az egyetemről most kikerült 
orvos-, ügyvéd-, tanár-, mérnök, stb. jelöltben a praxisban kellően jártas 
orvost, ügyvédet, tanárt, mérnököt stb., úgy azt hiszem, sohasem látok 
a kereskedelmi iskolából most kikerült ifjúban az irodai munkálatokban 
kellően jártas, kész kereskedőt.

4-, Szántó úr, ha valakit valamivel vádol, szíveskedjék a vád alapjául 
szolgáló állítást nem megcsonkítva, hanem egész terjedelmében előadni. 
Ugyanis azt mondtam, hogy az sohasem aggasztott, hogy tanítványaim 
milyen életpályára lépnek, de ezután nyomban azt is mondtam: «és 
tudtam, hogy tanítványaim oly szellemi fegyverekkel vannak felruházva, 
a melyekkel a létért való küzdelemben ha nem is mindig győznek, de 
helyükön vitézül megállnak». Ez az igazság !

5. Szántó úr azt állítja, hogy a gyakorlati tárgyakat, a nyelvekre 
nagyobb időt kell fordítanunk a nélkül, hogy az általános műveltséget 
előmozdító tantárgyakat mellőzzük vagy elhanyagoljuk. Ezt pedig a 
jelenlegi keretben nem tehetjük, mert ez még nagyobb túlterhelést 
vonna maga után. Ebben körülbelül egyetértek vele, de én a keretet 
nagyobbítani nem akarván, az általános műveltséget előmozdító tantár
gyak tananyagának nagy részét a polgári iskolába, mint előkészítő isko
lába helyezem azért, hogy a szakiskolai keretben a szaktárgyak tanítás
ról több physikai időt és gondot fordíthassunk.

6. Kénytelen vagyok Szántó úrnak ama vádját is kellő értékére 
szállítani, hogy szerintem a túlterhelés ott létezik, a hol a szaktanárok
nak tudományuk előadására hetenkint nagy óraszámot engedünk ; ezt 
mondtam és ezt az állításomat fenn is tartom, mert nem tanításról, ha
nem előadásról van szó ; de ennél többet is mondtam t. i. azt, a hol a 
szaktanárok egymás tanítására nem ügyelve, különállólag és nem össz- 
hangzólag működnek, a hol az otthon az iskolával nem jár karöltve és 
egyetértőleg. Ez így egészben mégis csak igaz ?

7. A múlt tanévi iskolai értesítőben, ha Szántó úr czikkemet 
figyelemmel olvasta, azt találta, hogy fennebb jelzett álláspontomból 
kifolyólag csakis az általános ismereteket nyújtó tantárgyaknak — ide 
értve a nyelveket is ■— heti óraszámát szállítottam le. Hogy a franczia 
nyelvre kevés heti óraszám jut, azt sajnálom ; de mégis több, mint a 
semmi ; mert hát olyanok is vannak, a kik a franczia nyelvből egy órát 
sem akarnak.

8. Praktikus tantervem — ezt mondja Szántó úr -— a kereske-
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delmi levelezésre az egész tanfolyamon keresztül összesen heti 3 órát 
szán, a kereskedelmi ismére csak az alsó évfolyamon heti 2 órát. Erre 
az a válaszom, hogy ezeket az órákat én változatlanul vettem át abból az 
óratervből, a melyet az «Országos Közoktatási Tanács» szakférfiak meg
hallgatása után elfogadott és sem a közoktatásügyi, sem a kereskedelem
ügyi miniszter nem kifogásolt.

9. Szántó urnák abban igaza van, hogy én a kereskedelmi isko
lából csak gyakornokokat akarok nevelni, de én hozzáteszem : olyanokat, 
a kikből később értelmes és művelt kereskedők legyenek, a kik közül 
idővel tanulmányaik alapján a kereskedelem vezérférfiai kerüljenek ki. 
Nem akarok tehát nevelni közlegényeket, hanem tisztjelölteket ; nem 
akarok azonban törzstiszteket sem egyszerre képezni ; ezt a szerepet 
átengedem az ő általa képzelt kereskedelmi iskolának. Ha a kis gyere
ket kérdezik, mi akar lenni, azt szokta válaszolni : generális. Naiv 
gondolat !

10. Később azt mondja Sz. úr, hogy a mostani polgári iskola nem 
lehet előkészítője a kereskedelmi iskolának. Tán azt akarta mondani, 
hogy most nem az, mert, ha nem az, azzá lehet tenni. De én azt állítom, 
hogy igen is a jelenlegi viszonyok között a kereskedelmi iskolának leg
jobb előkészítője a polgári iskola, mert a gymnasium és reáliskola alsó 
négy osztálya a felsőbb tudományosan előkészítő négy osztály szolgála
tában áll, a mi helyes is ; míg a polgári iskola oly általános és gyakorlati 
ismereteket nyújt, melyek a mezőgazdának, iparosnak és kereskedőnek 
akár a tovább képzés terén, akár pályáján okvetetlen szükségesek.

11. Abban semmit sem látok, hogy a szakiskolák a népiskolai 
vagy középiskolai keretben vannak-e, csak feladatuknak megfeleljenek. 
Az iskolának és tanárainak a rangot és tekintélyt az iskola niveauja, 
tanárainak képesítése és képzettsége adja meg ; példák rá a tanítóképzők 
és ezekben a tanárok. Ezzel, azt hiszem, arra is megfeleltem, hogy miért 
maradhatnának meg a szakiskolák a tanfelügyelők alatt ; de egyéb ok is 
e mellett szól t. i. az, hogy egy főigazgató az országban szétszórt, egy
mástól távollevő kereskedelmi iskolákra kellően fel nem ügyelhet, 
azokat adminisztrálni képtelen. A szakszerű felügyeletről és egyöntetű
ségről egyébként is lehet gondoskodni.

12. Végül Szántó urnák végső szavaira kijelentem, hogy én őt
megleczkéztetni sohasem akartam ; de viszont kivánom, hogy ő se lecz- 
kéztessen engemet. L engyel Sándok.
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Kézikönyv a magyar kisdedóvás ügyéről. A kisdedóvás és Fröbel 
kisdednevelési rendszere. Irta : Kraffszky József, esztergom-föegyliáz- 
megyei áldozó pap. Budapest, Bózsa Kálmán 1892. XVI. és 501. lap. 
Ára 3 forint.

A kisdedóvásügy magyar irodalma aránylag eléggé gazdag. A leg
tekintélyesebb szakfolyóirat, a kisdednevelők országos egylete által ki
adott «Kisdednevelés», mely már három versenytársát élte túl, jelen
leg 22-ik évfolyamába lépett s havonként két füzetben jelenik meg, 
vannak vezérkönyvek, tankönyvek, sőt történeti művek is meglehetős 
számmal, a gyermekdalok s játékok gyűjteményeinek pedig se szeri, se 
száma. Mindamellett e nagy irodalomnak csaknem minden ágában érezhető 
a jó könyv hiánya. A vezérkönyvek még most is egészen német utánzatok, 
sőt a legteljesebbek (Kobányi Mihályé és Szabó Endréé) jóformán csak 
fordításai Marenhо 1 ez-Bü 1 оw kézikönyvének, melynek különben meg volt 
az a sajátságos balvégzete, hogy még németül is saját eredetije gyanánt 
adta ki Goldammer ismételve. Az országos kisdedovó-ogyesület igazga
tói, Kapos József, Szabó Endre, Szerdahelyi Adolf és Dömötör Géza 
egy-egy használható művet Írtak ugyan, de oly mű, melyet a magyar 
kisdedóvásügy kézikönyvének lehetne tekintenünk, mindeddig nincs.

Ennek a hiánynak pótlására vállalkozott Kraffszky József fen- 
czimzett művével. Harmincz és egy nehány Ívnyi terjedelmű munkájá
ban csakugyan sok minden van összefoglalva : történet, elmélet, gyakor
lati módszertani utasítások, tájékoztató a kisdednevelési irodalom terén, 
a kisdedóvási törvény szövege, sőt a kisdednevelők országos egyesülete 
által 1891-ben készített részben statisztikai kimutatás is a magyarországi 
kisdedóvó-intézetekről és gyermekmeuedékházakról s végül az óvodát 
előkészítő és kiegészítő rokonintézetek ismertetése.

Laikusnak, ki a kisdedovás ügyével most kezd foglalkozni, 
Kraffszky művét sokoldalúsága következtében mindenkor lehet ajánlani. 
Egészben véve megbízható kalauz és mindent, mit előad, világosan, 
olykor-olykor válogatott nyelven terjeszti olvasói elé. Minden sorá
ból látszik a buzgóság és lelkesedés az ügy iránt és ezért hajlandók 
vagyunk megbocsátani neki a terjengősséget is, mely különösen az első 
részben igen nagy, úgy, hogy tiz ivén át csaknem minden kigondolható 
frázist összehalmoz, hogy a kisdedóvás fontosságát mindenfélekép ma- 
gyarázgassa.

Nem bocsáthatjuk meg azonban szerzőnek azt, hogy terjedelmes 
művének kidolgozásánál mindenkor csak a felszínen marad és így a
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hazai kisdednevelési irodalmat csak quantitative gyarapítja. Ki öt-hat 
könyvet ismer a magyar kisdednevelési irodalomból, Kraffszky művében 
folyvást csak ismétléseket fog találni, olykor jó adag naiv részletekkel 
pótolva, minő pl. midőn az apácza-óvónők mellett azzal is érvel, hogy ő 
is kuktáskodott apáczák konyhájában, avagy midőn «A kisdedóvás és 
vidékünk» czím alatt vidéki lapokba irt tudósításait, részben a megért- 
hetés megnehezítésére, változatlanul és ki nem csiszolva veszi át mű
vébe. Részben igen naivak «magyarázatai» a törvény egyes szakaszaihoz. 
Nagyobb baj ennél az, hogy Fröbel rendszerének részletes ismertetésén 
kívül, melyben különben elég szerencsés, bár Szabó Endrének mögötte ma
rad, a kisdedóvás módszerére vonatkozólag nagyon felületes utasításokat 
ad s még a társasjátékokat sem jellemzi eléggé, a testi nevelést és ápo
lást nem méltatja kellőkép, az értelemfejlesztő társalgásokat pedig csak 
említi. Hogy műve polgári állásának megfelelően felekezeties színezetű, 
az természetes, de dicsérettel emelhetjük ki, hogy ügybuzgalma és lel
kesedése a kisdedóvás iránt megóvta a túlzásoktól.

Egészben véve Kraffszky műve hasznos dolgozat különösen a kis
dedóvás ügyével foglalkozó laikusok számára s örvendünk, hogy ezt a 
munkát egy római kath. pap végezte el őszinte buzgalommal és lelkese
déssel, mert hiszszük, hogy műve már csak szerzőjének társadalmi állása 
miatt is jó hatással lesz a papságra, melynek nagy szerepe lehet kisdod- 
óvásügyünk felvirágoztatásában. — r.
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Pæ dagogiai értekezések  az 1892/3. évi középiskolai programmokban.

Ha miütévi programmirodalmunk pædagogiai részét általánosság
ban tekintjük, feltűnő rajta bizonyos actualis jelleg, mely némileg 
visszatükrözteti hazánk legújabb tanügyi mozgalmainak képét. így az 
általános pædagogiâbôl : a nehány év óta nálunk is megújult erővel 
hangoztatott «testi nevelés», a középiskolai tanítás terén: az «egységes 
középiskola», a pædagogia történetéből «Comenius» — ezek azon főbb 
pontok, melyek köré pædagogiai programmirodalmunknak körülbelől 
40%-ja sorakozik. A többi pædagogiai programmértekezés egy része tár
gyal az erkölcsi nevelésre vonatkozó általános themákat, némelyek fog
lalkoznak egyes disciplináli középiskolai tanításával, egy-kettő a hazai 
tanügyi történelem egyes fejezeteivel, stb.

Nem akarok itt, bár sok okom volna rá, ez egész programmiroda- 
lom alacsony színvonaláról panaszkodni, annak feszegetésébe sem kívá
nok bocsátkozni, hogy mily csekély tudományos pædagogiai készültség 
mutatkozik különösen az elvi kérdések fejtegetésében — csak e pro- 
grammirodalom tárgyára vonatkozólag akarok nehány észrevételt tenni.

_
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A programmoknak általában véve az a hivatásuk, hogy megismer
tessék a tanítóvilágot az illető intézet életével, szervezetével, saját egyéni 
vonásaival, esetleg, ha érdemes, történetével. E localis, egyéni jelleget 
szeretnők e programmértekezésekben is jobban kifejezve látni, mint 
eddig. így pl. a sok Comeniusértekezés helyett, melyek semmi újat nem 
mondtak, és többé-kevésbbé bő kivonatokban csak azt ismételték, a mit 
a pædagogia történetének kisebb kézikönyvei is tartalmaznak, sokkal 
szívesebben láttuk volna, ha régi tradidóju középiskoláink könyv
táraikból vagy egyéb, levéltáraikban mindenesetre felhalmozott tudó
sításaikból kikutatták volna, hogy Comenius könyveit és az azok nyomán 
készült tankönyveket mikor és mennyire használták. Más az egyetemes 
neveléstörténet köréből vett értekezések helyett is sokkal jobban sze
retnők, ha régi intézeteink minél többet közölnének a saját múltjuk 
történetéből, de nem, mint most rendesen teszik, építésükre, alapítvá
nyaikra, tanári karukra, tanítványaik számára és más külső eseményekre 
vonatkozó adatokat állítanának össze, hanem arra törekednének, hogy 
belső életükre, órarendjükre, rendes és rendkívüli tantárgyaikra, a tan
tárgyaknak a tanító kezében való egyesítésére, az érdemjutalmazás és 
fenyítés különböző módjaira, és első sorban a használt tankönyvekre 
nézve ismertessék múltjukat. így gyűlhetne össze idővel becses anyag 
középiskolai tanításunknak még csak ezután megírandó történetéhez. 
Különösen egyfelől szerzetes-, másfelől református iskoláink sokkal töb
bet tehetnének e tekintetben, mint eddig tettek. Nem tudjuk pl. elgon
dolni, hogy a rendek házaiban levő nagy könyvtárakban ne talált volna 
helyet egy-egy régibb tankönyv is, és ezeknek egyik-másik csoportját 
évről-évre lehetőleg részletesen a programmértekezésben ismertetni — 
mindenesetre igen hálás feladat volna.

Másfelől, a helyett hogy e programmértekezések általános közép
iskolai kérdéseket vitatnának, még pedig elég gyakran bámulatos felüle
tességgel, az értekezések Íróinak sokkal megfelelőbb, egyénibb jellegű 
munkájuk lehetne, ha illető helyi tanterveiknek bizonyos részeit meg
okolnák vagy ama methodikus lépésekről tudósítanák az olvasót, me
lyekre, különösen a nyelvtanítás terén, de máskülönben is a helyi viszo
nyok következtében kényszerülnek. Ki akarná ugyanis tagadni, hogy 
Újvidéken vagy Brassón, vagy másfelől Trencsénben vagy Trsztenán 
egészen másképen kell a magyar nyelvet és irodalmat tanítani, mint pl. 
Debreczenben vagy Szegeden ? S viszont, hogy ez utóbbiakban a német 
nyelvet nem lehet úgy kezelni, mint a fővárosban vagy Sopronban ? De, 
azt hiszem, a természetoktatás sem haladhat egy csapáson a falusi kis 
városban és a metropolisban s így tovább. Ezen egyéni methodikus 
eltérések rajzolásával nagyban hozzájárulhatnának a programmérteke
zések ama differentiálódás folyamatának tudatossá tételéhez, melynek,
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miként általában megvan egyes vidékek szerint az egész nemzeti életben 
okvetetlenül léteznie kell a közoktatás terén is.

Azt hiszem, hogy ilynemű localis történetre és localis tantervre 
vonatkozó adatokat kutató, s így tényleges egyéni viszonyok megfonto
lásán alapuló értekezéseket sokkal hálásabban fogadna a hazai tanító- 
világ, mint a jelenlegi, nagyobbára általánosságokban forgolódó, vagy 
ismeretes dolgokat nagyszavú phrasisokban recapituláló értekezéseknek 
nagy részét.

Végül még csak egyet ! A pædagogiai értekezések még mindig 
nagyon is csekély részét teszik az összes programmdolgozatoknak és 
még mindig dominálnak az ti. n. szakértekezések, melyek pedig nem a 
programútokba valók. E szakszerű dolgozatok számára, ha érnek vala
mit, elég tér jut ma már szépszámú szakközlönyeinkben, ha pedig, mint 
annyiszor, csekély a becsük, miért töltsük meg velük a programmokat ? 
Talán, mert máshonnan kiszorulnának ?

Ez általános megjegyzések előrebocsátása után hadd következzék 
itt az egyes pædagogiai értekezések rövid ismertetése. Könnyebb átte
kinthetőség végett öt rovatba osztottam őket : 1. Erkölcsi nevelés. 2. Testi 
nevelés. 3. Specialis középiskolai methodika és szervezés. 4. Pædagogiai 
és tanügyi történet. 5. Vegyesek.

Az erkölcsi neveién körébe eső kérdéseket tárgyalnak a következő 
dolgozatok :

1. A példa nevelő hatása. IrtaBenke Gyula. (Szarvasi gymnasium.) 
A rövid, 15 lapra terjedő értekezés kissé bombasztikus módon adja a 
tanítóembernek azon, ha nem is új, de mindig megszivelendő tanácsot, 
hogy pontosság, rend, ügybuzgóság, valamint hazaszeretet, humanitás 
és vallásosság tekintetében is közvetlen mintaképe legyen a tanulónak, 
a ki így a tanár példáján indulva nevelődjék erkölcsös emberré.

2. Die erziehliche Wirksamkeit des Lehrers. Irta Korodi Lajos. 
(Brassói ev. gymn.). Ez értekezés némileg rokontartalmú az előbbivel 
és szintén a tanító példájától várja első sorban az iskola nevelő hatását. 
Kár, hogy az értekezésnek az átlagosnál jóval nagyobb pædagogiai mű
veltséget mutató szerzője még nagyon is benne leledzik e század első 
felének psychologiai paedagogiájában és különösen tanítójának Beneké- 
nek nézeteiben, s hogy az oktatásnak, mint ilyennek, közvetlen nevelő 
hatását kicsinyéivé, kissé felületes polémiába bocsátkozik az újabb tudo
mányos paedagogiával az általa hangoztatott «érzületi oktatás»-ra nézve. 
Mindenesetre kissé elhamarkodott a Korodi úr által felállított azon tétel, 
hogy az oktatás magában véve képtelen érzület teremtésére, képtelen 
arra, hogy a vallásos kedélyt vagy erkölcsös gondolkodást létesítsen. Mi 
a magunk részéről teljesen meg vagyunk győződve e tétel helytelenségé
ről, de e hely nem arra való, hogy ellenérveinket fejtegessük.
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3. A szülék befolyása az erkölcsi nevelés sikerére. Irta dr. Wutz 
Albert. (Dr. László M. főgymnasiama és nevelőintézete Budapesten.) 
E kis értekezés nem tartalmaz mást, mint egy rakás közhelyet, do azért 
nem ártana, ha a szülők, a kikhez szól, e dolgozatot elolvasnák, meg- 
szivelnék jó tanácsait és különösen azon, némi túlzással kifejezett kíván
ságát, hogy «a komolyan gondolkozó szüléknek első sorban a neveléstan 
alapos tanulmányozásával kell foglalkozniok». Ha nem is alapos tanul
mányozást, de annyit mindenesetre megkivánhatnánk, hogy a szülék, 
különösen az anyák, sok egyéb hasznos és haszontalan olvasmányuk 
mellett nehány, a nevelésre vonatkozó komolyabb elmélkedéssel is meg
ismerkedjenek, s így legalább figyelmesekké legyenek a nevelés sok ne
hézségére és problémájára, melyeknek létezésére különben nem is gon
dolnak. W a l d a p f e l  J á n o s .

(Folytatjuk.)

Világtörténet a tanterv és utasítások alapján. A középiskolák 
számára irta Vary a Ottó, tanár. Harmadik kötet. Új-kor. Budapest, 
Franklin-Társulat. 181)3, Ára 1 forint.

A kötet előszava bizonyítja, hogy szerzőnk az illúziók embere ; 
nincs tisztában magával : sem azzal, a mit akar, sem azzal, a mit 
tesz. Elmondja, hogy történeti tankönyveit a «szó szoros értelmében, 
rajzolva irta» ; hogy az egyes fejezetekben «egységes képeket fes
tett», a melyek «regényszerüleg», tehát a művészi compositio sza
bályai szerint csatlakoznak egymáshoz. Holott — könyvei szerint 
Ítélve — semmire sincs oly kevés tehetsége, mint az abstractiókra, 
összefoglalásokra, korok, események és egyének jellemzésére. Ezek 
nélkül pedig nincs kép. A «regényszerüség», az megvan és «a raj
zolva Írás» ; de ezek a tulajdonságai nem szolgálnak mindig a könyv 
javára. A regényszerüséget abban találom meg, hogy szerző szereti 
a nagymondásokat, túlzásokat és paradoxonokat s kelleténél gyak
rabban él velük. A rajzolva Írást meg azon látom, hogy nagyobb gondot 
fordít stílusa színezésére, mint szabatosságára. Minden áron eredeti 
igyekszik lenni s nem veszi észre, vagy nem törődik vele, hogy gyakran 
az alaposság rovására lesz azzá. Szóval : azt az eszményképet, a melyről 
az «előszó» beszél, szerzőnk nem valósította meg az ő történeti kézi
könyveiben, még csak meg sem közelítette. Világtörténete nem emelke
dik társai válla fölé. De azért hibái mellett is vannak oly jó tulajdonsá
gai, a melyek használatra ajánlják. A szerző ügyes elbeszélő ; előadása 
folyékony, nyelve tiszta és magyaros. Igazságtalan lennék, ha azt is el 
nem ismerném, hogy a szerző specziális hibái kisebb számmal fordulnak
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elő ebben a kötetben, mint a megelőzőben, a mi reményt ad arra, hogy 
az újabb kiadásokat szerzőnk fel fogja használni munkája javítására. 
Nagy örömömre szolgálna, ha bírálataim annak megismerésére juttatnák 
a szerzőt, hogy munkája oly mértékben fog jobbá válni, a mennyire ő 
képes lesz magán uralkodni, magát mintegy megtagadni. Hagyja el a 
nagy mondásokat, óvakodjék a túlzásoktól, kerülje a paradoxonokat s 
előadásának novellaszerű szinezgetését ! Ezek helyett ajánlom figyelmébe 
a tankönyviró fő-főerényeit : azt a lelkiismeretes gondosságot, a mely 
minden tényt, minden adatot, minden szót aggodalmasan latra vet és 
azt a szerénységet, a mely irigység nélkül tekint az irói babérokra s csak 
egy ambicziót ismer : hogy a történelem nagy tanúságaival minél köze
lebb férközhessék a növendék-ifjú szivéhez és értelméhez.

I. Szorosabb értelemben vett tárgyi hibák (tényeknek, adatoknak 
hibás közlése) nem igen fordulnak elő e kötetben sem, olyanok legalább 
nem, a melyek súlyosabban esnének a mérlegbe s a tanítást megzavarhat
nák. Azonban kelleténél gyakoriabbak az oly esetek, a mikor a szerző az ő 
nagyot mondásaival és túlzásaival, előadásának pongyolaságával ésliiányos- 
ságával a különben helyes történeti tényt hamis világításba állítja, vagy 
kellően meg nem világítja. íme egy-két példa : «А római államintézmé
nyeken és törvényeken alapul ma is minden művelt állam» (21.); — 
«1500-tól egészen máskép éltek az emberek mint 1500 előtt; ezért kez
dődik 1500-tól az iijkor» (8 1.); — «a franczia terület egységes Fran- 
cziaországgá lett XI. Lajos által» (9 1.); — «a renaissance — miként 
annyi más változás —- a keresztes hadak következménye» (10 1.) ; — 
«a lőpor feltalálása megbuktatja a nemességet s egyengeti a democratia 
útját» (18 1.); a könyvnyomtatás feltalálása «megbuktatja a szellem 
nemességének, a papi osztálynak hatalmát a democratia javára» (19 1.) ;

Lutherről és az üdvözülés tanáról : «Luther sem a világi, sem az egy
házi pályán nem talált nyugtot ; örökösen az üdvözülés fölött töprenke- 
dett, melyre a jó cselekedetek által oly sok eszköze van a gazdagnak, 
míg a szegénynek nincsen. Egyre kereste a vigaszt a szent Írásban és végre 
is arra a meggyőződésre jutott, hogy a hit cselekedetek nélkül is üdvözít» 
(31 1.) ; — a katholicismussal szemben «a protestantismusnak táma
dásra fegyvere nincsen, egysége nincsen : helyi vallások azok» (74 1.) ; — 
XIV. Lajos udvarában «a magas nemességnek apró udvari hivatalokkal 
kellett beérnie» (91 1.) ; — «a porosz nevet elsőbben I. Frigyes Vilmos 
teszi ismeretessé» (114 1.) ; — Oraniai Vilmosról és az anglikán egyház
ról : «Oraniai Vilmos hamar meghasonlott az egyházzal s e meghasonlás 
útján az egyház aranykora lejárt. Nemsokára kibuktak a közhivatalokból, 
egy század múlva az alsó házból is, a felső házban pedig összezsugorod
tak és nem állhatták többé a közszabadságnak útját» (125 1.) ; — «A tör
vény szelleme» (Montesquieutől) az államtudományoknak ma is alapja»
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(155 1.) ; — «Jul. 14-e és aug. 4-e üres lapot csinált Francziaországból» 
(161 1.) ; — A rémuralom alatt Francziaország «az emberevő Új-Seeland 
színvonala alá sülyedt» (1711.); -— «Magyarország úgy beolvadt Ausz
triába, hogy a franczia háborúk idejében a külföld nem is látja. Ismer 
kitűnő magyar katonákat, de Magyarországot nem ismer» (177 1.). — 
A túlzásoknak egészen különálló csoportját alkotják a következők : a 
népvándorlás idején «a rómaisággal bukott  a keresztény vallás is» 
(3 1.) ; — «a kel. császárság elbukott, mikor az arabok .támadtak reája» 
(5 1.) ; — «a százéves háborúban és rózsaharczban végre is elveszett min
den» (45 1.); a németalföldi szabadságharcz után «Spanyolország 
hatalmának csakugyan vége v a n » (70 1.) ; —  «a 30 éves háború után Né
metország m egbukott» (83 1.); — «megbukott  a Habsburg-családnak 
hatalmi állása, annak még a fundamentoma is» (84 1.) ; -— a pozsonyi 
béke után: «a német császárság ezúttal végképen megbukott» (104 1.) — 
Hogy a szerző valóban nem alkot képet, nem ad magyarázatot vagy 
jellemzést ott, a hol erre szükség volna, hanem egy-egy ötlettel vagy 
nagymondással üti el a dolgot ; arra szolgáljanak például a következők : 
Dante költeménye «a képzeletnek hasonlíthatatlanul legnagyobb műve 
Homeros óta» (11. 1.) ; «Raphael az eszményü fenségü Madonnák festője, 
kinek nő- és gyermek alakjainál elragadóbbat soha művész nem alko
tott» (13 1.) ; — Correggioról : «Virágzó ifjúság, isteni nők, istenek ka
landjai, a vigalmak zaja — ezek alkotják az ő paradicsomát» (14 1.) ; — 
Michel Angelo «az izomzatnak, az emberit meghaladó magasztosságnak, 
erőnek megközelíthetetetlen ábrázolója. Összehasonlíthatatlan és egyet
len» (14 1.). Nem maguk az állítások ellen van annyira kifogásom, mint 
az ellen, hogy a szerző ezekkel pótolja a komoly, tárgylagos ismertetést. 
Még egy-két jellemzés ! A spanyol udvarról II. Fülöp korában: «Igaz- 
hitűség és loyalitás, minden apróságra ügyelő szertartásos etiquette, 
büszke önérzet, méltóságos fellépés, a ruházatban a kikemónyített spa
nyol gallér, a spanyol mente, spanyol kard jellemezték az udvart» (55 1.) 
Wallensteinről : «Nem hűtlensége buktatta meg, hanem az, hogy kiemel
kedett az alattvalók kötelékéből, kezébe merte ragadni nagyra vágyásá
ban a tényleges fegyveres hatalmat a nélkül, hogy az abból következő 
utolsó lépést megmerte volna tenni : a születési jogon nyugvó hatalmat 
megmerte volna támadni.» (81 1.). XIV. Lajosról: «1661-ben maga vette 
át a kormányt. Összehivatta minisztereit és azok csudálkozása közt jelen
tette ki ebbeli szándékát azzal megtoldva, hogy egy útlevelet se adjanak 
ki nélküle. Nem hittek benne, mindennap várták a hatalom letevését, 
de Lajos szavának állott s nem nevezett ki többé államminisztert» 
(91 1.) ; — N.-Frigyesről : «mindent igyekezett maga végezni, úgy, hogy 
legmagasabb hivatalnokai is inkább Írnokok s olyan dolguk van mellette 
mindig, mint a rabszolgáknak czukornád-aratáshoz» (135 1.). De mind-
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ezek csupán helyi bajok, elvétve fordulnak elő ; a gondos tanár könnyű 
szerrel elháríthatja őket s a hibát megigazíthatja, a hiányt pótolhatja. 
Sokkal súlyosabban esik mérlegbe, s komolyabb megítélés követel 
az a mód, a hogyan szerzőnk Magyarországot szerepelteti, s a hogyan 
ennek viszonyát Ausztriához a XVII. század második felétől kezdve fel
tünteti. I. Lipót uralkodásától kezdve szerzőnk ugyanis következetesen 
Ausztria-Magyarországról beszél s e czím alatt együtt tárgyalja nem is 
annyira Ausztriának, minta Habsburg-liáznak és hazánknak dolgait. Ha 
jól emlékszem rá ezt a rossz szokást Mangold honosította meg az ő világ- 
történetében ; de míg ő nála csak elvétve fordul elő ez az elnevezés s nem 
is egyéb elnevezésnél, szerzőnk már tovább megy, s ebbe az elnevezésbe 
tartalmat — természetesen hamis tartalmat — is erőszakol. A 104-ik 
lapon ez a fejezetczím áll : « Ausztria-Magyarország megalakulása». Hogy 
a szerző miképen érti ezt, megtaláljuk rá a feleletet a 108-ik lapon, a hol 
ezt olvassuk : «Ez eseményekkel (a török kiűzése) alakúit meg a Közép- 
Duna tájain 1650—1 723 között a jelenlegi Európa egyik nagy hatalma : 
Ausztria-Magyarország. A Szudetáktól, Kárpátoktól az Adriáig és Bal
kánig ér s hozzátartozik Olaszország nagyrésze és Belgium... Nem sike
rült azonban a Habsburgoknak mindezt egységes birodalommá olvasz
tani s abban korlátlanúl uralkodni : Magyarország külön állammá lett és 
megtartotta alkotmányát.» — Ily értelemben szerepel Ausztria-Magyar
ország még а 105, Юо, 107, 129, 130, 131, 132, 130-ik lapokon. Ez utóbbi 
lapon ezt olvassuk : « A pragm. sanctio alapján egy uralkodó alatt álló, de 
két külön birodalmat kellett volna szervezni : Ausztriát és Magyarorszá
got; amazt múltjánál, uralkodó fajánál fogva német, emezt pedig magyar 
alapon. Ilyen volt a leendő építkezés fundamentoma, de az építkezés más 
irányban haladt. Mária Therézia és József is az «egy» Ausztriában látták a 
boldogúlást». Nem valóságos megtévesztése ez a történeti fejlődésnek ? 
- Ugyanerről szól a 138-ik lapis ; továbbá a 175, 176, 177 és 185-ik lapok. 

Ez utóbbiról idézem még ezt a passzust : « 1804-ben megszületett az azóta 
fennálló Ausztria császárság. A vele unióban álló Magyarország (ezt az 
uniót sokat emlegeii szerző!) helyzete törvény szerint nem változott, ma
radt külön királyság, tényleg azonban csak úgy bántak vele, mint az 
osztrák császárság egy tartományával. » - Oly értelemben, a hogyan 
szerzőnk teszi, Ausztria-Magyarországról nem lehet beszélni. Felforgatása 
az a történeti fejlődés rendjének, megtagadása történeti tudatunknak és 
a magyar közjognak egyaránt ! Én a szerző e tekintetben való tévedését 
oly súlyosnak tartom, hogy annak kiigazítása nélkül könyvét jó lélekkel 
használatra, illetőleg engedélyezésre som ajánlhatom.

II. Methodikai tekintetben a könyv alkalmazkodik a tautervhez s az 
utasításokhoz. Sajnálom, hogy ez az alkalmazkodás gyakran csak a külső
ségekben (a tananyag beosztásában) mutatkozik, s hogy annak szellemét
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nem juttatja kellően érvényre. Nem azt állítom, hogy a szerzőben (és köny
vében is) ne lenne meg a lelkesedés az emberiség nagy ideáljai iránt, s hogy 
a történettanításnak, mind intelleetuális mind morális feladatait szem elől 
tévesztené : a fogékonyság mindeme nagy dolgok iránt élénken megnyi
latkozik a könyv minden lapján, mondhatnám minden sorában, csakhogy 
többnyire pusztán szavakban, frázisokban nyilatkozik meg, nem a munka 
egész rendszerében, a történeti anyag következetes, methodikus feldolgozá
sában. A könyv egyik nagy fogyatkozásának tartom, hogy majdnem kizá
rólag a politikai történettel (itt is legfőkép a hadi eseményekkel) fog
lalkozik s a társadalmi és állami intézmények fejlődésének behatóbb 
megismertetésére, méltatására nem fordít elegendő gondot. A művelődés 
történet egyéb ágaival : művészettel, irodalommal stb. még kevesebbet 
törődik. Egy-két apró fejezetet, a többiek közé szúrva (mondhatnám el
rejtve) ezeknek is szentel ugyan, s e fejezetekben a nagy világtörténeti ne
vek és művek is meg vannak említve : de csakis említve, legfelebb egy-egy 
banális frázissal megtoldva, a melyek az ily dolgokban különösen szük
séges magyarázatokat, fejtegetéseket egyáltalában nem pótolhatják. 
Azt is hibának tartom, hogy szerzőnk az ő sorközi fejezetkéivel túlságo
san felaprózza az anyagot s mert az eseményeket inkább az egyidejűség, 
mint a tárgyi összetartozóság szerint csoportosítja : rendkívül megnehe
zíti az áttekintést, s az összetartozó dolgok egybefoglalását a tanulónak. 
A könyvnek ebből a methodikus rendszeréből következik, hogy pl. a 
a reformatio történetét Németországban háromszoros megszakítással 
(közbeszúrva Y. Károly és I. Ferencz háborúit, a mohácsi vészt, a török 
terjeszkedést stb.) beszéli el. S mikor a reformatio elterjedéséről van szó 
az európai országokban : az eseményeket Angliában Erzsébetig, Franczia- 
országban a Bertalan éjig beszéli el s folytatásukat külön-külön egy új 
fejezetre «Az antireformatio» fejezetére hagyja. A tárgyalás eme módja 
végig vonul az egész könyvön. A szerző maga mondja az előszóban, 
hogy sorközi fejezetkéi «szinte regényszerüleg» követik egymást. S a 
mennyiben a regényirók az «érdekfeszítés» czímón szeretik az elbeszélést 
épen ott megszakítani, a hol az olvasó legkiváncsibban várja a folytatást 
s más dolgokra térnek át : szerzőnknek igaza van. Csakhogy ezt az eljá
rást tankönyvben nem tartom helyén valónak. — Egyébiránt könyvünk 
methodikai fogyatkozásai olyanok, hogy azokkal kisebb-nagyobb mér
tékben minden tankönyvünkben találkozunk. E közös hibáért eszembe 
sem jut a szerzőt kárhoztatni vagy elitélni. Egyszerűen constatálom, 
hogy ő sem birt tankönyveinknek, különösen történeti tankönyveink
nek emez általános módszertelenségétől menekedni. S ha kissé nyoma
tékosabban tettem ezt, kimenti talán a helyzet türhetetlensége s annak 
a vágynak igazoltsága, hogy ebből a helyzetből valahára szabaduljunk. 
Ha mindannyiszor ismételjük a panaszt, talán eljutunk oda, hogy törté
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neti tankönyviróink is komoly megfontolás és igyekezet tárgyává teszik 
a methodikai szempontok érvényesítését is, a mire eddig egyáltalában 
nem látszottak ügyet vetni.

Ш . A könyv nyelvéről, stílusáról fentebb elismeréssel szóltam. 
Annál több jogom van a szerző figyelmébe ajánlani, hogy a követ
kező kiadás alkalmával ne mulaszsza el a gondos simitgatást, a mire 
könyve helylyel-közzel még rászorul. Hogy mily irányban tartom 
szükségesnek ezt a simítást: arra nézve szolgáljanak tájékoztatá
sul a következő példák, a melyekben a szerző vagy a szabatosság vagy a 
jóizlés ellen vét. «A görög népet nevezetessé tette szabadságszeretete, 
sok kormány formája és műveltsége» (1 1.) ; — « indog ermánny elvű 
germánok» (31.) ; — «az arabok lettek a keleti császárság — germánjai» 
(3 1.) ; — a különféle nyelvű szlávok» (4- 1.) ; - «Magyarország hatalmát 
a szomszédországok egész csapatáéira kiterjesztette» (5 1.) ; — «Olasz
ország. Voltaképpen ilyen ország nincs» (9 1.) ; — «a cambreyi liga volta- 
képen egy nagy rablószövetség volt» (151.); — «Mátyás király élt-halt 
a renaissanceért» (16 1.) ; — A Habsburgoknak «a hirtelen összeházaso- 
ilott birtokokat» nincs idejük szervezni (28 1.) ; — «a reformatio kitö
rése» ,— «a reformatio Németországban ütött ki » (31 1.); — «a huma
nisták csúffá tették a szerzeteseket» (31 1.) ; — Y. Károly felszólította a 
protestánsokat, hogy «foglalnák iratba, hogy voltaképpen mi is az, a mit 
ők hisznek» (39 1 .) ;— a németalföldi felkelőkről így: «a neki vadult 
embereket nem lehetett már kibékíteni (61 1.) ;— a «vén Knox» (63 1.); — 
«a nagy tettek önmagukkal termik jutalmukat» (68 1.) ; — Colbert «az 
igénytelen lángész» (91 1.) ; — a békekötések «elintézték Európa ügy ét
baját» (92 1.) ; -—Turenne rárontott «az eléirvult Hollandiára» (90 1.) ; — 
XIY. Lajos «a cserben hagyott két nyomorult országgal, Spanyol- és 
Németországgal fizettette meg a háború árát» (94-. 1.),— a hugenotta ül
dözésről : «Francziaország délvidéke máig is érzi ez ostoba üldözéseket» 
(97 1.) ; — «a gyámoltalan Németország» (99 1.) ; — Spanyolországban 
«a tehetséges fejedelmeket nyomorult emberek váltották föl» stb. 
(100 1.) ; — I. Frigyes Vilmos király «a piszkosságig menő takarékossá
got hozott be udvarába» ( I l i  1.) ; — «százévi keserves tusakodásba ke
rült Angliának a parlamenti kormányforma» (115 1.); —- «az egyházi 
dolgokban Laud érsek vezetett» (117 1.) ; — «a szigettermészetü Anglia» 
(126 1.); — Hl. Károly 1736-iki török hadjáratáról: «mindenfélej  dû
ment udvari ember vezette a seregeket» (1301.); -  « a magyar koronát 
mint valami értelmét vesztett ékszert Bécsbe vitette» (137 1.) ; — «a feu
dális, privilegiumos vén Európa» (149 1.); — «ájul. 14-k в üres lapot 
csinált Francziaországból» (161 1.) ; — Napoleon «származására inkább 
olasz, mint franczia» (179 1.); — 1804 után «Francziaországot ismét 
zárt ajtók mögül kormányozták» (183 1.). — «A szent szövetségnek

11*
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mindenese volt Metternich» (198 1.) ; — «valóságos erkölcsi járvány kép 
terjedt a (szabadság) mozgalom s roskadozott az öt évvel ezelőtt össze
tákolt épület (szent szövetség) 201 1.; — «Törökország pedig alkotmá
nyos állam volna — papiroson» (213 1.).

IV. A könyv papirosa, nyomása, szóval egész nyomdai kiállítása 
teljesen megfelel a követelményeknek. A 14 ívnyi kötet ára 1 frt, a mi 
mérsékeltnek mondható. Sebestyén Gyula.

1 6 4

ORSZÁGOS KÖZOKTATÁSI TANÁCS.

Miként a múlt év munkássága nagyobb kiterjedésű volt a nép- és 
szakiskolai ügyek körében, hasonló irányúnak mutatkozik a most folyó 
év tevékenysége is.

Középiskoláink szervezete, sőt az oktatásügy ezen ágának részletei 
is tüzetesebb rendelkezésekkel és megállapodottabb iránynyal bírnak 
már, mint a népoktatás-ügynek szétágazóbb irányai. A közoktatási 
tanácsnál folyamatban levő munkálatok nagyobb része ez idő szerint is 
a népoktatási körre esik. Ez év első nagyobb munkálata a felső nép- és 
polgári iskolai tanítók és tanítónők képesítő vizsgálatáról szóló szabály
zat-tervezet volt, mely egyelőre még csak az elnökség behatóbb tárgyalá
sain ment keresztül, szakosztályi megvitatása még hátra van. E szabály
zat sok eddigi visszásság megszüntetését fogja eszközölni, néhány új 
intézkedése pedig fontos jelentőségű, melyek a képesítő oklevél értékét 
jelentékenyen fokozni fogják. Egyben-másban szigorúbb mértéket fog 
alkalmazni az új szabályzat az eddigi lanyha eljárásnál, de a vizsgálat 
komolyságát és jelentőségét is emelni fogja. Szükségesnek mondta ki a 
tanács már az előkészítő tárgyalások alkalmával, hogy a polgári iskolai 
képesítés lehetőleg a tanfolyam elvégzéséhez köttessék ; a mennyiben 
azonban valaki a rendes tanfolyam elvégzése nélkül jelentkeznék képesítő 
vizsgálatra, az ilyenek az első két évfolyamról is tartoznak vizsgálatot 
tenni. Hosszas vita tárgyát képezte annak a kérdésnek a fejtegetése, 
vájjon a szakcsoportbeli vizsgálat mellett tartassék-e fenn a vizsgálat 
pusztán valamely szakkörből. Kevés hajlandóság mutatkozott a szakkör
beli vizsgálat megtartása mellett ; csakis a művészeti ágakból szerzett 
képesítésnek esetleg valamely szakkörbeli vizsgálattal való kiegészítése 
mentette meg továbbra is az ilynemű vizsgálatot. így a zenéből, rajzból, 
tornából szerzett képesítés kiegészíthető lesz valamely szakkörből tett 
vizsgálattal is, melynek eredménye nem külön bizonyítványnyal igazol- 
tatik, hanem a képesítő oklevélre rávezettotik.
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Az elnökségnek jan. 20-án tartott ülésén kerültek bemutatásra 
dr. báró Eötvös Lóránt és dr. Beöthy Zsolt egyetemi ny. r. tanároknak 
a tanácstagságról való lemondó levelök, melyeket az elnökség észrevétel 
nélkül tudomásul vett s hasonló módon való haladéktalan felterjeszté
süket elhatározta. A közoktatásügyi miniszter elhatározása csak most 
(márcz. 6-án) érkezett meg a tanácshoz, azzal az értesítéssel, hogy a 
jelzett két lemondást’ elfogadván, felhívja az elnökséget a szabályszerű 
új kijelölések előterjesztésére.

Ugyanezen ülésen tárgyaltattak az állam tulajdonát képező iskolai 
földgömbök, melyeknek egy része, mint elavult tanszer mellőzendőnek 
javasoltatott ; egyszersmind kívánatosnak jelentette ki az elnökség azt, 
hogy ily tanszerek hazai gyártásáról a kormánynak még áldozatok árán 
is gondoskodnia kellene.

A jan. 24-iki szakosztályi ülés több közérdekű ügygyei foglalkozott. 
Első sorban a méhészeti vándortanítók jelentése kerülvén tárgyalásra, a 
tanács igen nyomatékosan kiemelte annak szükségét, hogy az okszerű 
méhészkedés ismeretei az ország minden vidékén minden lehető módon, 
de különösen az elemi népiskolai tanítók útján terjesztessenek.Kívánatos
nak mondta a tanács, hogy a földművelési miniszter által a tanítóknak 
méhesek berendezésére nyújtott segély nemzetgazdasági és oktatásügyi 
tekintetben értékesíttessék, és a segélyt élvező tanítók a méhesnek 
legalább egy-két kaptárát állandóan az oktatás érdekében állónak 
tekintsék.

Ekkor került elő a polgári leányiskolákból a felsőbb leányisko
lákba való átlépés ügye is. Bégi a panasz az ily átlépések miatt, 
mert a főbb vonásokban megegyező tantervek mellett is eltérések 
mutatkoznak a tanítás eredményében. Főleg érezhető a különbség 
a franczia nyelvnél, a melynek oktatása azonban általában nem kielé
gítő. El is határozta a szakosztály, hogy felkéri a közoktatásügyi 
minisztert a franczia nyelv intensivebb oktatását sürgető rendelet kibo
csátására, egyszersmind pedig a franczia nyelvi tanárok képzésének 
javítását is — a tanárképzés általános bajainak hangsúlyozása mellett — 
sürgeti.

Elvi jelentőségű két kérdés került ezután eldöntésre. Az egyik az : 
bocsáthatók-e kereskedelmi középiskolai zárvizsgálatra magántanulók ; 
továbbá kötelezhetők-e vizsgálatra a női kézi munkából a polgári leány
iskolák magántanulói ? Az előbbi kérdésre nézve azt határozta a tanács, 
hogy az első két évfolyam elvégzése magánúton megengedhető, azonban 
a tanfolyam 3-ik éve nyilvánosan végzendő. A női kézi munkából pedig 
tanterv szerinti munkálatok bemutatása s azokra vonatkozó kérdések 
annál inkább megkövetelendők, mivel a női kézi munka a polgári leány
iskoláknak rendes tantárgya.
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Ezután a tanács részéről a múlt tanévben kiküldött iskolalátogatók 
jelentései tárgyaltattak az ülés végéig, majd folytatólag a jan. 31-iki és 
feb. 1 i-iki üléseken. A jelentések a hely színén szerzett tapasztalatok 
alapján hű képét tüntetik fel az oktatásügynek, mely bizony sok helyütt 
sok hiányosságot mutat. A vallás- és közoktatásügyi miniszternek 
nyomban hivatalba lépésekor hangoztatott programmja alaposságát 
s időszerűségét, a tanítás intensiv fejlesztésének szükségét, aligl bizo
nyíthatni meggyó'zőbb okmányokkal, mint a kiküldött miniszteri biz
tosok jelentéseivel. Tagadhatatlan, hogy sok örvendetes körülményt is 
constatálnak e jelentések, mert bizonyítják, hogy hiányos felszerelés 
mellett, fogyatékos iskolai berendezéssel, elavult, elhasznált taneszközök
kel is lehet, ha nem is kitűnő, de legalább megnyugtató eredményeket 
elérni. De viszont hatásosan bizonyítják e jelentések a tényleg meglevő 
nagy fogyatkozásokat is, sok visszásságot és elmaradottságot főleg a nem 
állami tanintézeteknél, a melyeknek orvoslásáról haladéktalanul gondos- 
kodniok kell az illetékes fentartó hatóságoknak.

Azt nem lehet megengedni, hogy államérvényes bizonyítványokat, 
sőt közhivatalokra minősítő okleveleket adhassanak ki oly intézetek, 
melyek sem a működő tanerők minősítésével, — sem tantervűknél és tan
eszközökkel való felszerelésüknél, — sem egyéb körülményeiknél fogva 
nem felelnek meg a törvényeknek vagy az ezeken alapuló kormányi intéz
kedések és rendeletek követelményeinek, nem felelnek meg a mai pseda- 
gogia, a mai tudomány igényeinek.

Az iskolalátogatásokról szóló jelentések élénken tanúskodnak e 
kiküldetések hasznáról és sikeréről. Sehol nem okoztak e kiküldetések 
bajt, félreértést, vagy conflictust, hanem ellenkezőleg közelebb hozták 
egymáshoz a különböző intézetek vagy az oktatásügy más-más terén 
működő, de egymás tevékenységét méltányolni tudó munkásokat. A köl
csönös érintkezés sok félreértést megszüntetett, sok félszegséget, tévedést 
megigazított, a szerzett kölcsönös tapasztalatokból csak az oktatásügy, 
mely mindnyájunk ügye, húzott hasznot.

A február 3-án tartott elnökségi ülés tankönyvbírálatokkal foglal
kozott. Ülés zártával az elnökség lagjai beható eszmecserébe bocsátkoz
tak a tanácsnak legtöbb ódiummal járó, legterhesebb és leghálátlanabb 
munkaköréről, a tankönybírálat felől. Hadd legyen itt említés téve rövi
den e magánszóváltásról is, hisz ez ügy ez idő szerint épen aktuális kérdése 
oktatásügyünknek. Sokszor emlegette már a közoktatási tanács évekkel 
ezelőtt azt az óhaját, vajha fölmentetnék a tankönyvbírálás kedvet ölő, 
erőt-időt emésztő s csak gyűlölettel járó munkája alól. Legutóbb 1890-ben 
külön megvitatás alá kerülő kérdés volt, vájjon fentartandó-e a tan
könyvbírálat, s ha igen, kire bízandó ? vagy talán teljesen megszünte
tendő volna- e ?
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A tanácsban a leghatározottabb módon kifejezték többen azt a 
kívánságot, hogy a tankönyvbírálást teljesen meg kellene szüntetni, s 
ha mégis fentartatnék, ne a közoktatási tanácsra bízassák, mert ez a sok 
adminisztratív teendővel járó munka, a tankönyvekre fordítandó ren
geteg sok ülés elvonja a tanácsot tulajdonképeni teendőitől, elfárasztja, 
elkedvetleníti a más teendőkkel is alkalmazott tagokat, árt a tanács tekin
télyének is, mert a megbukott tankönyvek szerzői, csupa bosszúból hamis 
hírekkel, utálatos hazugságokkal árasztják el a sensatión kapó napi 
sajtót. És ámbár a régi tanácsnak igen sok tagja a tankönyvbírálat eltör
lése mellett volt, az mégis fentartatott és meghagyatott a tanács munka
körében. Á tanács tagjai, noha nem fizetett hivatalnokai e testületnek, 
készséggel alávetették magukat a miniszter elhatározásának és telje
sítették újra a kevés elismeréssel, de annál több rágalommal, gyanúsí
tással, igazságtalan támadással járó bírálati munkát. Megbírálták és elve
tették a hibásnak talált tankönyveket akkor is, ha egyetemi tanárok 
írták, akkor is, ha néptanítóktól származtak. Visszautasították hibái 
miatt a 10-ik kiadásban megjelent és elterjedt munkát éppen úgy mint 
a 136 kiadásban közkézen forgó nyelvtani kézi könyvet. Természetes — 
mert hogyne volna a mi sajtószabadságunk mellett természetes -— hogy 
új támadások érték a tanácsot; — állítólag nem a miatt, mert a hibás 
könyveket nem akarta beengedni az iskolába, hanem mivel tagjai egyes 
kiadóczégek megbízottjai, a kik ez okból melléktekintetekből bírálták a 
könyveket! E nemtelen gyanúsításnál még azt sem vették tekintetbe a 
vádlók, hogy elbukott könyve minden kiadónak vau bőven és hogy rend
szerint nem a tanács tagjai bírálnak, hanem a hivatalos külső bírálók !

Az elnökség tagjai tehát magánértekezletükön szóvá tették a tan
könyvbírálással együtt járó sok ülésezést, sok elfoglaltságot, mely nagy 
akadálya a többi nagyobb fontosságú s egyre szaporodó más oktatásügyi 
munkálatok elintézésének, meg számba véve a szak- és napi sajtó terén 
mindegyre ismétlődő közóbajt, kifejezést kívánnak adni illetékes helyen 
annak a felfogásnak, hogy a tankönyvbírálás vagy szüntettessék meg, vagy 
bízassák más fórumra. S alig szivárog ki e hír, íme följajdulnak a kiadók 
(eddig már valami 5) és följajdul a tankönyvíróknak egy meglehetős nagy 
száma sürgetve, hogy a világért se mondjon le a tanács a könyvbírá
lásról, maradjon csak minden úgy, a mint eddig volt !

A január 31-iki szakosztályi ülés a biztosi jelentéseken kívül a tanító 
képezdék házi ipari oktatásáról tanácskozott, melyre nézve új meg
állapodást fog a készülőben levő képezdei tantervbe bevinni.

A február 10-iki elnökségi ülésen került bemutatóra a közoktatási 
miniszternek a tanácshoz intézett leirata, melyben a sajtó támadásaival 
szemben kijelenti, hogy teljes bizalommal van a tanácsnak önzetlen haza
fias munkássága iránt. A tanács miként előbb nem tartotta tekintélyével
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s a becsületesen teljesített munkásság önérzetével megegyeztethetőnek a 
napi sajtóban megjelent igaztalan támadásokra való reflexiót, akként nem 
ment a nyilvánosság elé a miniszter bizalmi szavazatával, hanem azt 
örvendve vevén tudomásul, irattárába helyezte. Az ülés további tárgyát 
tankönyvbírálatok tették.

A február 14-iki szakosztályi ülés ismét a biztosi jelentésekkel s 
egyik hazai kézügyességi iskola jelentésének tüzetes megvitatásával 
foglalkozott.

Febr. 28-án elnökségi ülést tartott a tanács, melyen a Fekésházy 
díjért pályázó művek értékét vizsgálta a nagy számmal összegyűlt s 
adminisztratív intézkedést igényló' ügyek rendezésén kívül.

Márczius 3-án szakosztályi ülés volt, melyen tárgyalásra került 
az az új szabályzat-tervezet, mely a franczia nyelvnek mint gymnasiumi 
rendkívüli tárgynak tanítására vonatkozó képesítést fogja körvonalozni. 
Ezt követte a terjedelmes előadói jelentés a középiskolák múlt tanévi 
zárjelentéseiró'l, mely tartalmas képét tünteti fel középiskoláink múlt 
tanévi állapotainak. Utolsó tárgyul néhány tankönyvbírálat következett. 
Mivel közeledik az idő, midőn az intézetek összeállítják a jövő tanévben 
használandó tankönyvek jegyzékét, s nehogy az elintézést várók számba 
ne vétethessenek, a tanács iparkodik e hó végéig a beérkezett művek 
átvizsgálását teljesíteni. F.

VEGYESEK.

— A középiskolai énektanításról figyelemre méltó kis czikket 
közöl dr. F. Wrzal a Zeitschrift für das Bealschulwesen f. é. II. füzeté
ben. Méltán panaszkodik, hogy míg minden más iskolai tárgyra nézve 
jeles tan- és segédkönyvek állanak rendelkezésünkre, az énektanításban 
a tanító teljesen magára van hagyva. Nincs megállapítva a czél, sem a 
módszer. Az énektanítást zenei alapon — a zenei formák megismerteté
sével — kívánja intéztetni. — E dolog nálunk is teljesen határozatlan 
és bizonytalan. Az énektanításának az alsó osztályokban kötelezővé té
tele kétségkívül meg fogja hozni gyümölcseit abban a tekintetben is, 
hogy taneszközök dolgában is jobban fogunk állani.

ïjojoîc

A német tanárképzésről tanulmányi útjában szerzett tapasz
talatait adja elő dr. J. Loos a Zeitschrift für die österreichischen Gym
nasien f. é. januáriusi füzetében. Sorban ismerteti I. az egyetemi semi- 
náriumokat (a jénait, lipcseit, heidelbergit), II. a középiskolákkal kap
csolatos semináriumokat (a berlini pædagogiai semináriumot, a stettinit ;
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továbbá az újabb intézkedés következő megnyilt gymnasinmi seminá- 
riumokat, nevezetesen a berlini, königstadti reálgymnasium, a berlini 
Wilbelme-gymnasium, a stettini, bonni, kölni gymnasiumok mellett 
fennállókat). A terjedelmes ismertetés átnyúlik a februáriusi füzetre is.

***
— «A kisdedóvás és nevelés módszertani kézikönyvé »-t irja 

meg és teszi közzé Dömötör Géza, az orsz. óvóképző-intézet igazgatója 
az általa szerkesztett Kisdednevelés czimíí havi közlönyben. Az első köz
lemény a f. é. III. füzetben jelent meg s a kisdedóvás fogalmát és szük
ségességét fejtegeti. Igen örülünk, hogy e hézagpótló kézikönyv meg
írására ilyen hivatott férfiú vállalkozott. -— Ugyancsak az említett füzet 
közül mutatványt Dömötör Gézának és Kozma /lenesnek sajtó alatt levő 
«Az alakító foglalkozások vezérfonala» czimű művéből.

***

— Les réformes de l’instruction publique en Hongrie. Ily czí- 
men 23 lapra terjedő ismertetést közül a Revue internationale de l’en
seignement supérieur f. é. első száma S. F. Sz. B. tollából. Sorra ismer
teti a kisdednovelés reformját, az óvóképzők tantervének vázolásával, 
a tanítói állás ügyében tett mozgalmakat, a görög nyelv fakultatívvá 
tételét, a női kereskedelmi és a keleti kereskedelmi tanfolyamot. Általá
ban igen rokonszenvesen ir tanügyünkről.

A tanítóképző-intézeti tanárok képzése. E kérdésben, me
lyet Társaságunk több oldalról megvitatott, a Magyar Tanítóképző f. é. 
februári számában is találunk fejtegetést Felméri Lajos tagtársunktól. 
0  a Pædagogiumot tartja legalkalmasabbnak a tanárok képzésére meg
felelő átalakítással. A részletekre nézve concrét javaslatai a következők :

1. A Pædagogiumban két évi tanítóképző-intézeti tanári tan
folyam állíttassák a polgári isk. tanítóképzővel közös tanári testülettel.

2. A tanári tanfolyamra teljes ellátással és ösztöndíjjal a polgári 
iskolai tanítóképző kiválóbb növendékei veendők fel.

3. A tanári tanfolyam szakcsoportjai az elemi képzők tantervének 
figyelembevételével állítandók össze.

4. A tanári tanfolyam hallgatói közös philosophiai előadásokat 
hallgassanak s az egyes szaktudományok előadása és gyakorlati kezelése 
egyetemi színvonalom álljon.

5. A tanfolyam végeztével az egyetemi zeneakadémiai és rajz
tanárképzői tanárok s az intézet szaktanáraiból összeállított országos 
bizottság előtt tanárképesítő vizsgálatok tartandók s tanári oklevelek 
adandók ki.
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6. A vizsgálatra csak okleveles polgári iskolai tanítók bocsáthatók.
7. Mind az elméleti, mind a gyakorlati tantárgyak tanárai először 

helyettes tanári czímmel, három év múlva rendes tanárokká neveztes
senek ki.

8. A zene- és rajztanáigelöltek köteleztessenek szaktárgyukon kívül 
a tornászatból vagy kézügyességből is képesítést szerezni.

9. A segédtanári intézmény, mint ilyen megszüntetendő s a kép
zők internátusaiban irodai szolgálatra s felügyeletre végzett növendékek 
alkalmaztassanak.

10. A tanárjelöltek gyakorló-iskolájául azon elemi tanítóképző 
szolgáljon, mely a Pædagogium keretében külön tanári testület vezetése 
alatt szerveztessék.

11. A tanárjelöltek ismerkedjenek meg az intézeti adminisztratív 
foglalkozásokkal.

12. A Pædagogium az összes népoktatási intézetek tanítóinak, 
tanárainak képző-intézetévé fejlesztessék s akadémiai rangra emelendő.

13. A gyakorló-iskolai tanítók az elemi iskolai oklevél, kiváló iro
dalmi és gyakorlati működés alapján alkalmaztassanak.

Kimutatás a pest-pilis-solt-kiskun-vármegyei tankerület 
népoktatási állapotáról az 1891 —92. tanévről. A pestmegyei tan- 
felügyelő idevágó jelentéséből átveszszük a következő adatokat :

I. A tankötelesekről.

A ) Kor szerint :
6—12 éves fiú .................__ ...  ... 49,617
6—12 « leány ... .. .  ... 46,980

összesen : 96,597
13—14 « fiú ... ... ... ... ... 17,135
13—14 # leány ... ... ... ... 14,855

összesen : 31,990
Főösszeg: 128,587

B) Vallás szerint:
Eómai katholikus _ _ ... _ 84,944
Görög « ... .. .  ... ... 13
Görög keleti_ _ _ ... _ ... 482
Helvét hitvallás _ ...  ...   28,957
Ágostai « _ _ _ _ ... 9,248
Unitárius. . ...   . .. ... ... 15
Izraelita _ ... _ _ ... _ 4,928

összesen : 128,587
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С) Nyelv szerint:
Magyar  ... ...    ................105,1144
Német .............. .........................  10,519
Bomán ... ... ...  ..................... . 69
Tót _ ...................... . . .. 4,424
Szerb ... ... ... — ... — 439
Horvát ... ... ... ... — — 1,392

összesen : 128,487

II. A tényleg iskolába járókról.
AJ Az elemi iskolába járt:

Fiú ... ... . . ... ................   43,105
Leány ................ . ... ...   40,973

összesen : 84,07 8

B) Az ismétlő iskolába járt :
Fiú ... ...  ..............................  11,195
Leány .......... ............................... 10,972

összesen: 22,167

C) Az iparos tanoncziskolába járt :
Fiú ...  ................  ... ... ... ... 1771

DJ Az alsófoku kereskedelmi iskolába járt :
Fiú ... ... ... ... ... ... ... 13

Ez utóbbi három iskolába : 24,074

E) A felső nép- és polgári iskolába járt :
A felső népiskolába : fiú............     73
A polgári « « ... ... _ 276
A felső népiskolába : leány ... ... ... 128
A polgári « « ................ — 517

összesen : 1048

F) A középiskolába járt: fiú 1781.
Iskolába járt tehát összesen : ...........  110,981.

A 110,981 iskolába járó között volt :

A ) Vallás szerint :
Eómai katholikus_ _ ... _ ... 71,229
Görög « ..........................  8
Görög k e le ti ................. ...........  ... 458
Helvét hitvallás ..      26,244
Ágostai « ................. . ... ... 8,380
Unitárius ....................................... — 15
Izraelita..........................................    4,647

összesen: 110,981
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В) Anyanyelv szerint :
Magyar ... __ _ ... ... ... 89,179
Német_ ... ........... ... _ __ 15,881
Román ...  ........... ........ ..  69
Tót ...........  ..................  ... .. .  4,266
Szerb ... ... ... ... ... ... ... 422
Horvát ...........  ... ... ...   1,164

együttesen : 110,981
III  Iskolába nem járt.

Fiú ... ... ... ... ... ... .. .  ... 8,415
Leány... ...   ... ... ... .... 9,191

összesen: 17,606.
Jegyzet. Az iskolába nem járó 17,606 gyermek között 6501 oly 

tanköteles gyermek van a kik — mint pusztai lakosok gyermekei — 
minden iskolától távolabb laknak egy fél mértföldnél (4 kilométernél) 
és így ők egyátalában nem számíthatók azon szülők gyermekei közé, a 
kikkel szemben az iskolába járás elhanyagolása megállapítható ; ha már 
most e számot levonjuk az iskolába nem járók 17,606-ot tevő számából, 
11,105 lesz az oly gyermekek száma, a kikre nézve az iskolába járás 
hanyagsága határozottan kimondható.

IV. Az iskolázás egyéb viszonyairól.
Legalább 8 hónapig feljárt. .. ... _ 80,428
8 hónapnál kevesebb ideig járt ... 30,553

összesen: 110,981 
Tankönyvvel birt... ... ... ... ... 107,251
Tankönyvvel nem birt ... _ _ 3,730

összesen: 110,981
Elkövetett fél napi igazolatlan mulasztás volt összesen : 384,226, 

ebből fölmentetett 337,406 eset, abból büntettetett pénzbírsággal 46,820 
eset. A pénzbirságpénzeket illetve, befolyt : 2702 forint 50 kr.

12 éves tanuló tudott Írni és olvasni : 12,615.
V. Az iskoláikról.

Iskola volt, jelleg szerint 1891—92-ben: állami 62, községi 95, 
római katholikus 272, görögkeleti 7, helv. hitv. ref. 86, ágostai hitv. 
ev. 42, izraelita 36, magán 12, egyesületi 3. Összesen: 615.

Ezek között pusztai iskola van 119.
Ezenkívül van 15 ipariskola, 5 alsófoku kereskedelmi iskola.
Jegyzet. Az egészségtan taníttatott 327 iskolában.

A házi ipar . « 42 «
Uj iskola szerveztetett : 1. Állami. Örkény : Csurgay major 1. —

2. Községi. Kiskunfélegyháza : Jakabszállás puszta 1, Kiskunfélegyháza, 
Póka puszta 2 ; Kiskunhalas, Bodoglár puszta 1 ; Szabadszállás, Jakab
szállás puszta 1. — 3. Római katholikus : Bátya, Oroszi puszta 1 ; Kalo
csa : Újváros 1 ; Kalocsa : Csorna 1 ; Kiskunfélegyháza : Mindszent 
pusztai; Kiskun-Majsa: Alsótanya 1; Szeremle 1; Т.-Szele: Halesz 
puszta 1 ; Tázlár 1 ; Rákospalota 1. — 4. Helvét hitv. Szent-Endre 1 ; 
Т.-Szele : Halesz puszta 1. -— 5. Ágostai ev. Aszód polg. leány 1 : Páhi 1.
6. Izraelita. Czinkota 1. Összesen : 20.
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VI. A tanítókról.
A tanítók  száma K ép es íte tt Nem

képesített Rendes Segéd Férfi Nő
Állami iskolákban 130 138 i 124 15 51 88
Községi « 171 163 8 152 19 134 37
Római kath. « 522 486 36 470 52 440 82
Gör. keleti « 7 6 1 7 — 7 —

Helv. hitv. « 176 158 18 145 31 167 9
Ágost. « « 76 67 9 60 16 70 6
Izraelita « 56 55 1 56 — 50 6
Egyesületi « 9 9 — 8 1 5 4
Magán « 36 35 1 27 9 26 10

Összesen : 1102 1178 75 1040 143 950 242
Jegyzet. Tanító volt az 1880/90. évben 1118

az 1891/92. « __ 1102
szaporodás az 1800/91. és 1891/02. évben: 74 tanító.

VII. Óvódák.
1. Állami ... _ _ ... ... ... 14
2. Államilag segélyezett... _ ... . 1
3. Községi ...  ..................  ... _ ... 10
4. Kómái katholikus ..........  ...  ... 8
5. Egyesületi ... _ . _ ... .... 11
0. Államilag segélyezett magán ... ... 2
7. Magán ................ . ........... ... 4

összesen : 50
ez óvodákban alkalmazva van : GO óvónő, s neveltetett bennök 2230 fiú, 
2549 leány, összesen : 4770 gyermek.

* **

A néptanítók Eötvös-alapja. A mit törvény és egyes iskolai 
hatóságok megtagadnak a néptanítóktól, pótolni igyekeznek azt maguk 
a néptanítók, az önsegélyezés gyakorlása által ; segítségökre van a művelt 
társadalom is.

Az «Eötvös-alap országos tanítói egyesület», melyet Péterfy Sándor 
ezelőtt 18 évvel kezdeményezett, s melyot a néptanítók java-sava lelke
sen felkarolt s tőle telhetőleg támogat, fennállása óta 470 tanítói család 
gondjait enyhítette, 33,875 frtot adván részint ösztöndíjak, részint segé 
lyek alakjában a hozzá folyamodóknak. Ily módon 100 róm. kath., 102 
ev. ref., 82 ág. ev., 10 gör. kath., 8 unit. és 69 izr. tanító, tanítónő és 
tanító gyermeke szeméből törülte le a nélkülözés okozta könyűket. Ezen 
kívül a «Tanítók orsz. Árvaházának» a költségeihez 1910 írttal járult, a 
«Tanítók Háza» alapjára 1303 frtot gyűjtött, saját alapjára pedig 48,937 
forintot tőkésített.

Van az egyesületnek 30 tiszteletbeli, 750 pártoló, 1450 rendes, 
32 alapító és 88 örökös tagsági díjat fizetett tagja. A múlt évben befolyt 
adományokból 454 frt, tanító-egyletek évi járulékai — adományai — és
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gyűjtéseiből 226 frt, egyes iskoláknál elhelyezett perselyekből 35 frt, 
közigazgatási hatóságok gyűjtéseiből 80 frt, egyéb adakozásokból és 
gyűjtésekből 1365 frt; összes bevétel 12,480 frt, kiadás !)1!)5 frt. A múlt 
évi tiszta jövedelem 3285 frt ; ebből ösztöndíjakra és segélyekre fordít 
1500 frtot, a Tanítok orsz. Árvaházának alapjához ad 294 frtot, beteg
ségben sinlődő rendes tagoknak nyújt 250 frtot, a beteg tanítók mene
dékháza alapjára tőkésít 150 frtot, a magyar Tanítók Házának alapjához 
csatol 150 frtot, a Bökk Szilárd, Rökk Pál, Gyertyánffy, Lederer, Zirzen, 
Békey, Örley és Péterfy-féle alapítványok kamatai fejében kioszt 370 fo
rintot ; az egyesület tőkésített vagyonához pedig 551 frtot csatol.

Bármily szépnek lássák is az eredmény, mit a néptanítók «Eötvös- 
alapja» felmutat, még ma sem felelhet meg az igényeknek, melyeket a 
szegény tanítók és jelesen tanuló gyermekeik irányában támaszthatnak. 
A tanítók tömegesebb támogatására és a művelt közönség pártfogására 
van szüksége.

Az «Eötvös-alap orsz. tanítói egyesület» feladatai közé tartozik az 
is, hogy létesítse a fő- és székvárosban a magyarországi tanítók házát, 
melyben az egyesület tagjainak felsőbb iskolákban, egyetemeken tanuló 
fiai részben ingyen, részben pedig mérsékelt díjért szállást kaphassanak, 
hogy otthona legyen a magyarországi néptanítók fiainak, ha a szülei 
házból, a család köréből idegen emberek között kell élniök, hogy hajlé
kuk legyen Budapesten az országos jellegű tanítói egyesületeknek, a 
melyben tanácskozásaikat megtarthassák.

Ennek a tanítói háznak a felépítésére a magyar nemzet ezredéves 
fennállásának az ünnepét akarjuk felhasználni. Ha nem állíthat a nem
zet, az állam az ezredéves ünnep alkalmára ezer népiskolát és kisded- 
óvodát, illő, hogy segítség felépíteni a tanítók házát, mely áldáshozó, 
maradandó emlék lesz hazánk ezredéves történelmében és azt bizonyítja, 
hogy a magyar nemzet méltán foglal helyet a kulturállamok sorában.

Más országok fővárosaiban, pl. Bécsben, Zágrábban, Berlinben is 
vannak ily tanítóházak és szegénysorsu tanulókról gondoskodó intéze
tek ; illő, hogy legyen Magyarország fővárosában is. A tanítók azonban, 
általánosan ismert nyomorúságos anyagi helyzetüknél fogva, a maguk 
erejével nem képesek ezt a magasztos eszmét megvalósítani, kénytelenek 
az állam, a törvényhozás, a hatóságok és a nagyközönség jótékonyságára 
appellálni.

Ha van egyesület vagy testület, mely a társadalom támogatását 
megérdemli, bizonyára a magyar tanítóság az, mely minden erejét, ösz- 
szes tehetségeit a nép nevelésének, oktatásának szenteli, s arra munkál, 
hogy vallásos, erkölcsös, munkás és művelt legyen minden magyar és 
általuk virágzó, hatalmas és dicső az «imádott haza.» L a k i t s  V e n d e t . .
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BEKÜLDÖTT MŰVEK.

A Néptanítók Lapja ünnepi száma a lap megalapításának negyed- 
százados évfordulója alkalmából 1868—1893. Szerkesztette Gyertydnff'y Ist
ván. (E külön lenyomat elárasztásából befolyó egész összeg a « Magyarországi 
Tanítók Háza» alapjára fordíttatik.) Ara egy korona. Budapest, 1893. Olva
sóink kétségkívül ismerik e szép és tartalmas jubiláns számot, mely számos 
tanügyi férfiúnak ez alkalomhoz fűződő gondolatait fűzi «gyöngyös koszo
rúba». Ad multos annos ! . . vivat, crescat, floreat!

Népoktatásunk a vegyes-házbeli királyok korában. Irta  dr. Qyulay Béla. 
Különlenyomat a «Magyar Pædagogia» í. és II. évfolyamaiból. Budapest, 
1893. Kapható a szerzőnél (V. kér. Váczi-körút 58.) Ara 50 kr.

Magyar nemzeti kultúra. Ajánlva az országgyűlésnek és a művelt 
közönségnek. Irta Literatus. Budapest, 1893. Ara 30 kr. Fejtegeti a köz- 
művelődésnek nálunk alacsony niveauját, kietlen jelenét, közművelődési 
feladatainkat. Hibáztatja, hogy a vallás és a közoktatás ügye egyesítve van. 
A közművelődés ügye külön embert, külön munkakört kíván ; a vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium teljes reformját elengedhetetlen orvosszernek 
mondja közművelődésünk bajainak orvoslására. Beszél nőnevelésünk elha
nyagolt állapotáról ; kevés helyen van felsőbb leányiskola, s a hol van is, 
inkább leczkét fölmondani, szajkózni tanulnak, mint valamit tudni. Beszél 
a tanárok jó részének hiányos qualificatiójáról, minek okát főleg abban 
találja, hogy e pálya semmi anyagi előnyt nem biztosít. «A közoktatást 
államosítani, a nőnevelést gyökeresen reformálni, a tanárképzést gyakor
lativá és intenzivebbé tenni, a tanári állás tekintélyét pedig úgy anyagi, mint 
erkölcsi tekintetben emelni kell». Végre a fizetésrendezés ügyét teszi szóvá 
s a tanárok jogos érdekei mellett száll síkra.

*Tanítói könytdr. Szerkeszti Schnitz Imre, tanitóképezdei tanár, a 
Szent-István-Társulat tudományos és irodalmi osztályának és könyvvizsgáló 
bizottságának tagja. I. Bész : Tantere 1, 2 és 3 tanítóval biró magyar- és 
német-tannyelvű kalli. népiskolák számára. Budapest, 1893. (Lampel) 73. 1. 
Ara 50 kr.

Magyar közmondások könyve. Válogatott magyar közmondások, példa
beszédek, szólásmódok betűrendes gyűjteménye. Több forrás és számos mun
katárs gyűjtése után szerkesztette és kiadja Sirisaka Amlor. Szerző tulaj
dona. Pécs, 1891. 279. Ara fűzve 2 frt, díszpéldány 3 frt. — A szerző, mint 
a M. Pæd. Társ. kültagja hajlandó a társaság tagjai számára fele áron adni 
munkáját, ha megkeresésükkel hozzá fordulnak. A munka minden esetre 
nagy szorgalommal összeállított bő és hasznavehető anyaggyűjtemény. Sze
rintünk azonban kár volt abc-rendbe szedni a közmondásokat, mert így csak 
az találja meg a keresett közmondást, a ki tudja, hogy kezdődik. Sokkal 
jobb lett volna az egész anyagot tárgyi csoportokra osztani a bennök elő
forduló legfontosabb szavak szerint.
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MAGYAR PÆ DAGOGIAI TÁRSASÁG.

Elnökségi ülés i893.jnn. hó H-én.

Elnök : Heinrich Gusztáv. Jegyző : Trájtler Károly.
Jelen vannak: Klamarik János, tiszteleti elnök ; Pauer Imre, Hó- 

mann Ottó, Badics Ferencz, Csengeri János, Lengyel Sándor, György 
Aladár.

I. Az ülés elhatározza, hogy a Társaság első évi nagygyűlése f. év 
január hó 21-én, az Akadémia heti üléstermében tartassák. Napirendje : 
1. Elnöki megnyitó. 2. Titkár évi jelentése. 3. Pénztárvizsgáló bizottság 
jelentése. 4. Új rendes tagok választása.

II. A titkár bejelenti, hogy 1. Jancsó Benedek nem fogadja el a 
rendes tagságra történt megválasztását. Az egri cist. társház köszönetét 
mond a Társaság részvétéért, melyet Szvorényi József elhunyta fölött 
kifejezett. 3. Hét új kültag felvételét ajánlja. A kültagok összes száma 
479. Az elnökség egyes esetekből folyólag kimondja, hogy a tagsági kö- 
telezottség három évre szólván, a fizetés kötelezettsége alól nem oldhatja 
fel a netalán előbb kilépni óhajtó kültagokat. 4. A titkár felolvassa a 
közgyűlés elé terjesztendő évi jelentés főbb adatait. 5. A titkár bemu
tatja a lefolyt év ügyforgalmát. Elintéztetett összesen 245 ügydarab, 
melyekről az iktató-könyv ad számot. A fontosabb ügydarabok tészletes 
tárgymagyarázattal vannak beiktatva.

III. A szerkesztő kívánatosnak tartaná, ha a felolvasók már egy 
héttel az ülés előtt megküldenék kézirataikat a folyóirat számára, hogy 
a felolvasás esetleg mindjárt az ülést követő számban megjelenhes
sek. Az elnökség ezt nem tartja szükségesnek kimondani ; hogy azon
ban a felolvasás az ülésről való tudósításokkal együtt az ülést követő 
számban esetleg megjelenhessenek, azt ajánlja, hogy a folyóirat ne a hó 
elején, hanem minden hó 15-én jelenjék meg. Az ülés helyeslőleg hoz
zájárul.

IV. Szóba kerül új rendes tagok ajánlása. Az elnökség a beérkezett 
ajánlatok közül 13 tanférfiut fog a nagygyűlés figyelmébe megválasztás 
végett ajánlani.

V. A pénztárnok jelentést tesz a pénztár állásáról. E jelentés sze
rint összes bevétel volt 2135-84 frt ; a kiadás 168P70 frt, mely összegbe 
a nyomda költsége nincs belefoglalva. Pénztármaradvány 454T4 frt. Az 
elnökség megbízza az elnököt, hogy a pénztár felülvizsgálását eszközöl
vén, a naggyűlésén erről jelentést tegyen.

VI. A jövő évi költségvetés megállapítása következvén, a pénztár
nok erre nézve előterjesztést tesz. Bevételi előirányzat 1959'14 forint;
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kiadási előirányzat 2113'30 frt. A mutatkozó hiány a remélhető sub- 
yentiókból fog fedeztetni.

VII. A folyóirat ívszámára nézve elhatározza az ülés, hogy az ez 
évben a 35 ívet meg ne haladja.

VIII. Az elnökség, tekintettel a titkárnak a Társaság teendői körül 
felmerült nagy elfoglaltságára ; de meg az alapszabályok értelmében is 
egyelőre, míg a Társaság anyagi ereje többet tenni megengedi, az 1892— 
1893. évre 100—100 frtnyi tiszteletdíjat állapít meg.

X. Lengyel Sándor pénztáros tudatja az elnökséggel, hogy állását 
egészségi okokból nem tarthatja meg tovább. Az elnökség marasztaló- 
kisérlete meghiúsulván, a nagygyűlés új pénztárnokot fog választani.

Évi nagygyűlés 1893. január hó 21-én.

Elnök : Heinrich Gusztáv. Jegyző : Trájtler Károly.
Jelen vannak : Badics Ferencz, Böngórfi János, Csengeri János, 

Ferenczy József, György Aladár, Gyulay Béla, Heller Ágost, Hómann 
Ottó, Kerékgyártó Elek, Komáromy Lajos, Lengyel Sándor, Málnai 
Mihály, Nagy László, Pauer Imre, Verédy Károly, Zsengery Samu rendes 
tagok. Ezeken kívül számos vendég.

I. Az elnök üdvözölte a közönséget és a következő megnyitó beszé
det mondta :

Tisztelt Társaság !
Midőn társaságunk működésének első évét ezúttal lezárjuk, leg

lelkesebb ellenfelünk sem várhatja vagy kívánhatja méltányosan, 
hogy nagyszerű vívmányokra, imponáló sikerekre utaljunk. Mily csekély 
idő egy esztendő valamely testület történetében, mely megalakulásakor 
számtalan akadálylyal kénytelen megküzdeni, melyek közül a nélkülöz
hetetlen anyagi eszközök előteremtése nem a legkisebb nehézség. Mégis, 
midőn ma, ez első óv befejeztével visszatekintek a lefolyt rövid eszten
dőre, nem tehetem ezt a nélkül, hogy két momentumot őszinte örömmel 
és megbocsátható önérzettel ki ne emeljek : egyik az, hogy társaságunk 
már ez első évében is igen örvendetesen közelítette meg egyik főczélját, 
hogy t. i. a közoktatásügynek legkülönbözőbb fokain és ágaiban működő 
tanfórfiakat egyesítse és egymással gyümölcsöző érintkezésbe hozza ; és 
a másik, hogy meglepően nagy számmal körünkbe sereglett kartáraaink 
a legélénkebben vettek részt munkásságunkban : siettek érdekes és ta
nulságos fölolvasásokkal vonzókká tenni üléseinkot, melyek a szakértők 
és érdeklődők köréből mindig nagy közönség előtt folytak le, a napirend 
kérdéseire vonatkozó fölszólalásaikkal pedig oly gazdag és értékes eszme
cserét tettek lehetővé, a milyennel hazánkban ez idő szerint semmiféle 
tudós vagy irodalmi társaság nem dicsokedhetik. Fogadják e kettős ön-
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zetlen működéseikért legmelegebb köszönetemet és ne vonják meg 
nagyrabeesült részvétüket jövőre sem e társaságtól, melynek igen figye
lemre méltó fontos föladatokat kell megoldania e hazában, vagy legalább 
a maga részéről is hathatósan hozzájárulnia ahhoz, hogy e föladatok 
valamikor végre valahára egészséges megoldást nyerjenek.

E föladatok alatt nem értem csupán a tudományos paedagogia 
szellemének és vívmányainak meghonosodását és érvényre jutását ha
zánkban, — bár ez a mi legelső és legközvetetlenebb czélunk, — hanem 
egyéb kérdéseket is, melyek nem esnek ugyan első pillanatra a tudomá
nyos pædagogia körébe, de helyesen el sem választhatók tőle, mert érvé
nyesülésének sok tekintetben elengedhetetlen előfeltételei.

E kérdések legfontosabbika a tanárkérdés, e szónak legegyeteme
sebb és legtágabb értelmében.

Nem akarok oly Ízetlenségbe esni, hogy itt, önök tanférfiak előtt,, 
hosszasan kifejtsem a tanító és tanár fontosságát a közoktatásügy egész 
óriási terén és összes sokágú faktoraiban. Az iskola olyan mint a milye
nek a tanítói és a tanárai, — ez ma már olyan elcsépelt, lapos igazság, 
hogy az emberek, úgy látszik, már nem is gondolnak alatta semmit, ha. 
kimondják, pedig épen hazánkban egészen az unalomig ismételik hiva
tottak és hívatlanok egyaránt, — persze a nélkül, hogy о tételnek szük
ségszerű consequentiáira ügyet vetnének. Pedig ez ,igazság“ nálunk Ma
gyarországon annál igazabb és indokoltabb, alapos megfontolása és 
következtetéseinek őszinte elismerése annál szükségesebb, mert ma-hol
nap nem arról fogunk tanácskozni, hogy miképen képezzünk jeles, lel
kes, a nevelés ügyéért önzetlenül működő tanférfiakat, hanem hogy mit 
kelljen tennünk, hogy tanítóink és tanáraink, bármily gyengék vagy 
gyarlók is, de egyáltalában legyenek. Evről-évre fogynak, bár a kereset 
folyton növekszik, a kik az iskolamesteri pályára lépnek ; a kiket pedig 
a könyörtelen végzet tanítókká és tanárokká tett, azok a legnagyobb 
örömmel hagyják el e pályát, ha másfelé nyílik ütjük. A fin de siècle 
beteges izgatottsága nálunk egyetlen társadalmi osztályban sem emel
kedett oly magasra, sehol sem érlelt oly elkedvetlenedést és elkeseredést, 
mint a nép- és középoktatásügy munkásainál, a kik manap elégedetle
nek az állammal és a társadalommal, elégedetlenek hivatásukkal, hiva
talukkal és önmagukkal.

Indokolt-e ez az általános elégedetlenség ? Yan-e igazán okuk 
tanítóinknak és tanárainknak, hogy keserves megbánással tekintsenek 
vissza arra a boldogtalan órára, melyben e pályára szánták magukat, e 
pályára, melynek munkásai minden czivilizált országban, sőt minden 
országban, mely legalább a czivilizáczió látszatát fitogtatja, a köztiszte
letnek és elismerésnek kiváltságos részesei ?

E kérdésekre a közvetlen múltnak két igen érdekes mozzanata
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megadja a kívánt, már t. i. nem a tőlünk, hanem a megmásíthatatlan 
tényéktől kivánt feloletet.

Az egyik mozzanat — hogy a néptanítóknak már ősidők óta foly
tatott keserves és a modern társadalomra oly szégyenletes vergődését ne 
is említsem — a középiskolai tanárok mozgalma fizetősök rendezése 
ügyeken, mely, bár első sorban az állami tanárok indították meg, mégis 
az egész középiskolai tanárság ügye, mert az állami tanárok helyzetétől 
függ az összes tanároknak anyagi és erkölcsi állapota. Valóságos tanári 
forradalomra volt szükség, hogy a közérdeklődés ez ügy felé forduljon, 
mely oly igaz, mint nem sok más ügy, melyért az emberiség vérét on
totta. A tanárok, ha szerényen is, de meg akarnak élni és méltányos 
állást kívánnak elfoglalni a társadalomban, melynek kultúrája és jóléte, 
közvetetlenül vagy közvetve, jórészt az ő munkájuk eredménye. Mert 
hazánkban ez a folyton mellőzött, folyton sértésekkel illetett középisko
lai tanár jelenleg már a nemzeti élet legfontosabb faktorainak egyike. 
Jelentőségét az iskolában végzett munka csak igen kis részben jelzi. 
Hogy magyar tudomány ma már van, ez is nagyrészt az ő érdemök. 
Tudományos társulatainkat ők tartják főn szellemi munkásságukkal és 
sanyarú nélkülözések közepette megtakarított tagilletményeikkel. A mint 
a középiskolai tanárok kilépnek tudományos társulatainkból, megszűn
nek e társulatok folyóirataikkal együtt, — a mint ők visszavonulnak a 
tudományos munkától, vége a magyar tudományos irodalomnak, mely
nek, adva és fogadva, ők a legfontosabb, leghasznosabb támaszai. És 
íme, az egész nemzetnek valóságos szellemi létföltételeit végveszélylyel 
fenyegető ily állásba kell helyezkedniük, hogy végre valahára, annyi 
Ígéret és biztatás után, azt az anyagi és erkölcsi elismerést kierőszakol
ják, mely, ha többszörösen is jutna nekik, még sem állana kellő arány
ban munkásságuk érdemével ! Az állami tanárok, a kik a legkedvezőbb 
holyzetben vannak, indították meg e mozgalmat, biztos tudatában an
nak, hogy a középiskola összes munkásainak érdekében fáradoznak, — 
megindították első sorban és közvetetlenül iskoláik fentartója az állam 
ellen, de panaszuk- és vádjaiknak éle, ezt mindenki érzi, a társadal
mat sújtja, mely nálunk az iskolát csak ócsárolni tudja, de érdekeit 
semmibe sem veszi. Mindnyájan lelkűnkből óhajtjuk és reméljük, hogy 
a hazai sajtótól is lelkesen pártfogolt kívánságaik beteljesedjenek, —- de 
még ha nem érnének is czélt, én a magam részéről s úgy hiszem, Önök 
is, tisztelt tagtársak, egy perczig sem kételkedünk abban, hogy méltó 
elkeseredésökből fakadt fenyegetéseik daczára sem fogják cserben hagyni 
a nemzeti kultúra és tudomány zászlaját, melyet vagy két évtized óta 
oly fennen lobogtatnak, és, mellőzve vagy meg nem hallgatva is, törhe • 
tetlen buzgalommal és tiszta idealizmussal fognak tovább fáradni azon, 
hogy ez országban műveltség és tudomány legyen — mert csak művelt
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és tanult nemzet tud megmaradni, csakis ilyen képes szellemi munkásait 
is majdan igaz érdemök szerint méltányolni.

És még jellemzőbb e kérdés szempontjából a közvetetlen múltnak 
másik érdekes mozzanata, az országos közoktatási tanács működésére 
vonatkozó több oldalról hangoztatott nyilatkozatok alapja és iránya. 
Talán még soha, mióta ez az ország áll, nem nyilvánult a tanügy mun
kásai iránt széles körökben táplált mélyen gyökerező ellenszenv és fene
ketlen megvetés oly leplezetlenül, mint ez alkalommal. A Tanácsban 
nehány kiváló egyetemi és műegyetemi tanár mellett, kik közül kettő 
egyéb nagy elfoglaltsága miatt lemondott, a nép- és középiskola emberei 
ülnek, mivel e testületben a nép- és középoktatásnak életbe vágó ügyei 
tárgyaltatnak és nyernek elintézést. Ez intenczióból alakította meg a 
kormány már vagy két évtized előtt a Tanácsot és ez intenczióból hivta 
meg tagjaivá a tanügy embereit, — a Tanács tagjain kívül azt száz 
külső bírálót is, kinek soraiban hazánknak legérdemesebb tan- és 
szakfórfiai vannak. — Most fölháborodással vetik föl azt a kérdést : 
hogy mit keresnek tanítók és tanárok e nagytekintélyű testület
ben ? Hiszen világos, hogy oda kulturpolitikusok valók, a kik majd 
nagy eszmékkel fölvirágoztassák Magyarországnak tökéletlen czivilizá- 
czióját ! És e tanítók és tanárok még tankönyveket is bírálnak. Milyen 
jogon ? Talán mert a tankönyvek a tudomány anyagát az iskola igényei 
szerint földolgozzák és ehhez kétségtelenül azok értenek legjobban, a 
kik ez anyagnak iskolai földolgozására hivatvák ? Mily primitiv észjárás ! 
E föladat megoldására csak kulturpolitikusok lehetnek hivatva, a kik 
széles e világon mindent a legjobban tudnak ! És még oly tanítók és 
tanárok is bírálnak tankönyveket, a kik maguk is Írtak tankönyveket, — 
az igaz, hogy nem olyanokat birálnak, a milyeneket maguk Írtak, ezt 
tiltja a Tanácsnak egészen az idegességig óvatos szabályzata, — de Írtak 
másféle tankönyveket, — és lehet-e az tisztességes, tárgyilagos, becsüle
tes tankönyvbiráló, a ki maga is irt tankönyveket ? Világos, a napnál 
világosabb, hogy ez teljesen lehetetlen, mert hisz az a tanító vagy tanár, 
a ki valamely kiadó számára könyvet irt, nyomban ennek rabszolgájává 
vagy legalább üzleti ágensévé lett és eladta Ívnyi 10 vagy 20 forintért 
nemcsak tankönyvét, hanem egyúttal becsületét, jellemét, tisztességes
ségét is ! Vagy lehet-e egyáltalában tanító és tanárembernél jellemesség- 
ségről, tisztességességről beszélni ? Ha az, a ki irt tankönyvet, eo ipso 
jellemtelen, becstelen emberré válik, mikor más kiadónak egészen más 
természetű és rendeltetésű tankönyvéről kell véleményt mondania, — mi 
garanczia van az olyannál, a ki nem irt tankönyvet, hogy 10 vagy 20 
vagy 50 forintért nem adja el becsületét és jellemét ? És lehet-e becsü
letről és jellemről szólni oly embereknél, a kik a minisztérium valamely 
tanácsosának jelenlétében moczczanni, eltérő véleményt hangoztatni a
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világért nem mernek, — mert legújabban ország-világgal tudatták, 
liogy nem mernek 1 Az egész okoskodás velejét pedig abban foglalhatni 
össze, hogy kár tanítókkal és tanárokkal szóba állni, mert a tanügy em
bere nem gentleman, hanem nulla, nem gentry, hanem proletár ! Huzza 
az igát és fogja be a száját ! A tanügy emberének becsülete közpréda, 
mely a legkisebb alap vagy bizonyíték nélkül is ki van szolgáltatva 
minden embernek, a ki érdemesnek tartja arra, hogy lábbal tapossa.

így áll a dolog, nem a legsötétebb Patagoniában, hanem Magyar- 
országon, 1893 évvel az Úr születése után. És most siessetek, hazámnak 
az eszmék világa iránt lelkesülő tehetséges és derék fiai, és tóduljatok a 
tanítói és tanári pályára ! Fizetést ugyan nem kaptok annyit, hogy tisz
tességgel megélhessetek és gyermekeiteknek egészséges táplálékot nyújt
hassatok, — de kárpótlásul sárral dobál, a kinek e mulatságra kedve 
kerekedik, és a nagyérdemű közönség élénk érdeklődéssel fogadja, ha e 
sár minél vastagabb és minél piszkosabb !

Valóban csodálatos és rendkívül komikus egy állapot, midőn a tár
sadalom ilyen körülmények közt még folyton fokozza a tanügy emberei
vel szemben a tudomány és műveltség igényeit, — midőn mind több 
tudományt, több munkát, több lelkesedést követelünk tőle, és naivul 
elcsodálkozunk, midőn azt tapasztaljuk, hogy nem mindegyikök ké
pes vagy hajlandó arra, hogy e magasabb igényeknek eleget tegyen. 
Több tudományt, — helyes, hisz ezzel csak saját lelkűk eleven óhaját 
teljesítjük, mely mind mélyebben kíván behatolni a tudás országába ; 
több munkát, - tessék, hisz ezt lehet csendőrökkel ellenőrizni, a kik 
nem sokba veszik, ha a zaklatott munkás összeroskad az iga alatt ; — 
de több lelkesedést, odaadást, önfeláldozást ? Nem emberfölötti, a mi 
mai viszonyaink közt e követelésben foglaltatik ? Bizony az, — és azért 
mégis akad számos tanító és tanár ez országban, a ki szívvel-lélekkel él 
az iskolának és tanítványainak, a ki koplal és dolgozik, dolgozik jutalom 
és elismerés nélkül. De mégsem, az elismerés nem marad el egészen, 
hisz hallottuk, hogy iskoláik ügyeihez nincsen, nem is lehet hozzászólá
suk, becsületességökre és jellemükre nem lehet adni semmit, azt pedig 
a világért sem mernék bevallani, hogy szerény nézetük szerint kétszer 
kettő annyi mint négy, mert hátha a minisztériumnak valamely taná
csosa, veleszületett zsarnokságában azt találja hinni, hogy kétszer kettő 
annyi mint öt !

Évek óta hangoztatjuk, hogy a magyar tanügynek nincsen fonto
sabb, életbevágóbb kérdése, mint a tanárképzés, és az eszmék e téren 
a hosszas viták folyamában, melyeknek érdemében ép a mi társaságunk
nak is lényeges része van, máris örvendetesen megszilárdúltak. Tudjuk, 
hogy mindenek előtt azon kell lennünk, hogy tehetséges és nemes indu- 
latú ifjak minél nagyobb számmal és minél mélyebben gyökerező hiva
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tással lépjenek e pályára ; —- tudjuk, hogy az egyetemen minden anyagi 
gondtól meg kell szabadítanunk a tanárjelöltet, hogy egész idejét és 
egész erejét kizárólag tudományos önképzésének szentelhesse ; — tud
juk, hogy ugyancsak az egyetemen tanulmányait, a mostani esztelen 
chaosztól eltérően, módszeresen kell berendeznünk és vezetnünk, hogy 
idejének és erejének czéltalan elpazarlása nélkül haladhasson a kitűzött, 
még pedig magasra kitűzött czél felé ; — tudjuk, hogy a tanárképzést 
nem szabad az egyetemi tanulmányokkal befejezettnek tekinteni, hanem 
azon túl is minden módon és minden rendelkezésre álló eszközzel támo
gatnunk kell a hivatalban fáradozó tanárokat, hogy nagy feladatuknak 
megfelelően továbbképezhessék magukat, hogy a rohamosan haladó 
tudománynyal és korral ők is haladhassanak. Ezt mind tudjuk, és hangoz
tatjuk is újra meg újra, — az igaz, hogy eddigelé egészen czél és siker 
nélkül, mert tanárképzésünk megmaradt a réginek és ma is csak oly méltó 
tárgya minden józan tan- és szakférfiú szánalmas mosolyának, mint volt 
húsz évvel ezelőtt ; — de ime, lassanként rájövünk, hogy mindezt még 
tudnunk is hiábavaló dolog, mert ma-holnap nem lesz tanárjelölt ebben 
az országban, és a kik már tanárokul működnek, azok menekülnek az 
oly pályától, mely nekik kenyér helyett követ és elismerés helyett meg- 
becstelenítést szolgáltat.

Az utolsó hetek tapasztalata megmutatta, hogy az elkeseredés 
úgy a néptanítók mint a középiskolai tanárok körében milyen nagy, 
és a ki a különböző testületek nyilatkozatait elolvasta, könnyen elgon
dolhatja, milyen lelki állapotban tanítanak ma Kárpátoktól Adriáig. 
E viszonyokat lehet sajnálni, sőt minden tisztességes magyar ember 
kötelessége, hogy azokat szive mélyéből fájlalja, — de nem lehet, nem 
szabad a tanférfiak elkeseredését, még ha esetleg a méltó fölháborodás 
hevében egy kissé nyersebben nyilatkozott is, sem indokolatlannak, sem 
alaptalannak tekinteni. Eshetett itt-ott a szükségesnél erősebb szó, 
akadhatott itt-ott az elkerülhetetlennél élesebb elhatározás, — de a 
dolog faczitja mégis az, hogy a tanügy munkásainak minden tekintet
ben igazuk van, hogy állapotukon segíteni kell, és hogy a forrón óhaj
tott javulásnak egyik leglényegesebb előfeltétele a tanító- és tanárvilág 
önbizalma, összetartása, jogérzete.

De nem folytatom, tisztelt társaság ! E töredékes reflexiók nem 
tartoznak munkásságunk közvetetlen körébe, mert a mit elmondtam, az 
mind nem tudományos pædagogia, sőt egyáltalában nem pædagogia. 
Igaz, de mire való a tudományos pædagogia, ha nincs kinek ? ha nin
csenek, a kik sorsukkal megelégedve nyugodt kedélylyel és zavartalan 
örömmel dolgozzanak az iskolának négy fala közt ? Ez a szempont szol
gáljon, a napi események tanulságos voltán és kiváló fontosságán felül 
mentségemül, ha ily exotikus kérdésről megemlékeztem, mely annyiban
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ismét nem exotilms, mert végre is mi, az iskola emberei, vagyunk hivatva 
arra, bogy egészséges megoldását eszközöljük, - eszközöljük pedig első 
sorban azzal, bogy értékünk és jelentőségünk tudatára ébredünk, bogy 
ez értékünket és jelentőségünket ernyedetlen és önzetlen munkával 
folyton fokozzuk, hogy a társadalmat nevetséges és elavult előítéleteiből 
kigyógyítjuk. A tanító- és tanár-világnak ez irányban semmi akadálytól 
vissza nem riadó erélylyel és kitartással folytatandó munkásságában 
társaságunk jelentékeny faktorként szerepelhet. Azzal az őszinte kí
vánsággal, hogy a nagy momentumok e téren is mindig feladataink 
magaslatán találjanak bennünkot, megnyitom társaságunknak ez első 
közgyűlését.

II. A zajos éljenzéssel fogadott elnöki megnyitó után a titkár 
számolt be a Társaságnak a lefolyt évben felmutatott működésével a 
következő jelentésben :

Tisztelt Társaság !
Most esztendeje, midőn társaságunk megalakult, sokan bizalmat

lanul fogadták a hírt ; nem látták szükségét egy új társaság alapításának, 
vagy ha czéljait helyeselték, nem bíztak sikerében. Valóban, alig van 
tudomány- s foglalkozási kör, melynek ügyét, érdekeit annyi egyesület, 
társulat szolgálná, mint épen a tanügyét. Nemcsak minden iskola
nemnek, hanem jóformán minden felekezetnek és vidéknek megvan a 
maga külön s néha nagyon jól szervezett s virágzó egyesülete, sőt külön 
közlönye is. Ha csak ezek számát akartuk volna egygyel szaporítani, 
bizonynyal jogosult lett volna a bizalmatlan kétkedés.

De a Magyar Pædagogiai Társaság szervezői mélyebbre pillantot
tak s a nevelés és oktatásügy jól felfogott érdekében tartották szüksé
gesnek oly társulat alapítását, mely összekötő kapcsa legyen a különböző 
ágakban működő erőknek. S a mi viszonyaink között épen erre a ka
pocsra van legnagyobb szükség, hogy az egyes iskola-nemek ne álljanak 
elkülönzötten, egymás működése irányáról, tartalmáról alig tudva, 
hanem mint egy nagy, szervesen összefüggő, egy vérből táplálkozó 
egésznek a részei, melyeknek mindegyike öntudatosan, ugyanazon alap
elvek szerint szolgálja fontos kulturális érdekeinket, s mindegyikébe 
ugyanaz a nemzeti szellem adjon éltető lelket, mozgató erőt ! Czélja tehát 
nem az, hogy az egyes tanügyi, akár methodikai akár közigazgatási kér
dések részleteibe bocsátkozzék ; ezek megvitatása jövőben is a külön 
társulatok feladata marad. A M. Pædagogiai Társaságnak az a czélja, 
hogy a hazai nevelés- és oktatásügy vezérlő elveit vegye tárgyalás, tudo
mányos vitatás alá, az általános érvényű eszméket, igazságokat terjesz- 
sze, népszerűsítse, hogy kutassa a pædagogia múltját, okulásúl, tanulsá
gul, hogy lássuk, mi az a nemzeti hagyományban, a mit fönn kell tar
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tanunk, s hol vannak pótlásra szoruló hiányok. Egy szóval tudományos 
működés a czél, a legkülönbözó'bb tanügyi ágakban működő erők bevo
násával, hogy ekként a közös működéssel egyfelől az eszmék bővebb 
kifejtését, másfelől a közös értesüléssel azok megvalósítását mennél hat
hatósabban előmozdíthassuk !

Ez volt a czélja annak a társulatnak is, mely a múlt évtizedben a 
pædagogiai irodalom néhány lelkes művelőjéből alakúit; de mivel tagjai 
jórészt csak a fővárosból kerültek ki, ritkán s nem meghatározott időben 
tartott felolvasásai csak kis körben hangzottak el, s mert hiányzott 
olyan orgánuma is, mely a tagokat élénk s állandó érintkezésben tartsa : 
szükségessé vált fa társaságnak olyan újjá szervezése, hogy a szélesebb 
alapra vetett működési körben az eszmék termékenyítő hatása is bizto
síttassák.

így jött létre társaságunk, nem örökölve mást a régitől, mint a 
szellemet s néhány lelkes tagot, kiknek buzgósága az új társaságba is 
életet öntött !

Hogy szükség van szellemi kapocsra, mely a tanügy munkásainak 
nagy számát összekösse : ennek semmi sem lehet ékesebb bizonyítéka, 
mint a társaság életének első évi története. Alig bocsátottuk szét a meg
alakulásról szóló értesítést, oly tömegesen jelentkeztek a tagok, hogy az 
1892. febr. 26-án tartott első nyilvános ülésünkön már négy alapító s 
273 külső tagról tehettem jelentést. S e számok később egyre szaporod
tak, annyira, hogy az év végén társaságunknak már hét alapító s nem 
kevesebb, mint 478 külső tagja volt. E számok bármely újonnan alakúit 
társaság életében örvendetes eredményként nyitnák meg annak történe
tét; nálunk pedig annyival mélyebb jelentőségűek, mert társaságunk az 
alapszabályok szerint csupán a tanügy munkásaira szorítkozhatik, kik
nek ily gyors és nagyszámú tömörülése az eszme életrevalóságát, a társa
ság szükséges voltát bizonyítja.

Kiegészíti e számokat, a kikről talán először kellett volna szól
nom, a rendes tagok választott csoportja. Tévesen ítélné meg a társaság
nak mind czélját, mind szervezetét, a ki azt hinné, hogy ezzel a szervező- 
bizottság valami zártkörű intézetté akarta tenni a társaságot. Koránt
sem. Mindössze szorosabban akart a társasághoz fűzni egy csoportot, 
mint törzskart, hogy ez mint százas bizottság állandó letéteményese 
legyen a kitűzött elveknek, állandó képviselője, munkása a magas czé- 
loknak.

A vezetés s a közakarat végrehajtása a három-évenkint változható 
tisztikarra van bízva. S ez a szűkebb választmány mint elnökség, ipar
kodott már az első évben megásni azt a medret, melyben a társaság a 
kitűzött czél felé haladhasson.

Társaságunk, fennállása első évében összesen 12 ülést tartott, még
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pedig öt elnökségi s hét felolvasó ülést ; amazokon a társaság szervezé
sét s vezetését illető folyóügyek nyertek elintézést, emezek szellemi ügyeit 
szolgálták. Az eló'adások időrendi egymásutánban a következők voltak : 
az 1892. évi január 5-iki alakuló gyűlésen dr. Fináezy Emu értekezett 
« A külföldi középiskolai mozgalmakról az 1890 1. években#. Február
26-án dr. Verédy Károly «Az iparosok képzése a közoktatás keretében# 
és dr. Csengeri János «A német tanárképzés reformja» ez. értekezéseket 
olvasták fel. April 30-án Szuppán Vilmos «Az ausztriai kézműves-iskolák 
és iparoktatásunk némely kérdései»-ről, dr. Gyulay Béla «Népoktatá
sunkról a vegyes-liázbeli királyok korában» — értekezett. Május 18-án 
Dezső Lajos «A tanítóképző-intézeti tanárképzésről», Lederer Ábrahám 
«A pædagogiai eszmék elterjesztéséről» tartott felolvasást. Szept. 24-én 
dr. Márki Sándor «A középkor tanulmánya» és Felmóry Lajos «Egye
temszervezés és felsőoktatás Francziaországban» ez. értekezései kerültek 
jelolvasásra. A nov. 19-iki gyűlésen, visszatérve a májusi gyűlésen föl
vetett tanítóképzői tanárképzés fontos kérdésére, Sebestyén Gyula, a 
deczemberin pedig dr. Kármán Mór tartottak ugyanazt a kérdést meg
vitató előadásokat. A novemberi gyűlésen még Szántó Sámuel és Len
gyel Sándor értekeztek «A kereskedelmi szakiskolák reform »-járói, a 
deczember 17-ikin pedig Váró Ferencz «Az érettségi-vizsgálati latin 
scriptumról, tekintettel az egységes középiskola kérdésére».

Mint e sorozatból látható, már az első évi felolvasások csaknem 
minden ágát érintették a közoktatásnak, a mennyiben volt köztük : 
általános pædagogiai, nép- és szakiskolai, középiskolai, tanárképzési, 
egyetemi, pædagogia-tôrténeti, s nemcsak a hazai, hanem a külföldi 
tanügyi mozgalmakat is figyelemmel kisérték. S a fölvetett kérdésekkel 
kapcsolatban többször élénk vitatkozások keletkeztek, melyek az eszmék 
több-oldalú megvilágításával, igen tanulságosakká váltak.

De ez csak egyik nyilvánulása volt a társaság működésének ; a 
másikra folyóiratunk adott teret, a mennyiben a felolvasott értekezése
ken kívül számos kisebb-nagyobb czikket közölt, melyekben a társaság 
rendes és külső tagjai több fontos pædagogiai kérdést fejtegettek, az e 
körbe tartozó újabb munkákat ismertették s végül tájékozást nyújtottak 
a társaság működéséről. Egészben mindenesetre oly tartalmas, s tudo
mányos színvonala is olyan volt, hogy már első évi folyama vetekedhe- 
tik legjobb szakközlönyeinkkel !

íme t. Társaság, ezekben nyilatkozott a társaság első évi szellemi 
működése, melylyel a kitűzött czélt szolgálta. Ide veszem még, hogy a 
társaságnak némi társadalmi szerep is jutott már, a mennyiben képvise
lői által résztvett az 1892. márcz. 25-én a fővárosi tanügyi egyesületek 
által együttesen rendezett Comenius-ünncpélyen, s a Kolozsvárt az er
délyi színészet 100 éves jubileumát rendező bizottság meghivására az
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1892. november I l s  köv. ünnepélyeken. A színészet és nevelés távolabb 
esnek ugyan egymástól ; de mindenki tudja, mennyit köszön a magyar 
nemzeti nyelv és hazafias érzés ápolása a színészet gyámolító, nevelő 
hatásának. S vájjon a hazafias érzések ápolása nem tartozik-o a nevelés
nek is előkelő hivatásához ! Ez köztük a rokonság, ezért fejeztük ki meg
jelenésünkkel elismerésünket az úttörők emléke iránt !

Ha számba veszszük, hogy a szervezkedés nehéz munkája is ez 
időre esik, a társaság első évi működésére mindenesetre nyugodt ön
érzettel tekinthetünk vissza. De bármily jelentős e munkásság a társa
ság életében, csak kezdete a működésnek, — egész erejét kifejteni csak 
ezután lesz hivatva a társaság. Az elnökség tagjain nem fog múlni, hogy 
a kezdethez méltó legyen a folytatás is, ha a társaságnak mind rendes, 
mind külső tagjai szellemileg és anyagilag egykép támogatni fogják 
törekvéseiben.

Anyagilag is ! Mert e részben — bár eddig komoly aggodalmakra 
nincsen ok — könnyen megbénulhatna a társaság működése. Társasá
gunk — mint ismeretes — minden pénzbeli vagyon nélkül indította 
meg működését s közvetlen jövedelmei csupán a tagdíjak és előfizetések. 
Bármily örvendetes az első év végéig e téren kivívott eredmény, arra, 
hogy belőle a tái-saság mostani szervezete mellett fennállhasson, koránt
sem elégséges. A külső tagok tudvalevőleg az alapszabályokban megálla
tott 2 frtnyi tagsági díj fejében kapják folyóiratunkat, mely a társaság
nak jóval többe kerül. Az elnökségnek nem lévén szándéka a tagdíj 
fölemelését indítványozni, akkép igyekezett a társaság anyagi ügyeit 
jobb karba helyezni, hogy egyfelől kikérte az erre hivatott tényezők 
támogatását, másfelől a rendes tagok közt szabad ajánlatokra kezdett 
aláírást, mely eddig már 1300 frtnyi összegre rúg. De ezeknek évi tör
lesztései, az alapítványok felhasználható kamataival együtt is csekély 
összeget tesznek, s csak jelentékeny szaporodás mellett válhatnak a tár
saság érezhető segédeszközeivé. Ezeken kívül főkép a társaság egyenes 
jövedelmeinek gyarapítására kell törekednünk, a külső tagok számát 
legalább 1000-re, az előfizetőkét legalább 500-ra felvinnünk, hogy tár
saságunk virágzása korszakába léphessen. Mivel pedig ez bizonyára 
mindnyájunk forró óhaját képezi : legyen szabad e helyen is fölkérnem a 
társaság összes tagjait, hogy ezen eszközök megszerzésében ne terheltes- 
senek hazafias buzgósággal támogatni az elnökséget. Ne felejtsük el, 
hogy még a kezdetnek is legelején állunk. A felolvasások rendezésével s 
a szakszerű folyóirat kiadásával ugyan sokat, de mindent még nem tet
tünk meg a magas czélok szolgálatában. A társaságnak az alapszabályok
ban is kitűzött feladatai közé tartozik, hogy psedagogiai művek megírá
sáról és kiadásáról gondoskodjék, egyes kérdésekre pályázatokat hirdes
sen s kiváló műveket jutalommal tüntessen ki, végül, hogy psedagogiai
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szakkönyvtárt létesítsen. A legfőbb czélt, az egyesítést, a szellemi vezér
letet bizonyára csak úgy tarthatja a társaság kezében, ha mindezek 
mielőbbi megvalósítására törekszik !

Nem zárhatom be jelentésemet a nélkül, hogy legalább pár szóval 
meg ne emlékezzem társaságunknak munkaerőben szenvedett vesztesé
geiről is. Egyik Gáspár János alsófehérmegyei ny. tanfelügyelő (1816
1892.) a népnevelés, másik Szvorényi József egri főgymnasiumi igazgató 
(1816—1892.) a középiskolai oktatás és nyelvtudomány kiváló munkása, 
kiket valódi hivatás vezetett s meleg hazafias érzés tartott meg évtize
deken át a nehéz pályán ; mindkettő valóságos jótevője egész nemzedé
keknek, kik nevelő kezük alól kikerültek, díszei a hazai közoktatásügy
nek, mely emléköket sokáig kegyelettel fogja őrizni. -— Nem tartozhat
tak a társaság kötelékébe, de nevöket lehetetlen ez alkalommal szintén 
kegyeletes tisztelettel nem említeni a közoktatás és pædagogiai irodalom 
oly kitűnőségeinek, mint Bcdlagi Mór, Gönczy Pál, Lutter Nándor, 
kiket a szervező bizottság tiszteleti tagságra szánt, de a kik - köz
művelődésünk végtelen kárára — társaságunk megalakulásának küszö
bén hunytak el. Szolgáljon e rövid megemlékezés kiváló és hasznos mű
ködésük némi elismeréséül. Példájuk lelkesítse társaságunk munkabíró 
tagjait, hogy a mit egyenkint el nem érhetnénk, egyesült erővel meg
közelíthessük, sőt elérhessük a nemzeti műveltségnek ideálját, melyhez 
első sorban bizonyára a nevelés- és oktatásügy munkásai készítik 
az utat !

Budapest, 1893. január 21-én. Badics Fekencz.

A nagygyűlés a titkár jelentését örvendetes tudomásul vette.
III. Az elnök bejelenti, hogy a pénztár megvizsgálására kiküldött 

bizottság tisztében eljárt, s a pénztárt a legnagyobb rendben találta 
A nagygyűlés e jelentés alapján a pénztárnok részére a felmentvényt 
megadja.
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A,,Magyar Pædagogiai társaság” pénztári forgalmának 
kimutatása az 1892. évről.

TARTOZIK P é n z tá r  s z á m la  KÖVETEL
B evétel frt K ia d á s  frt

1. Kültagsági díjak...........  894'— 1. Pesti I. hazai takarék-
2. Előfizetések   659"50 pénztári könyv . _ 350-—
3. Beltagok ajánlatai _ 137’—■ 2. írói tiszteletdíj . 629'06
4. Alapítványok .... .... 350-— 3. Szerkesztői tiszteletdíj 400'—-
5. Alapítványok után eső 4. Pénztárnoki jutalék 5 % 77'68

kamatok 4%  ... _ 10-70 5. Ügykezelési költségek.. 224-96
6. Hirdetések a folyóirat 6. Pénztári maradvány.. 454-14

czímlapján.. .. .  ... 60‘—
7. Költségmegtérülés... 24-64

2135-84 2135-84
Budapesten, 1892 évi deczember hó 31-én.

A számadást teljesen rendben találtuk.
Budapest, 1893. janár 16-án. L en gyel Sándor
N a g y  L á sz ló  pénztárnok.
Badó V ilm os G yörgy A la d á r

számvizsgáló bizottsági tagok. ellenőr.

A „Magyar Pædagogiai társaság” mérleg kimutatása 
az 1892. évről.

TARTOZIK M é r le g  KÖVETEL
V agyon  frt Teher (rt

1. Pénztári készlet.. .   454-14 1. Kültagok díjai 1893-ra 27•—
2. Pesti I. hazai takarék- 2. Kültagok díjai 1894-re 7-—

pénztár._ _ _ ...  350"— 3. Előfizetései 1893-ra ... 55-—
3. Kültagok hátralékai. 110-— 4. Alapító tagok ... ... 350-—
4. Előfizetők hátralékai... 20-— 5. Titkár követelése az
5. Rendes tagok be nem 1892. évről... ... ... 100-—

fizetett ajánlatai...   50-— 6. A «Franklin-társulat»
6. Fedezethiány... ... 1980-88 követelése ... ...   2426-02

2963-02 2963-02
Budapesten 1892 évi deczember hó 31-én.

A számadást teljesen rendben találtuk.
Budapest, 1893. január 16-án. L en g ye l Sándor
N a g y L á sz ló  pénztámok.
B adó V ilm os G yörgy A la d á r

számvizsgáló bizottsági tagok. ellenőr.



к „Magyar Pædagogiai társaság” költség előirányzata
1893, évre.

Kiadási czím . KIADÁSOK.
Tényleges kiadás Előirányzat

I. A «Magyar Pædagogia» k iadásai: 1892-Ъеп i893-ra
f r t ir t

1. A folyóirat nyomatása 1000 példányban ... ... 1397-25 1207-50
2. Nyolcz ív nyomatása 1000 példányban — — 152-—
3. Metsz vények...  ...  ....................... — — — 19*—
4. Boríték ... ... ... ... ......... . — — 168’—
5. Utánnyomatok borítéka _ _ ... ... — 18"—
6. Fűzés........... ... ............................... . — 63-— 60-—
7. Utánnyomatok fűzése ... ... ... — — — 12"—
8. Pótlék nyomása .. ...  ...  ...  ................... 74-95 70-—
9. Borítékolás ... .................. . ...  — — 80'—

10. Utánnyomatok borítékolása     — — 10-—
11. Czímszelvények nyomatása ... ... ... — — 80-40 40-—
12. Hír lapbélyegek fogyasztása ... — ... — 156-54 160-—
13. Kezelési díj ... ... .................   — ... — 137-20 150-—
14. Czímszelvény kiírása _ _ ...   — — — 6‘18
15. írói tiszteletdíj . ... .........................— — 629-06 500‘—
16. Szerkesztői tiszteletdíj ... ... ... ... — MO' 4M*—

3403-58 2587-50

II. Ügykezelési nyom tatványok :

17. Külön értesítés а «М. P. Т.» műk. kezdéséről
(600 pld.).. ...........  .................................- — 18-50

18. «А M. P.»-ra vonatkozó prospectus (2100 pldány) 20-20
19. Jelölt névsor... ... _ ... ... — ....  2-50 2"50
20. Szavazó lapok ... ................ . —  .......... 4'30 4-30
21. Értesítés tagválasztásról (150 példány) — — 8"—
22. 157 tagsági oklevél beírással........... ... ... 56-— —
23. Alapszabály (1000 példány)... ... ... ... — 16-—
24. Ügyrend (150 példány) _ ... — — — 2-75
25. Meghívók ülésekre..  ... — — 17*30 20"—
26. Előfizetési évjegyek (1000 példány).. ... .. .  6'50 —
27. Nyugtatvány-űrlapok előfizetőknek (1000 pld.)... 3"75
28. Nyugtatvány-űrlapok írói díjra.................  ... 2~— 2-—

157-80 28-80
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Tényleges kiadás Előirányzat
I II . Irodai szerek : 1892-ben 1893-rafrt frt

29. Okmány és levélboriték, levélpapír ... ... ... 27-40 20"—
30. Számadási könyvek................ __ ... ........... 8'40
31. Bélyegző.............................. .. ... ... ... 1-80

37-00 20-

IV. Ti-odai költségek :
32. Posta költség... ... ... ... ...........     36-22 50--
33. Póstai megbízások . ... ... ... ... ... 38-13 40-—
34. Okirat bélyeg... ...  ...  ...  ...........  ... ... ß'72 7-—
35. Pénztárnoki jutalék 5 % ... ... ... ... ... 77-67 87*50
36. Titkári tiszteletdíj... ...  ...  ........................ 100'— 100'—•

Összegezett kiadások : 258-74 284*50

I. A Magyar Paedagogiára a kiadás _ ... ... 3403*58 2587-50
II. Ügykezelési nyomtatványok_ _ _ _ 157-80 28-80

III. Irodai szerek ... _ ... ...  ..................  37-60 20’—
IV. Irodai költségek ..................   ... ... __ 258~74 284-50

Összesen : 3857-72 2920-80

BEVÉTELEK.
Bevételi CZÍrn. Tényleges bevétel Előirányzat

1892-ben 1893-ra
frt frt

I. Kültagsági díjak _ . ... ..........................  970-— 1000"—
II. Előfizetések ........... ...........................     624-50 750-

III. Bendes tagok ajánlatai. ...  ...  ................ . 187-— 95"—
IV. Kamatok az alapítványokra ...     _ 10-70 14*14
V. Hirdetések ... ... _ ... ... ... ... ... 60-—- 100-—

VI. Vegyes bevételek ... _ _ ... ... ... 24*64 —
VII. Rendkívüli bevételek ... ... ... __ . . — OOP1—

1876-84 2459-14

Összehaso n lítá s  :
Összes kiadás : 3857-72 2920-80
Összes bevétel : 1876-84 2459-14

Fedezetlen : 1980-88 461-66

Budapest, 1892. deczember 31-én.
Lengyel Sándor

pénztárnok.
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IV. Az elnök jelenti, hogy Lengyel Sándor pénztáros az elnökségi 
ülésen kijelentette ez állásáról való lemondását. Minthogy Lengyel Sán
dor a nagygyűlés kívánságával szemben is megmaradt elhatározása mel
lett, a nagygyűlés erre a tisztségre egyhangúlag dr. Gyulay Béla rendes 
tagot választotta meg. A visszalépő Lengyel Sándornak köszönetét mond 
eddigi fáradságos munkásságáért.

V. Minthogy az alapszabályok értelmében új rendes tagok választ- 
hatására nincsen jelen elegendő számú rendes tag, a választási actus a 
legközelebbi felolvasó ülést követő zárt ülése fog megejtetni.

VI. Gyulay Béla köszönetét mond az elnökségnek buzgó működé
séért, mit a nagygyűlés is magáévá tesz, s elhatározza, hogy a köszönet 
kifejezése jegyzőkönyvbe iktattassék.

Felolvasó ülés 1893. febr. 18-án.

Elnök: Heinrich Gusztáv. Jegyző : Trájtler Károly.
Jelen vannak: Badics Ferencz, Böngérfi János, Csengeri János, 

Erődy Béla, Ferenczy József, Geőcze Sarolta, Göőz József, György Ala
dár, Gyulay Béla, Heller Ágost, Károly György Hugó, Kerékgyártó Elek, 
Komáromy Lajos, Málnai Mihály, Badó Vilmos, Thuránszky Irén és na
gyobb számú nő- és férfi-hallgatóság mint vendég, köztük Ágai Adolf.

I. Elnök megnyitván az ülést, felhívja Geőcze Sarolta tagtársat 
előadásának megtartására.

II. Geőcze Sarolta elfoglalja a felolvasó asztalt s következő czím 
alatt tarlelőadást: «Magyarország mai társadalmi viszonyai és a nő
nevelés. »

A elnök a gyűlést nevében köszönetét fejezi ki az érdekes felol
vasásért, mely meg fog jelenni a Társaság folyóiratában.

HL Második felolvasó Böngérfi János volt, ki a következő czimü 
előadást tartotta: «/1 gyermek-, ifjúsági-, és népies irodalomról.» 
Böngérfi előadását vita követte. Böngérfi u. i. azt indítványozta, 
küldjön ki a Társaság egy különbizottságot, mely az ifjúsági- és né
pies irodalom, különösen pedig a gyermekujságok miként való szerkesz
tésére vonatkozólag javaslatot tegyen. György Aladár nem akar külön 
bizottságot küldeni. Böngérfi támadásával szemben felhívja a gyűlésen 
jelen levő Ágai Adolfot, a legismertebb gyermekujság szerkesztőjét, 
szóljon hozzá ő is a szóban forgó ügyhöz. Ágai Adolf nem volt elkészülve 
ilyen éles támadásra ; fog majd találni alkalmat a támadás részleteire 
vonatkozó véleményének elmondására. Annyit azonban már is kijelent
het, hogy másutt, különösen Németországban a gyermekujságok nagyon 
is előmozdítják a pædagogusok czéljait. A gyermek fantáziáját is fejlesz
teni kell s tévesen fogja fel az előadó a kérdést, ha némely gyermek ide
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gességét is a gyermekujságoknak tudja be bünül. Fercnczy József szerint 
az előadó nagyon hézagos munkálatot terjesztett elő, mely bizottsági 
tárgyalásra nem alkalmas. Ellene van külön bizottság kiküldésének. 
A felolvasó ülés ily értelemben határoz.

A felolvasó ülést a tagok zárt ülése követte.
1. A jegyzőkönyv hitelesítésére kiküldetnek: György Aladár és 

Ferenczy József.
2. Titkár jelenti, hogy négy új kültag jelentkezett a felvételre. 

Felvétetnek.
3. Következett új rendes tagok választása.
A zárt ülés Badics Ferencz és Heller Ágost rendes tagokat bízta 

meg a szavazatok beszedésével. A szavazás megejtetvén, a szükséges 
kétharmad többséggel a következő tanférfiak választattak meg rendes 
tagokul :

Bartal Antal (Haraszti), Breznyik János (Selmeczbánya), Csáka 
Károly (Zsolna), Géresi Kálmán (Debreczen), Groó Vilmos (Biinaszom- 
bat), Hajnóczy B. József (Lőcse) Mayer Béla (Kalocsa), Mártonfy Márton 
(Temesvár), Pirchala Imre (Pozsony), Schneider István (Pécs), Schwarcz 
Gyula (Budapest), Szilágyi István (Mármaros-Sziget), Zirzen Janka 
(Budapest).

4. Következett a pénztáros jelentése, mely szerint a folyó bevétel 
779T6 frt, a kiadás 700'51V2 frt, a pénzkészlet 78‘64Va frt. Tudomásul 
szolgál.

5. Komáromy Lajos indítványt tesz az ifjúsági iratoknak a Társa
ság által időről-időre történő megbirálása tárgyában. Kiadatik az elnök
ségi ülésnek.

A M. Paedagogiai Társaság külső tagjaiul — 1893-tól kezdődő kötele
zettséggel — fehr. 18-ig felvétettek :

Adamkovics János (Nagy-Lak), dr. Bánóczi József (Budapest), 
Kugler Sándor (Budapest), Lakatos Sámuel (Marosvásárhely), Löwy Mór 
(Igló), Müller Zsigmond (Cservenka), Pap Károly (Kolozsvár), Bácz 
László (Budapest), Scherer Sándor (Baja), Sirisaka Andor (Pécs), Ve- 
linszky Ferencz (N.-György-Szállás), Zeh Ferencz (Oraviczabánya).



AZ OSZTATLAN NÉPISKOLA ÉS TANTERVÉ.*

A neveléstudomány elméletének művelői találkozót kerestek 
a nevelés-oktatást gyakorló szakegyénekkel, hogy állandó összeköt
tetés, eszmék és tapasztalatok gyakori kicserélése révén megköze
líthessék a messze czélt : magyar pædagogia alkotását. Elmélet és 
gyakorlat embereinek ily találkozója a Magyar Pædagogiai Társa
ság. Hogy én, ki a neveléstudomány művelésével eddig keveset 
foglalkoztam, szintén tagjává lehettem a szaktudósok e tekintélyes 
társaságának, az is csak ama törekvés őszinte voltára vall, hogy a 
gyakorlati élettel folytonos érintkezés szabja meg irányát és terje
delmét a magyar neveléstudomány vezető munkásságának.

Mint gyakorló pædagogus, a nevelő oktatás alapvető mun
káival, a kisdedneveléssel és a népoktatással foglalkozván : midőn 
helyemet ez igen tisztelt társaságban — heválasztatásomért köszö
netnyilvánítással — elfoglalni van szerencsém, a népnevelő elemi 
oktatás egy nyílt sebéről akarok értekezni, a melynek gyógyítását 
sürgeti a tudomány, az iskola, a kormányzat és mindenek fölött 
az élet. Felolvasásom tárgya az osztatlan elemi iskola.

A képzelet se tudná rajzolni azt az ezernyi nehézséget, mely- 
lyel az osztatlan elemi iskola küzd, és melyet híven föltár a tapasz
talat. Nehány körvonallal vázolom csak a legáltalánosb bajokat. 
Hat osztálynak rendesen még két (fiú- és leány-) csoportra is szag
gatott népessége a gyakorlatban többnyire minimális létszámnak 
bizonyítja a törvényjelölte maximumot. E sok növendékkel átlag 
30 órát tölt hetenkint a tanító az iskolában, tehát naponta átlag 
5 órát (a szerdai és szombati félnapos szünet m iatt négy nap tény
leg 6 órát), mihez többnyire a hitoktatás heti 3 órája járul, nyáron

* Felolvasta a szerző a M. Pædagogiai Társaságnak f. é. márczius hó 
18-ikán tartott rendes havi ülésén.

Magyar Pædagogia. I I . 4. 13
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pedig még a gazdasági és kertészeti gyakorlat 4 órája is. Tehát 
épen kétszer annyi órája van átlag kétszer annyi növendékkel az 
osztatlan elemi iskola tanítójának, mint a középiskolai tanárnak. 
Tantárgya pedig 3—4-szer annyi van : 12 tárgyra oktat 24 csoport
ban (mely 40— 50 tantárgy-osztályt von össze). Minden tantárgy 
egy-egy «tan», mely a miniszteri tanterv czélzatainak ellenére, 
tiltó és meggátló rendelkezések hiányában kész rendszert nyújt, 
persze a tankönyvből leczkéztetéssel, a tárgyalt — helyesebben 
mondva csak feladott és kikérdezett -— tudománykörből. Legked
vesebb tankönyvek a legkurtábbak, mert ezeket hamar be lehet 
tanulni s aztán ju t idő kikérdező ismétlésekre : úgy hogy vizsgála
tig csakugyan legtöbb növendék emlékezetéhez tapad elég «sza
bály» és «példa», s így a «tansiker» — persze csak a vizsgála
ton — «örvendetes», az általános osztályzat pedig «jó» vagy épen 
«jeles».

Bármily elcsüggesztően sötét e hü rajz, a szürke színek sok 
változata árnyékolhatná még a képet ; de van annak fénysugara is. 
Feltűnő tapasztalat, hogy az ennyi nyomorúsággal küzdő osztatlan 
népiskolának nevelő hatása átlag egyenletesb, kedvezőbb, mint az 
osztott elemi iskoláké ; és hogy a jobb tanítók maradandóbb okta
tási eredményhez jutnak az osztatlan mint az osztott népiskolák
ban. Mert hat éven át együtt lévén tanító és növendékek, ezek 
képességeinek és indulatainak, s a bennök gyökerező jellemnek 
fölismerését, irányzását és fejlesztését, egy szóval testi, értelmi és 
erkölcsi nevelésüket a tanító alaposabban, rendszeresebben és ál
landóbban végezheti. Az oktatás pedig maradandóbb sikerű, mert
a)  nem révedez fölös részletezésekbe ; Ъ)  fölkelti az alsóbb osz
tálybeliek érdeklődését a nagyobb növendékek tantárgyai iránt ; 
c)  viszont — és ez a fő — a felsőbb osztályok a kisebb növendé
kek tantárgyait hallva : azokat szakadatlanul ismétlik és újabb 
tanulmányaikkal összefüggésbe hozzák, alkalmazzák s így magát a 
rendszert megalkotják.

Ha fölcsillámlik is ebben és azon családias vonásban, hogy 
különféle korú gyermekek — gyakran testvérek — tanulhatnak 
együtt, az osztatlan elemi iskolának előnye : a sok hátrány és baj 
bőségesen indokolja a minden felől mutatkozó törekvést, hogy 
könnyítsünk a tanítón, a növendékeken és a falusi gazdálkodó 
szülők néposztályán is.

Ez utóbbi érdek a legkevésbbé jogosult. A népoktatási tör-
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vény 53. §-a a földmívesek 10 éven felül levő gyermekeinek a «leg
nagyobb munkaidőben csak vasárnapi iskolába» járása kötelezésé
vel már túlon-túl sok engedményt adott a népnek, az iskola rová
sára. A tanfelügyelői kar eleitől fogva éber erélyének köszönhető, 
hogy legtöbb helyt nem éltek vissza a törvény ez engedékenysegé- 
vel, sőt tudtomra több tankerületben nem is vették általános hasz
nálatba a falvak e kedvezményt. Jele, hogy nem volt reá feltétlen 
szükség, mi bizonyítéka tovább annak is, hogy okadatolatlan 
volna nehány kivételes tapasztalat általánosításából hímet varrni 
a szorgalomidő megszorításának javaslására. Fájdalom, úgy össze 
van szaggatva a tanítás folytonossága különben is a felekezetek 
sokféle ünnepével, hogy a szorgalomidö újabb megcsonkítása kocz- 
káztatná a falusi iskolai tanítás úgy sem teljes sikerét. De a sta
tisztika tanúsága szintén megingatja a szorgalomidő megrövidíté
sének alapját; mert míg 1870-ben (a népoktatási törvény életbe
léptét követő első tanév) a tanulóknak csak 57%-a járt legalább 
8 hónapig iskolába, húsz évvel később már 85% a teljes tanévet 
iskolában töltő növendékek száma, kétségtelen jeléül a 8 hónap 
minimális szorgalomidő országszerte megtarthatásának. E %-beli 
különbségnél még szembeötlőbb a számbeli összehasonlítás : míg
1870-ben 665,018 volt a legalább 8 hónapig iskolázok száma, 
20 év múltán már 1.755,912 ily tanuló Íratott össze, tehát két 
évtized alatt 1.090,894 az emelkedés (164%). Az 1890/1. évi (XX.) 
miniszteri jelentés az utolsó években némi hanyatlást állapít 
ugyan meg, mindazáltal, ha két évtized alatt épen a törvény 
súlyával elért ily feltűnő nagy eredmény czáfolja meg a szorgalom
idő megszorításának állítólagos szükségét : sokkal inkább, sőt
egyedül okadatolt az a törekvés, hogy egy hónappal kiterjesz- 
szük úgy a falusi, mint a városi iskolák szorgalomidejét. Hogy e 
kiterjesztésnek mily kevés akadály áll útjában, mutatja az a körül
mény (mit a miniszteri jelentések statisztikai adatai — sajnos — 
nem érintenek), hogy számos helyen — aligha csalódom, ha állí
tom, hogy az osztatlan iskolák V» részénél — tényleg több mint 
8 havi szorgalomidő van ma is gyakorlatban. Nevezetesen az összes 
állami iskoláknál, — az államilag segélyezett községi iskolák na
gyobb részénél, — a volt katonai határőrvidék összes iskoláinál ; 
a székelyföldi népiskolák nagyobb részénél, — az összes szász 
■elemi iskoláknál, — a csángó népiskolákban, — az összes gór. kel. 
szerb elemi iskolákban 9 és 10 hónapos a szorgalomidő ; az összes
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zsidó elemi iskolákban pedig épen minimális szorgalomszak a tíz 
hónap. Három tankerületben volt eddig közvetlen alkalmam e 
kérdés körül tájékozódásra : Torontál, Háromszék és Hajdú me
gyében ; mindhármat földmíves nép lakja, és mindháromban alkal
mam volt tapasztalni a 10 hónapos szorgalomidő könnyű terjedé
sét falusi iskolákban is ; csupán Háromszék megyében m utatko
zott oly közvetítés indokoltnak, hogy osztatlan népiskolák szep
tember hóban csak az első osztálybeli, tehát az egészen kezdő 
növendékeket fogadják be, kikkel egy hónapon át szeretetteljes 
állandó foglalkozás az iskolához szoktatásnak sikerét érleli meg, s 
így az első évharmad többi idejét az összes osztályok közt egyenlő 
felhasználásra biztosítja. Ismételten csak azt ajánlhatom, hogy 
9 havi szorgalomidőre állapíttassék meg az osztatlan népiskolák 
tanterve : hiszen ezeknek nem kevesebb, hanem sokkal több időre 
van a tananyag feldolgozása czéljából szükségük, mint a városi 
osztott elemi iskoláknak; a földmíves szülők legnagyobb része 
pedig nem is gondol a 24 éves fejlődés megtagadására és a régi 
idők 7 hónapos tanításának visszaállítására.

Ha a szorgalomidő össze nem zsugorodhatik, mások azt vélik 
szerencsés megoldásnak, hogy két fokozata szerveztessék az elemi 
iskolának : a falusi népiskola négy évi, a városi hat évi tanfolyam
mal. Ez nagy visszaesés lenne, törvénymódosítást kívánna, és 
mindennek árán is csak ideig-óráig segítene külsőleg a bajokon, 
míg a népoktatás sikertelenségének benső okait megsokszorozná. 
A népoktatást az ismétlő-tanítás kifejlesztésével az eddiginél is 
szélesb alapokra kell helyeznünk; a hat évi tanfolyam minden 
esetre csak minimumául válik be az általános népnevelésnek. Még 
indokolhatóbb volna a városi elemi iskolák tanfolyamainak leszál
lítása, minthogy tényleg a legtöbb városi iskola felső osztályai 
elnéptelenednek : a szak- es középiskolák, a felsőbb népoktatási 
intézetek és az iparos-, kereskedő-pályára lépés elvonják a tanulók 
nagyobb részét az V. és YI. elemi osztálytól. De én ezt sem vélem 
javallhatónak, valamint szigorúan mellőzendőnek hiszek minden 
kísérletet, mely ez idő szerint a népoktatási törvény teljességét 
érintené. (Más tekintet alá esnének azok az elemi iskolák, melyek 
a régi, sok helyt — főleg Erdélyben — most is dívó szokás szerint 
középiskolára előkészítés czéljából, alaki képzés érdekében, gram
matikai oktatásiránynyal állíttatnának fel, a gymnasiummal szer
ves összeköttetésben, négy évi tanfolyammal : ilyenek lehetnek a
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törvényszabta hat osztályú mindennapos és bárom évfolyamú 
ismétlő népiskolák mellett.) A statisztika a tanfolyamok megszorí
tására sem nyújt támasztékot. Nincs ugyanis a miniszteri jelenté
sekben kitüntetve, hány iskolázott tanköteles hagyja évenként el 
négy évfolyam után az elemi iskolát? a tapasztalás pedig csak 
kivételeknek bizonyítja azon eseteket, melyekben mindennapi tan
kötelesek a — bárminő — iskolázás alól kibújnak.

Mindezeknél jelentékenyebb, és az illetékes szakkörökben — 
úgy látszik — nagyobb tért foglalt az a törekvés, hogy az osztat
lan népiskola terhén a tananyag kevesbítésével és az osztott isko
láktól lényegesen eltérő tanterv kibocsátásával lehet és kell köny- 
nyífcnünk. A tananyag leszállítása három nagy akadálylyal kerül 
szembe : gátat vetnek a népiskolai tananyag kevesbítésének a 
demokratikus haladás uralkodó iránya, a tételes törvény, és az élet 
alkut nem igen tűrő követelményei.

Negyedszázad előtt br. Eötvös József nagy szelleme az álta
lános népnevelés liberális programmját foglaltatá törvénybe. 
A tanrendszerében úgy, mint igazgatásában demokratikus alkotás 
még ma sincs teljesen végrehajtva; sokáig programm-törvény lesz 
az 1868 : XXXVIII. törvényczikk, melynek megvalósítása felé kell 
törekednünk, melytől eltérést megkísérlem sem lehet a törvény- 
alkotó szabad szellem megtagadása nélkül. Az általános nép
műveltség megteremtésére s fejlesztésére mindazt tanítani kell az 
elemi iskolákban, a mit a törvény előirányoz ; a reáltantárgyak 
kiküszöbölésére gondolni sem lehet; a bevezető és humán tan
anyag pedig — talán az egy nyelvtan itt-ott mutatkozó túlhajtását 
leszámítva — valóban oly szerény mértékű, hogy még szükebbre 
szabása koczkára tenné a nép értelmi és erkölcsi színvonalának 
eddigi emelkedését, s magát a népoktatás nevelő hatását. Kétféle, 
tágabb és korlátoltabb népoktatás terve a demokratikus haladás
irányba ütköznék, és ha szó lehetne bárminő bifurcatióról nép
iskolában : épen a falusi iskoláknak kellene a népmüveltség 
egyenlősége érdekében több tananyagot felölelni, mert a városban 
élő munkás nép gyermeke bőven szerezhet ismereteket az iskolán 
kívül is, az életben, míg a falusi gyermeknek iskolai ismeretekkel 
kell kibővítenie korlátolt tapasztalatkörét.

A népoktatási törvény 55. §-a a «köteles» tantárgyak taxativ 
felsorolásával, még inkább pedig a legnagyobb többségben levő 
felekezeti iskolákra vonatkozó 11. §. e kifejezésvei «népiskolákban
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a tantárgyak legalább is a következők legyenek» : egyrészt nyitva, 
hagyta a fejlődés, az előhaladás útját, másrészről sorompót zárt a 
hátramenés előtt. Tehát csak törvényváltoztatással volna a falusi 
iskolák tananyagának leszállítása keresztülvihető. Visszaesés lenne 
25 évi fejlődés után leszállítni újabb törvénynyel a népműveltség 
mértékét. De ettől eltekintve : még haladó irányban sem vélném 
a népiskolai szervezetnek törvénynyel módosítását időszerűnek 
most, midőn a középiskolák reformja foglalkoztatja a közvéle
ményt, a szakközönséget, a kormányt és a törvényhozást. A mily 
kívánatos lenne a közép- és szakiskolai oktatásnak az általános 
népiskola befejezett tanítására építése (a mihez azonban most 
semmi remény nem fűződik), ép oly hátrányára válnék az általá
nos népművelésnek, ha az ismeretközlő elemi népiskola tanrende
zését az alaki képzést nyújtó középiskola igényeihez idomítná a tör
vényhozás.

De leginkább ellentmond a népiskolai tananyag redukálásá
nak maga az élet. Bizony sok a tanítni való elemi iskoláinkban,, 
sok a «köteles tantárgy», melyre «legalább is» oktatni kell a nö
vendékeket kivétel nélkül minden népiskolában. Ám még több az 
az ismeret, ügyesség és foglalkozás, mit a népoktatási intézetektől 
s első sorban épen a falusi népiskoláktól követel a rohamosan 
fejlő gyakorlati élet, mit ma már össze sem lehet hasonlítni a 
negyedszázaddal ezelőtt félénken megindult kezdettel. Az a tör
vényjósolta «legalább is» hamar bekövetkezett: évről-évre több 
igénynyel fordul a népiskolához a technikai, közlekedési, ipari és 
gazdasági vívmányokkal előretörő élet. És itt nincs megállapodás, 
naponként többet és többet kell a tanítóknak tanulniok s tanítniok, 
újabb meg újabb ismereteket gyűjteniök s közölniük, más-más 
ügyességekre szert tenniök és azokra képesíteniük, az iskolába 
sok-sok alkotó, vagy alakító gyakorlati foglalkozást bevinniök, ha 
azt akarják, hogy az iskolai élet az élet iskolájának nyomába lép
jen. A népnevelő hivatás e magaslata «excelsior» törekvésre sar
kalja a népművelés munkásait ; de a félsiker vagy épen balsiker 
gyakori volta sisyphusi erőlködésnek bizonyítja a sok nemes fárad
ságot; az élet nyomdokainak üzése-hajtása igazán «játszva emel s 
mosolyogva ver le».

A tanítni valókat nem kevesbíthetjük : mi hát a teendő a ta
nítóknak és növendékeknek a mind jogosabban felpanaszolt túl
terheléstől megóvására? Hir szerint a közoktatási tanács a tanterv



reformálását vette czélba. Bár az 1877. évi miniszteri tanterv, 
melyhez az összes iskolafentartó egyházak is alkalmazkodtak saját 
általános tanterveik megállapításánál, egészében ma sem tekint
hető elavultnak, kétségkívül megtűri, sőt megkívánja a módosítást, 
átdolgozást ; és bizonyára lendületet fog elemi oktatásunk venni 
az újabb tanulmányoktól, tanmenettől, módszertől. De maga az 
általános tanterv, melynek alapjául szolgáló tanczél és tananyag a 
törvényben van előirányozva, csak egyes részletekben alakulhat 
át, az pedig szinte lehetetlen, hogy kétfelé ágazzék, az osztott és 
osztatlan népiskolák eltérő igényeihez képest. Igenis : a tanmenet 
más kell hogy legyen a városi és a falusi (osztott s osztatlan) elemi 
iskolában, és ez eltérések részletesb figyelembe veendők s érvénye- 
sítendők az új általános tantervben, mint találjuk a réginél. A tan 
menet gondos kidolgozása s egyidejűleg az eddigi intézkedéseknél 
zigorubb ráutalása az összes elemi iskoláknak arra, hogy a rész- 
jetes tantervet és tanmenetet évenként megállapítsák: bőven meg
tenni jó gyümölcseit.

Főleg az ismétlő iskola nyerhet sokat a tantervreformmal. 
A mily szép és gyakorlatias a törvénynek ismétlő oktatást rendelő 
conceptiója, olyan tökéletlen, olyan gyarló országszerte foganato
sítása : legjobb esetben csak ismétli a 7—9. tanfolyam a hat m in
dennapos osztály tanulmányait, de gyakorlati vagy épen szakirány
ban továbbfejlesztését csak kevés iskola kísérli meg. És ennek oka 
nagyrészt a tanterv, mely bölcs óvatossággal szem előtt tartva a 
kezdet nehézségeit, átmenetileg igen kevés követeléssel lépett föl 
és csak vázlatos utasításokat adott, valószínűleg pedig arra is szá
mított, hogy a felső népiskolák csakhamar kiszorítják a népesebb 
helyekről az ismétlő iskolákat. Ez — sajnos — nem következett 
be ; helyette a szükség, az «élet» megteremtette az iparos és keres
kedő tanulók ismétlő iskoláit. íme a példa, a kipróbált kísérlet : 
miként lehet, miként kell az ismétlő iskolát gyakorlati, szakirány
ban fejleszteni. Előbb-utóbb (inkább előbb, m int utóbb) átalaki- 
tandók a mezőgazdasági vidékek ismétlő iskolái a tanoncziskolák 
módjára földmíves vagy kertész gyakorló iskolákká. Ebben az 
irányban fog leginkább reformot jelenteni a tanterv átdolgozása.

Es a tanításmód irányzásában. A nevelő oktatási módszer 
annyira egyéni sajátja a néptanítónak, hogy azt a tanterv részletes 
utasításaival nyűgözni ép oly balsikerü lehetne, minővé a tan 
könyvek kötelező használata vált. De irányadó útmutatásokat
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adni, a túlterheléstől mentesség módját föltárni igenis hivatása 
az általános tantervnek. Több mint két évtizedes tanulmány, 
megfigyelés, kisérlet és lehető alkalmazás teljesen meggyőzött a 
felől, hogy a mire hazai nevelőoktatásunk legjobb erői töreked
nek — a mivel egy évtizede — Gönczy Pálnak az országos tanító- 
gyűlésen felszólalása óta — szakirodalmunk folyton foglalkozik, — 
a mit a szakoktatásnak kivétel nélkül minden ága gyakorol, — 
és a mit, mivel elemi oktatásunk szervezetéből is folyik, sok jeles 
néptanító sikerrel alkalmaz : az induktiv foglalkoztató nevelés- 
oktatásmód nemcsak leginkább jogosult a népiskolában, de egye
dül alkalmas arra, hogy a gyakorlati élet által fölvetett újabb és 
újabb ismerettárgyakat túlterhelés nélkül feldolgoztassa.

Az inductiv foglalkoztató tanításmód biztos ösvényére kell 
terelni az új tantervnek összes népiskoláinkat. Ha az ismeretszer
zés tárgyainak közvetlen érzéklésével, alakító feldolgozásával, 
részarányainak mérésével, számításával, természettani és termé
szetrajzi tulajdonainak kisérlések útján is megvizsgálásával, — a 
terek természetben fölvételével vagy rajzokról, térképekről szem
lélésével, — az észleltek elbeszélésével, leírásával, — a concret 
adatokból a törvény elvonásával maguk a növendékek foglalkoz
nak, az összmunkásság útján gyűjtött ismeretek tudományrend
szere tökéletlenebb marad ugyan, de maguk az ismeretek való
diak, maradandók lesznek, és az ismeretszerzés módszere egész 
élten át pezsgő vérükké válik a tanulóknak. Ez legnagyobb becse 
a foglalkoztató tanításnak.

Meg az, hogy gondolkodásra s gondolatainak helyes kifeje
zése s leírására készti a tanulót : tehát alaki képző hatása is telje
sebb, mint a «tanok» recipiálásáé, igazabban mondva betanulásáé. 
(Ily szándékos vagy vétlen visszaélés az inductiv foglalkoztató 
oktatásnál ki van zárva.) A falusi osztatlan népiskolákban pedig 
mindezeken felül az az előnye, hogy egyrészt az idők és viszonyok 
által fölvetett s előtérbe helyezett bármely ismeretnek tanidő- és 
munkaszaporítás nélkül, tehát a túlterhelés kizárásával elsajátítá
sára s felhasználására képesít ; másrészt a tanulni valóknak ter
mészetszerű csoportosítására szolgáltat alkalmas keretet, s e tekin
tetben az általános és részletes tantervet legjobb nyomokra vezeti.

Most osztatlan népiskolában lehetetlen tárgycsoportosítás, 
sőt osztálycsoportosítás nélkül eléggé foglalkozni minden tantárgy
b a !  s minden osztálylyal, bárminő módszer alkalmazása mellett
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is. Ellenben nemcsak meggyőzi az eddig leküzdhetetleneknek mu
tatkozott nehézségeket a népiskola, de teljes sikert s e mellett 
tanítónak és növendékeknek egyaránt könnyű és kedves foglalko
zást biztosít, ha az induktív foglalkoztató tanmódhoz nézetem 
szerint következőkben alkalmazkodik :

A népoktatási törvény nem tiltja, egyáltalán nem érinti, 
hogy a mindennapi osztatlan népiskola hat évfolyama három cso
portba foglalja a növendékeket s tantárgyakat. A két alsó osztály 
egy csoportot képezvén, megközelítőleg az eddigi tan terv szerint 
halad. Csak egy változott körülmény idéz nagyobb eltérést elő : a 
kisdedóvódák közvetítése család és iskola közt. Ez lehetővé teszi, 
hogy a beszéd- és értelemgyakorlatok (melyek a törvény által a 
népiskolák 82%-át tevő felekezeti tanintézeteknél lígy sem köte- 
lezvék) sokkal kisebb tért foglaljanak, s a megnyert idő az óvodai 
alakító foglalkozások gyakorlására, tovább fejtésére és bevezető 
oktatásra fordíttassék. Ez előkészítő foglalkozások közben számos 
alkalom kínálkozik a különféle mérésekre : ha a méréssel előzzük 
meg s kötjük össze a számolást, e tantárgynak az eddiginél bizto
sabb alapot adunk. A bevezető tantárgyak : rajzolás, irás, olvasás 
a régi módon oktatható ; csak az lenne általában kívánatos, osz
tatlan népiskolában pedig épen elengedhetetlen, hogy szakítson a 
tanterv az olvastatás azon lánczolatával, mely a szép olvasáshoz a 
«gépies», «folyékony», «értelmes» és «hangsúlyos» olvasás nyű
gein át juttat : a foglalkoztató tanításmód — kivált osztatlan isko
lában — mellőzhetővé teszi az olvastatás mesterkélt fokozatait.

A III. és IV. évfolyam képezze a közép csoportot, melyben 
az osztatlan népiskola főtantárgya a földrajz, a szülőföldisme és 
Magyarország természeti földirata ; e főtárgy inductiv földolgozása 
körül jegeczedhetnek a természetrajzi, földtani, vegytani, termé- 
szettani ismeretek, a mértannak közvetetleniil megállapítható sza
bályai ; hozzá alkalmazkodik az olvasmány, fogalmazás, sőt lehe
tőleg a számítás is, mely e csoportban az egész számokkal négy 
alapműveletre terjed.

A felső csoport az osztatlan népiskola két utolsó évfolyamá
ból alakulna, tanulmányi gerincze az anyanyelvtan, illetőleg a 
nem magyar tannyelvű iskolákban a magyar nyelvtan. Osztatlan 
népiskola alsó és közép csoportjában a bármely anyanyelvnek, 
minden esetre pedig a magyar államnylevnek minden tantárgynál, 
szóban és írásban gyakorlását épen oly elengedhetetlennek tartom.
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mint mennyire mellőzhetőnek vélem a nyelvtani oktatás alaki 
képzését. Viszont bizonyára megkövetelendő, bogy nemzeti jellegű 
népiskolai oktatásunk betetőzése a gyakorlatilag már elsajátított 
magyar nyelvszellem törvényeinek megismerésében s tudatos al
kalmazásában álljon. E fő tantárgy gerincze körül csoportosul : a 
földrajzból a magyar birodalom politikai leírása, s a többi európai 
államoknak vázlatos (az összes földrészeknek is áttekintő) föld
irata ; a magyarok története, kapcsolatban alkotmány-ismerettel ; 
a magyar mértékek és pénzek ismertetése s ezzel számtani gyakor
latok (tizedes rendszer, % számítás stb. mint az eddigi tanterv
ben). Az utolsó három hó (a tanév utolsó harmada) bőven elég 
lenne az összes ismereteknek rendszerbe foglalására ; s az így meg
alkotott szabályok nem az emlékezet, hanem az ítélet gyümölcsei 
lévén : élő táplálékai maradnak az iskola elhagyása után és az ifjak 
nemzeti öntudatának, továbbképzésének, jellemalakulásának, m ű
veltségének.

Az így beosztott s ily tanterv szerint vezetett népiskolai 
oktatás az induktív foglalkoztató tanmóddal teret nyer a kézügyes
ségi oktatásra is. Sőt ez a csoport-tanítás szerves eszközévé fejlőd
hetik, ha a módszer egészen sajátja a tanítónak. Azonban épen 
mert sok tanító nincs még ily kedvező helyzetben : a kézügyesítö 
foglalkoztatásoknak még egy ideig csak fakultatív beillesztését 
kísérelhetjük meg az általános tantervbe, arra utalás mellett, hogy 
a részletes tanterv úgy a tanmenetbe, mint a módszer-leírásba 
illeszsze belé a megfelelő kézügyességi foglalkoztatásokat, melyek 
az óvodai alakító munkákból kiindulva, rendszerint a középső cso
portban érnek a módszeresen előirányzott, szoros értelemben vett 
kézügyességi gyakorlatokhoz.

Teljesen a helyi viszonyok szabják meg e foglalkozás anya
gát, irányát és terjedelmét ; nem vezetne állandó eredményre a 
vidéken nem termett anyagból helyben nem gyakorolt (vagy meg 
nem honosítható) házi-, nép- vagy gazdasági ipari feldolgozás 
szerint foglalkoztatás. Erdős vidéken indokolt tehát csak a fa
faragás (ácsipar típusa), nagy mezőgazdasági helyeken a faragó
széki munka (kerekes ipar típusa), legtöbb kisgazdáklakta alföldi 
faluban pedig a fonálszerü, szálos anyagokkal kézügyesítö foglal
kozás (a textil ipar típusa) ; végre a lapszerű munkaanyagok m int 
a legtöbb ipar nyerskészletei a fejlett iparú vidékek kézügyességi 
oktatásához illenek. Pl. tankerületem népéleti viszonyai közt a
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ezálszerü anyagok kínálkoznak a kézügyességi oktatás legkezdet- 
legesb, s a helyi nép- és gazdasági iparhoz hajló foglalkozásaira 
(szalma, sás, kukoriczahéj, nád, fűz, kender stb.).

Az osztatlan népiskola tömérdek terhe alatt pálmaként fog 
így nőni, és gazdagon termi s érleli meg az általános népművelt
ség gyömölcseit. Ily osztálycsoportosítást, tananyagbeosztást, tan
tervet és módszert óhajtok én : nem tévedtem-é ? döntse el a tisztelt 
Pædagogiai Társaság. E ötvös K ároly L a jo s .

TESTÜLETI SZELLEM .

Az iskola életében minden momentumnak az a főczél adja meg 
jelentőségét, melyért az iskola fennáll, ez pedig a nevelés. Ennek szol
gál a tanár képzettségével s a nevelői rátermettség összes tulajdonaival ; 
ezen szempont alatt kell megfigyelni esetleges fogyatkozásait és tévedé
seit. Ez teszi kötelességgé a tanító-testület tagjai közt a szives jóindulat, 
vagy legalább kölcsönös becsülés és udvarias előzékenység viszonyát. 
Nézeteltérések egy testületben élő, mindennapi közös munkára hivatott 
emberek közt mindig voltak ; jogosultak, sőt szükségesek is, hogy a véle
mények megvitatása után, tisztázott, leszürődött alakban álljanak előttünk 
azon találkozó pontok, melyekben a megegyezés lehetőleg kölcsönössé 
lett. A nézeteltéréseknek azonban soha sem lehet olyan kartársak között, 
kik egymás iránt tisztelettel vannak, sem a személyes hajlamokban okot 
találniok, sem elkeseredett küzdelemmé fajulniok.

A kölcsönös becsűlés és jóakarat hiánya a legnagyobb veszede
lemmé fajulhat ; mert csorbát ejt a testület tekintélyén az ifjúság és tár
sadalom előtt, és meghiúsítja a nevelés legszentebb czéljait. Okvetetlen 
megrendül a társadalom bizalma, az egyes tanítók legbuzgóbb fárado
zása, kimagasló képzettsége mellett is, az oly intézet iránt, melyben ta
nítás és fegyelmezés, kellő egyetértés hiányában az egyéniségek külön- 
félesége szerint, talán épen ötlet szerint igazodik, s az egész szervezet 
imponáló hatása nincs meg a törekvésben, következőleg a sikerben sem.

Legszomorúbb azonban az ilyen intézet képe, ha a legfőbb ne
velő-eszköznek, a példának szempontja alatt vizsgáljuk. Puszta szóval 
nevelni nem lehet. A mint æsthetikât hiában tanítana az olyan ember, 
ki a szépet a legnevesebb aesthetikusok nyomán éles elmével tudja ugyan 
elemezni, a kis ujjábán hordja ugyan a művészetek szabályait, de magá
nak a formák tisztasága és tökéletessége iránt nincs érzéke, rajta a szép
nek nemesítő, finomító hatása nem látszik ; a mint a költemény szóhő
sége csak úgy hat kedvezően a hallgató lelkületére, ha ráillik Horatius
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mondása: «Omne supervacuum pleno de pectore manat»: a retorika is 
■csak úgy ér valamint, ha nem látszik rajta a mesterkéltség ; ha a beszélő 
élő példában mutatja meg azt, a mire hallgatóit tanítani akarja. Hogyan 
fogja a tanulókat egymás becsülésére, vagy épen szeretetére nevelni az 
olyan iskola, hol a nevelő-testületet talán nem is leplezett, vagy épen 
szembetűnő viszálykodásban látják ? Hogyan fogja az erkölcstant, a 
klasszikus Írók szépséges helyeit sikerrel magyarázni, a tanulókat a 
hangoztatott szép elvek követésére bírni s ezzel együtt a társadalmi 
életre előkészíteni az a testület, mely üres szóval akarja a jó példa hiá
nyát pótolni ? Az a mosoly, melyet a gondolkozó tanulóban az ilyen 
nevelés kelt, az a bizonyos mesterkéltség látszata, megrendíti a tanulóban 
a naiv bizalmat, lerontja a szó hitelét. Megtanítja arra, hogyan kell szé
pen prédikálni, a helyett, hogy megtanítaná, hogyan kell helyesen cse
lekedni.

Tudjuk tapasztalásból, érezzük hasznát és fontosságát annak, hogy 
egymás nevelő működését megfigyeljük ; azt, a mit a más eljárásában 
jónak találunk, magunkévá tenni iparkodjunk ; hogy eljárásunkat vita 
alá bocsássuk, hogy az okadatolt vélemények vitájának eredményét mint 
valóságos hasznot az iskolára, magunkra nézve is kötelezőnek elfogad
juk. Ez azonban lehetetlen a nélkül, hogy a jobb vélemény diadaláért a 
maga egyéniségét egyik-másik meg ne tagadja, a közügyért a maga 
tetszéséből, vagy meggyőződéséből valamit fel ne áldozzon. Még akkor is 
ha a mellőzött vélemény csakugyan jobb volna az elfogadottnál ; mert 
hiszen a nevelésben abszolút értékű eszközök nincsenek ; mindannyinak a 
használatukban érvényesített ügyesség és egyöntetűség adja meg a 
sikerét. A hospitálás és a tapasztalatok kölcsönös cseréje a legalkalma
sabb mód ezen egyöntetűség megvalósítására. De mindegyik csak ott 
lehetséges, a hol megvan a kölcsönös becsülés és gyanútlan jó indu
lat ; a hol malicziát nem kell keresnünk s nem is lehet találnunk ; a hol, 
ha nevelésügyi tapasztalatról van szó, minden egyéb mellékes szem
pont : fiatalság, öregség, tudományos hírnév és társadalmi szereplés stb. 
sutba kerül. Ebben a dologban nem lehet segíteni sem chablonnal, sem 
rendelettel ; ide az egyéniségeknek kölcsönös alkalmazkodása szükségese

Azt mondja valaki, hogy «a munkát elvégzem, kötelességemet 
legjobb meggyőződésem szerint teljesítem ; személyes hajlamaimhoz 
semmi köze senkinek». Hajlamokhoz ugyan nincs, de külső nyilvánu- 
lásukhoz igen is van, mikor a nevelői hatáshoz, vagy a testületi tekin
tély fentartásához tartoznak. Nem szeretek képekben beszélni ; de meg
szerettem egy hasonlatot, nem állhatom meg, hogy fel ne említsem. 
A cserkesznek azért van széles, lapátalakú és éles kengyelvasa, hogy 
azon a helyen, a hol meghalt, mindjárt sirt is lehessen vele ásni a szá
méira ; derekát a drága csipkeszövet azért köríti, hogy készen legyen
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mindjárt a szemfedője is. Ilyen a testületi élet is. Kengyelvas lehet, a 
melyen a jó ügy előrehalad ; ékesség lehet, mint a cserkesz öve, melyre 
büszke a hordozója. De lehet a jó ügynek sírverem ásója, lehet önérzetes 
büszkeségünknek szemfedője is.

A testületi szellem alapját és első feltételét a valódi műveltségben 
találjuk meg. Ezalatt pedig értem főképen az önuralmat, megfékezését 
minden olyan ösztönnek, mely a békeséget nagyon fontos ok és szük
ség nélkül megzavarhatja. Az emberi ész munkái akadályozni vagy 
gyöngíteni tudják a természeti erők rombolásait; a hajó viharos tengert 
is bekalandoz, villámfogó megszelídíti a felhők haragját. Csak a magunk 
természetének viharos vagy malicziózus ösztönén nem tudnánk ural
kodni ?

A műveltségből ered egymás személyének és jogainak tiszteletlen 
tartása. Nem szoros barátságról van szó, melyet a hajlamok és vérmér
sékletek különbségei mellett elképzelni sem lehet ; hanem azon legele
mibb emberbaráti szeretet kötelességéről, hogy egymás személyét ne 
bántsuk, hogy egymásnak rosszat ne akarjuk. Mindenekfelett pedig ne 
akarjuk rosszat a ránk figyelő tanulóval, kinek leikébe könnyen a csa
lódás, gyűlölet és czinizmus magvait ültethetjük. A jogtisztelet ismét a 
kölcsönösségen alapszik. Quod tibi fieri non vis, alteri non facias. A jog
nak a fogalma kizár minden erőszakoskodást.

Az említettem műveltség termi a türelmet egymás gyöngeségei, 
fogyatkozásai iránt. Nincs tökéletes ember ; a tökéletlenségből pedig 
bizonyára abban van a legkevesebb, ki csak olyan mértéket szab má
sokra, a milyennek maga is megfelelhet. Türelemmel lehet leginkább 
javítani azokat a kis hibákat, melyek legtöbbször nagy ellentéteknek a 
gyökerét teszik. Bűnös ember volna az, a ki az ilyen kis fogyatkozásokkal 
türelmetlenségre, kíméletlensége vagy épen szatírára, sőt támadásra vissza
élne. Achilleus a monda szerint csak a sarkán, Sigfrid csak a háta köze
pén volt sebezhető ; a gyáva Páris és a gonosz lelkű Hágen fel tudták hasz
nálni ezt a kis helyet, hogy nagy hősöket is megöljenek. Valóban nagy 
szerencse, áldás az iskolára egy-egy derült kedélyű, tapasztalt öreg 
ember, ki kedélyességével a testület tagjait maga köré tudja gyűjteni, 
ellentéteket kiegyenlíthet, hallgatagon megválasztott biró lehet a társas 
élet konfliktusaiban. Ha pedig olyan hibák volnának, melyeket veszedel
mes természetük miatt sem takargatni nem tanácsos, sem javítani többé 
nem lehet : csak akkor kell a türelemnél erősebb eszközöket hasz
nálnunk.

Legnehezebb helyzetük van ezen kérdésben az autonomikus intéze
teknek. Itt a tanárok rendesen élethossziglan egy intézethez, egész éle
tükre egymáshoz vannak fűzve ; áthelyezés nem történhetik. A mint 
választáskor pártok alakulhatnak, úgy mindig tág tere nyílik két ellen-
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têtes akcziónak, ha a tanító-testület bárminemű ügye van kérdés alatt. 
Támadás és védelem czéljából pártoskodás könnyen eredhet ; a pártos
kodás szenvedélyeket ébreszthet, s ezen legrosszabb tanácsadók könnyen 
elhomályosíthatják a tiszta látást, az objektív bírálatot. Pártok fedezete 
alatt tenyészhet a személyes ellentét, a mely szabadján hagyva kímélet
len pusztítást okozhat a testület szellemén s egész nevelői működésén ; 
egyeseket — a párt ereje szerint —- erőszakos eljárásokra ösztönözhet, 
másokat reakczióra ébreszthet ; némelyeknek munkakedvét szegheti, 
sőt önérzetes embert egész életére is megbéníthat, ha igazságérzetét 
nem tudja a pártszempontok alá helyezni.

A művelt kartárs elismeréssel van a jó iránt, melyet a testület 
bármely tagjában feltalál, örül a jóakaratnak és képességnek, mert vele 
a testület tekintélye növekszik, az ifjúságra gyakorolható üdvös hatás 
erősödik. Kicsiny lélek volna az, ki irigyelne, vagy szándékosan kiseb
bítene minden olyan jó tulajdonságot, melynek híját maga-magán el
ismerni kénytelen.

Az előadottakból önként foly a következtetés ; de azért helyén lesz 
egy-két konkrét módozatot, javaslatot, vagy inkább óhajtást megfigyelni, 
melyek jó hatással lehetnek a testületi szellem és tekintély fenn
tartására.

1. Minden eszközzel nevelni kell a testület asszimiláló erejét; de 
ez ne az egyéniségek lerontásában, hanem a jó ügyre való irányításában 
nyilatkozzék. Legyen annyi ereje a testületnek, hogy elszigeteljen olyan 
törekvést, mely az egyetértés felzavarására törekszik, vagy békétlen
ségre közvetetten okot szolgáltat. Ne engedje, hogy minden külső hatás : 
politika, szóbeszéd, sőt talán még a világrengető események punctum 
saliens-e, a női hiúság és szeszély is, befolyást gyakorolhasson a tűrhető 
társas élet megbontására. Álljon útjába az olyan hajlandóságnak, hogy 
a testület egyik tagja a másikat közönség, vagy — horribile dictu - 
épen tanulók előtt akár érdemleges kritika, akár malicziózus megjegy
zések tárgyává tegye. Ellenkezőleg : érezze a védelem szigorú kötelessé
gét minden esetben, mikor a testület egy tagja rosszakaratot, vagy 
támadást vont magára; érezze és gyakorolja ezt még akkor is, az okos 
türelem végső határáig, mikor a támadás nem okadatolatlan. Ha 
pedig olyan nagy hibáról van szó, mely állandó akadálya akár a társa
dalommal való művelt összeférhetésnek, akár a tanulókra gyakorolandó • 
jótékony nevelő hatásnak, a legvégső esetben, mikor más remedium 
többé nincs : tegyen úgy, mint a Balaton vizének hatalmas ereje, mely 
háborgásakor a partra tesz mindent, a mi nyugalmas felszínét meg
zavarta. De a hol egységesítő erő nincs, nem lesz kiválasztó erő sem.

2. A tanító-testületnek felsőbbségei, kormányközegek és fentartó 
testületek ne fogadjanak el a testület tagjaitól olyan informácziókat,
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melyek nem az ügykezelés hivatalos utján történnek. Az olyan eljárás, 
mely kerüli a nyiltságot, mely egyenesség helyett alattomos, hátinögi 
utakat keres, a mennyire fórfiatlan, annyira veszedelmes is. Ha sikerre 
vezet, ilyen útra terelheti a testület többi tagjait is ; és akkor soha senki 
tisztában nem lehet az iránt, vájjon a rosszakarat nem intéz-e ellene 
orvtámadásokat, melyek ellen védekezni is alig lehet. Nevelő-testület 
köréből az ilyen eljárásokat kiérdemelt megszégyenítéssel kell kiirtani.

3. Nagyon fontos az igazgató személyisége ; neki jut állásánál 
fogva főszerep, sőt kötelesség is a testületi szellem fentartására ; neki 
kell első sorban ügyelni mindarra, a mi a tanító-testület tekintélyét 
növendékek és társadalom előtt nevelheti. Ő ezen tekintélynek legtermé
szetesebb bizományosa ; ha különben személye alkalmas ezen fontos 
szerep betöltésére. Tekintélyt azonban erőszakolni nem lehet. Mikor 
Bartakovics a bíbort megkapta, azt mondta környezetének a templom
ban : «Altius elevetis, ut videat populus cardinalem». Természetesen 
kicsi ember lévén mesterséggel kellett láthatóvá tenni. A szellemi erő, 
a gondolkozás kiválósága, a tapasztalatok gazdagsága, a kötelesség-telje
sítésben való jó példa mellett nincs szüksége az igazgatónak arra, hogy 
pose-okat, magas sarkú kothumust használjon, ut terribilis appareat. 
A tekintélynek külsőségekben való keresése, vagy épen erőszakolása 
aprólékos mesterkedések érettebb ifjúság előtt is mosolyt ébreszt inkább, 
mint tiszteletet, férfiak előtt annál inkább. Egyik igazgatónak nincs 
szüksége rá, a másiknak nem jól áll. Az állam rendelkezése vagy vezetése 
alatt levő intézetben az igazgató hivatalfőnök, kinek némi iurisdictiója 
is van a tanár-testület tagjaival szemben. Protestáns alkotmányos elvek 
szerint azonban a jog forrása mindig és mindenütt a testület ; az igaz
gató csak mandatárius a tanító-testület ügyeinek nyilvántartására és 
határozatainak végrehajtására. Itt iurisdictio semmi sincs, a testület 
tagjaival szemben csak egy tennivalója lehet : ellenőrzése a kötelességek 
teljesítésének, ha erre világos szavakkal kifejezett megbízatása van, és 
jelentéstétel oly konkrét adatokról, melyek az egész intézetet érdeklik ; de 
a jelentés is mindig a tanító-testület előtt történik s ennek határozata 
alá esik. Az állam tehát a személyi kiválóságot kivételes állással is segíti, 
hogy a szükséges tekintélye meglegyen ; prot. intézmény pedig hivatal
főnököt nem ismer. Ilyen körülmények közt, jól körülvonalozott hatás
körben, művelt emberek között, erőszakoskodás nélkül, tekintély-kérdé
sek nem szoktak felmerülni. Az igazgató ne a maga, hanem a testület 
tekintélyét helyezze előtérbe. A testületi szellemért tagadja meg magát, 
ha talán hivatalos méltatlankodás jön ajkaira, a mely esetleg sokat ront
hat, de bizonyosan semmit sem javít. Koncziháljon inkább tapintatával, 
mint idegességével ellentéteket ébreszszen. Mikor az ellenőrzést gyako
rolja, inkább a megfigyelő legyen, ki minden tapasztalatot az ifjúságért
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tesz. mint a kritikus, ki minden áron bírálni valót keres, s a maga néze
tét akarja érvényesíteni. Tisztelje az egyéniség feltétlen jogosultságát, 
úgy, a mint azt a maga számára óhajtja. Az ellenőrzés útja egyenes 
legyen. Az őszinteség hiánya gyanakodásra mutat ; ez pedig kartársak 
között méltatlan és boszantó. A prot. igazgatóban a prudenezia és a jó 
modor az egyedüli eszközök, melyekkel helyzete nehézségeit elviselheti. 
Ha akaratát erőszakolja, reakcziót ébreszthet ; a pártoskodásnak pedig, 
mint az elhajított kőnek, mint a megindított hógörgetegnek ki tudná 
belátni a végét ! Ne akarjon többet, legalább keresztülvinni ne akarjon 
többet, mint a mennyit a testület akar ; különben semmi haszna belőle 
az intézetnek. Szánalmas gyöngeség volna egy prot. igazgatóban, ha 
személye érdekében pártot alakítani is képes volna. Pártalakítással 
részrehajlás, elfogultság, szolgálatok, talán elnézések kölcsönössége jár, 
a minek mindig az intézet adja meg az árát.

4. Mindig félek attól a gondolattól, hogy külső tényező avatkozzék 
be a testület ügyeibe vagy társas életébe. De a tapintatos ellenőrzést 
ebben a tekintetben is szükségesnek tartom. Mert baj ugyan, de vannak 
olyan természetek, kikre csak kényszerítő erővel lehet hatni ; másrészt 
ellenőrzés szükséges azon kinövések ellen, melyek a testületi összetar
tásból fakadhatnak. Helyesnek tartom azért, ha a tanügyi hatóságok 
kiterjesztik figyelmüket arra is, hogy meg van-e a tanító-testület tagjai 
közt a szívesség viszonya ? Nyilvánul-e egyetértés a nevelő-működés 
egyöntetűségében ? Engedelmeskedik-e mindenki a testület határozatai
nak ? Milyen viszonyban vannak a tanítók a helyi társadalom művelt 
közönségével ? Tudnak-e rokonszenvet ébreszteni az iskola feladatai, az 
ifjúság ügyei iránt ? Nem foglalkoznak-e oly dolgokkal, melyek, a mint 
könnyen elvonhatják a tanárt a nevelői foglalkozástól, kicsinyeseknek 
tüntethetik fel előtte ennek a feladatait : úgy legalkalmasabbak is arra, 
hogy szenvedélyes ellentéteket ébreszszenek a testület tagjai közt és 
felkavarják a művelt társadalommal való jó viszonyt ? Nincsenek-e olyan 
hajlamaik, melyek leronthatják az egyesnek s vele az egésznek is a te
kintélyét ? És tapasztalatai után tegyen meg kormány és fentartó testü
let a maga hatáskörében mindent, hogy elismeréssel is, de ha nagy 
szükség van rá, orvoslással is gondozhassa a testület tekintélyét.

5. Könnyen leronthatja a tanító-testület jó viszonyát azon érde
keltség vagy gyöngeség, melylyel a testület tagjai a tanulók némelyei 
iránt esetleg viselkednek. Különféle alakban nyilvánulhat : lehet az apá
nak vagy rokonnak érdekeltsége és helytelen érzékenykedése, vagy épen 
gyanakodása azokkal szemben, kik a hozzá közel álló tanulót nevelik és 
bírálják ; lehet a szállásadó gazdának berzenkedése és törekvése, hogy 
kosztos diákját védelemben részesítse. Ezeket a tulajdonságokat nem 
elemzem tovább. Eitkák is, meg bizonyosan magukra is vonják minden
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jóravaló testület erélyes eljárását. Csak az ilyenféle gyengeségek legve
szedelmesebb fajtáját említem : midőn a kosztadó tanár asztala az isko
láról, vagy épen tanárokról való bizalmas, kedélyes társalgás helyévé 
leszen. Hogy ennek az utján bőven tenyészik minden rossz, a mi a ne
velői tekintélyt tönkre teheti, malicziózus megjegyzések, mendemondák, 
melyek aztán a kávéasztalnál, új körben, élénkebb nyelveken, színezett 
formákban jelennek meg : azt egy kevés kis-városi tapasztalat bizo
nyítja. Erre pedig nem lehet más orvosszert használni, mint egy kis 
dózis prudencziát ; ha pedig nem volna kézügyben, vagy nem lehetne 
legyőzni ezen orvosság ellen a reniteneziát, vagy talán már nem is hasz
nálna: a testület együttes fellépése volna szükséges az ilyen hiba ki
irtására.

6. Autonom iskoláknál sok helyt az intézet vagyonügyét is a taná
rok kezelik, s a személyeikre vonatkozó ügyeket is első sorban ők maguk 
intézik. Ismét a legszélesebb tere annak, hogy a kartársak közt minden 
rossz indulat felszabaduljon. Valóban itt volna már az ideje, hogy ettől 
a provincziától a középiskolai tanár megmenekedjék és egész embert 
szentelhessen a nevelői működésnek !

Ezeket óhajtottam elmondani a testületi szellem fontosságáról, 
rövidre fogva és kerülve a konkrét esetekre való hivatkozást. A nevelés 
ügye megkívánja, hogy ezen thémával is foglalkozzunk.

Lázár István.

A ZÁGRÁBI TANSZERKIÁLLÍTÁS.*

Nagyméltóságodnak f. évi szeptember hó 6-án 39713. száma, kelt 
megtisztelő rendelete folytán szeptember hó 10-én Zágrábba utaztunk, a 
hol a tanszerkiállítás rendező bizottsága minden várakozásunkat messze 
túlhaladó, rendkívül szives fogadtatásban részesített bennünket. Nem
csak a kiállítást, hanem Zágráb nevezetesebb iskoláit is meglátogattuk és 
tanulmányoztuk s általában lehető teljes képet iparkodtunk nyerni a 
horvát-szlavon közoktatásügy jelen állapotáról. Tapasztalatainkról van 
szerencsénk a következőkben csak a lényeges momentumokra szorítkozó 
rövid jelentést tenni.

A tanszer kiállítás, noha igen gazdag és terjedelmes volt, kevés 
oly taneszközt tartalmazott, a melyet még nem ismertünk volna. Ilye
nekül pusztán a horvát részről kiállított eredeti tárgyakat említhetjük. 
Ezek között első helyen áll Horvátország iskolai fali térképe, Steklas

* Dr. Heinrich tíusztdmfáí és Szit/ipán Vilmosnak a nm. vallás- és 
közokt. miniszter úrhoz intézett jelentéséből.

Magyar P adagogia. I I .  4. 14-
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zágrábi tanítóképezdei tanár által tervezve ; továbbá a horvát megyék 
iskolai térképei, melyek azonban fali térképeknek igen kicsinyek és nem 
érik el a Gönczy Pál és Kogutowiez Manó által szerkesztett iskolai fali 
megyei térképeket. Posner Károly Lajos és fia budapesti térképészeti 
intézetében készültek és technikai kivitel és kartográfiái szempontból 
tökéleteseknek mondhatók. Említésre méltó a horvát házi ipar rnotivu- 
mait ábrázoló gyűjtemény, mely a horvát iparművészeti gyűjtemény 
tulajdona. E motivumok alkalmazására és felhasználására Horvátország
ban az iskolai női kézi munkákban méltán nagy gondot fordítanak. 
Kívánatos volna, hogy Magyarországon is az iskolákban ne csupán 
külföldi mintákat, hanem első' sorban a hazai motívumokat dolgozzák 
fel a női kézi munkákban.

A horvát tanszeripar még nagyon fejletlen. Egy zágrábi orgona
építő czég orgonáin és harmoniumain kívül csak a könyvnyomdái ter- 
mékeki’ől lehet szólani. De ezek is aránylag kis számuak, kiállítás tekin
tetében pedig semmikép sem versenyezhetnek a magyar könyvnyomdá
szat termékeivel. Nagyon jól esett tapasztalnunk, hogy tankönyv 
egyáltalában kevés van ; Horvátország nem ismeri azt a borzasztó 
mennyiségű tankönyvet, melylyel minálunk hivatottak és hivatatlanok 
az iskolákat elárasztják, a miből a tanügynek valóban nem sok haszna, 
a szülőknek pedig tetemes káruk van. Ennek oka a Horvátországban 
még a középiskolákra is fennálló állami tankönyv-monopolium, mely a 
szabad versenyt nem teszi ugyan lehetetlenné, de igen erősen s úgy 
látszik nagyon üdvösen korlátozza.

Tanárok és tanítók általuk szerkesztett számos tanszert és gyűj
teményt állítottak ki, melyek, noha nagy részük nem bir valami külö
nös nagy értékkel, mindazon által azért becsesek, mert tanúságot tesznek 
a horvátországi tanítóknak a tanítás színvonalának emelésére irányzott 
buzgóságáról és szakképzettségéről. Ezek sorából megemlítendó'k : Hire 
Dragutin természetrajzi gyűjteményei, Ettinger József hal (hús) præpa- 
ratumai, Kirin József «Ártalmas rovarok gyűjteménye» és «Iskolai kert 
erve», Cuvaj «Fali táblák az első számvetéshez», Lepusic számoló

gépei stb. Franges Simon tanár az álló irás számára normal ABC-t 
dolgozott ki és állított ki, melyben magyar mondatok is előfordul
nak ; említést érdemel, hogy az álló irás betűalakjait a cursiv Írásból 
vezeti le.

Horvát részről voltak még kiállítva a horvát tanügy történetére 
vonatkozó egyes tárgyak. Érdekesek a régebben használt tiszteleti köny
vek. Ilyenek «Ehrenbuch für die к. к. Hauptschule in Brood, 1820 
1873» és «Ehrenbuch für die k. k. Trivialschule in Gross-Koparnize». 
Az első lapon van 0 felségének, az akkori uralkodónak arczképe és neve ; 
a következőkön a határőrvidék parancsnokának, majd a helyi hatóság
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nak, az iskolai elöljáróknak stb. nevei ; azután évről-évre a jeles tanu
lók nevei vannak bejegyezve.

A nem liorvát kiállítók közül első sorban említendők a magyarok. 
A kiállítás magyar része nemcsak mennyiségileg, hanem minőségileg is 
igen kiváló és becses volt és az anyaországnak amott a Drávántúl tisz
teletet szerzett. Részt vettek benne a vallás- és közoktatásügyi minisz
térium becses szemléleti képekkel, fali térképekkel, természettani, gép- 
tani, természetrajzi és rajzi fali mintákkal, az általa kiadott horvát és 
szerb nyelvű népiskolai tankönyvekkel ; továbbá az egyetemi nyomda 
hasonló tárgyakkal ; az országos tanszermúzeum a tulajdonát képező 
nagybecsű kézügyességi tanmenetekkel ; a budapesti pædagogiummal 
kapcsolatos gipszöntő-mtíhely igen jó gipsz-mintáival ; Calderoni és 
társa egy egész termet töltött meg igen szép és becses taneszközökkel ; 
Posner К. L. és fia térképészeti mtíintézete a Gönczy által szerkesztett 
megyei iskolai fali térképek közül állított ki nehányat ; a Lampel kiadó- 
czég német és szláv nyelvű kiadványait mutatta be.

Külföldiek közül megemlítendők a Pichler özvegye és fia, Lenoir 
és Forster, Reichert bécsi és a Kreidl prágai tanszergyárosok és tan
szerkereskedők, kik nagy számmal állítottak ki különféle tantárgyak 
tanításához és különféle iskoláknak szolgáló taneszközöket. Ezek között 
mint kevésbbé ismeretesek a következők érdemelnek figyelmet.

Az úgynevezett » Patent-Leichenbrett Dirksen» egy erős karton, 
mely mindkét oldalán hornyolatokkal van ellátva, melyekbe a rajzpapi
rost lehet betolni, melyet a felső részen oldalt alkalmazott két szorító 
tart szilárdan. A rajzdeszka helyettesítésére hivatott ezen tanszer figyel
met érdemel olcsósága, könnyű kezelhetősége és könnyűsége miatt 
Érdemes volna vele nálunk is kísérletet tenni.

A Stuhlmann hamburgi ipariskolai igazgató által a porosz nép
iskolák rajzoktatása számára egybeállított tanmenet megérdemli a 
tanulmányozást. All : a II. és III. osztály számára stigmografiai rajzo
láshoz való mintákból ; a IV—VI. osztály számára szabad rajzoláshoz 
való lapmintákból ; a VII—VIII. osztály számára végül a fa- és gipsz
mintáknak egy sorozata szolgál.

Figyelmet érdemelnek továbbá a Zergibel berlini gyáros által 
készített rajzminta sorozatok, még pedig: a) 13 faminta az első rajzo
láshoz testminták után (13 darab ára 10 márka); b) ugyanahhoz húsz 
átmeneti alak (építészeti tagok, közhasználati tárgyak 20 db. 32 márka); 
•c)  Wilt famintái a vetülettani rajzoláshoz (15 db 25 márka) ; d) Stuhl- 
mann-féle pléhmodellek a szabadkézi és mértani rajz számára ; e)  Mar
tens edény alakjai ; f )  Meisel mintái a vetülettani rajzhoz.

A Kreidl által kiállított taneszközök között kiválóan sikerültek az 
ember élettanának magyarázatához szolgáló franczia papirmaché készít
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menyek, melyek finom kivitelök és tartósságuk miatt elsőrangú tanesz
közöknek tekintendők. Egy természetes nagyságban készített teljesen 
szétszedhető ily mintát, mely az ember testét ábrázolja, a horvát kor
mány 1200 frankon vett meg a zágrábi tanítóképezde számára. Voltak 
ott állatoknak ilynemű mintái is, például a cserebogár szétszedhető nagy 
arányú mintája 600 frankért.

A Herrose wittenbergi kiadónál megjelent «Kartenskizzen für den 
ersten Unterricht in der Erdkunde» Bismarktól a mapparajzoltatás he
lyes módjára nézve megbecsülhetetlen módszeres útmutatást adnak.

A rajzoktatás köréből kiállított taneszközök között még megemlí- 
tendők: Enke «Wandtafeln für den elementaren Zeichenunterricht» 
(36 lap kenderpapiroson) és Grant «Vorlagen für weibliche Handarbei
ten». Említést érdemelnek még a Lenoir és Forster által kiadott tech
nológiai fali táblák, — Fiedler anatómiai fali táblái, — Hillardt segéd
eszközei a női kézimunkaoktatáshoz.

Ezzel befejezvén szemlénket a tanszerkiállítás fölött, még csak az 
általunk meglátogatott zágrábi iskolai épületekről teszünk rövid jelen
tést és arról, a mit a horvát tanügyi állapotok felől ottlétünk rövid 
ideje alatt tapasztalhattunk.

A zágrábi állami tanítóképezde új kétemeletes épülete minden 
tekintetben mintaszerű és czélszerü alkotás, melynek létesítésénél nem 
kímélték az anyagi áldozatot. A három széles ablakkal biró parkett pad
lózató tágas tantermek ; a 22 m. hosszú és 12 m. széles és mintegy 9 m. 
magas gyönyörű díszterem, egyszersmind kápolna és terem a karéneklés 
számára: a zeneterem orgonával; mellette négyzongoragyakorló-szoba, a 
többi tanteremtől oly távolságban, hogy három zongorajáték sem za
varhatja a tanítást ; a gyakorló-iskolai növendékek által végzendő me
chanikai munka számára az I-ső emeleten (nem mint nálunk a nedves 
sousterrainben) elhelyezett nagy műhely, hosszában 8 kettős ablakkal ; 
mellette kisebb műhely a képezdei növendékek számára ; a nagy rajz
terem és egy mintázóterem szintén az első emeleten ; közöttük szoba a 
mosdásra és a mintázáshoz való anyag előkészítésére ; külön tanterem a 
természettan és vegytan tanításához két laboratóriumi helyiséggel ; 
külön természetrajzi tanterem és muzeum ; olvasószoba a növendékek 
számára ; a sousterrainben fürdő a képezdei és gyakorló-iskolai növen
dékek számára, mindez teljesen megfelel egy igazi modern tanítóképezde 
eszméjének. Az épületben a hat osztályú osztott gyakorló-iskola és a 
négy évfolyamú tanítóképezde tantermein kívül még két tanterem van 
a polgári iskolai tanítóképezde számára. Nemcsak a képezdei, hanem a 
gyakorló-iskolai növendékek is kötelezöleg fogják tanulni a kézi munkát, 
még pedig a Slöjd-rendszer szerint. A horvát kormány e czélból két 
tanítót küldött Nääsbe. Tervben van, hogy ugyanazon telken, de a ké-
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pezde épületétől elkülönítve, külön házat emeljenek internatus befoga
dására.

Ezzel kapcsolatban meg kell említeni, hogy Horvátországban a 
tanítóképezde tanárai a középiskolai tanárokkal minden tekintetben 
egyenlő helyzetben vannak, s a közvélemény fölfogásában sem alacso
nyabb intézet a képezde. A tanítóképezdéknek külön országos felügyelő 
jük van, a ki a tartományi kormánynál ezen ügynek egyszersmind refe
rense. Képesítő vizsgálataik két részből állanak, mint Ausztriában : a 
képezdei tanulmányok végeztével teendő érettségi vizsgálat csupán 
ideiglenes alkalmazásra jogosít ; erre két évi gyakorlat után kell tenniök 
a tulajdonképeni képesítő vizsgálatot.

Egy-egy képezdei osztályban 40 növendék van. Ezek a középisko
lai négy osztályának sikeres elvégzése után vétetnek fel a képző inté
zetbe. Miután a tanítói fizetés minimuma 400 írtban van megállapítva, 
elég jó anyagból válogathatnak. Mindazonáltal volt alkalmunk tapasz
talhatni, hogy irányadó férfiak nincsenek megelégedve ezen állapottal 
és hogy legközelebb mozgalom fog megindulni, melynek czélja : a tanítói 
fizetések minimumának 500 frtra való emelése.

Az állami ipariskola egészen sajátszerü tanügyi konczepczió, mely 
a nagy franczia intézetekre emlékeztet. Növendékei az intézetben laknak 
és egyenruhát viselnek. Az iskolákban kultiválják a fa-, fém- és agyag
iparnak, valamint a decoratió festésnek és mintázásnak főágait és a kő - 
faragást. Mindezek számára valóban nagyszerű műhelyek állanak ren
delkezésre, minden szükségessel bőven felszerelve. Láttunk ott nagy 
korongozó-műhelyt óriási égető kemenczével ; lakatos-, kovács-, kő
faragó-, asztalos-, esztergályozó műhelyeket, mintázó- és rajztermeket : 
három lóerejü gázmotort. A növendékek kiképzése egészen gyakorlati 
értelmes, ügyes iparosokká nevelik őket. Hogy ezt a czélt teljesen elérik, 
arról a növendékek által készített munkák tanúskodnak. Az iparművé
szeti múzeumnak szép lakatos munkával díszített kapuja, a zágrábi 
Zrinyi-téren felállítandó szökőkút, a tartományi kormány tanügyi osz
tálya palotájában a nagy elfogadó terem stukkos mennyezete, a székes- 
egyház és a Szent-Márk-templom sok szép mtílakatos munkája, magiínak 
az ipariskolai épületnek lépcsőzete, sok bútordarabja — mind a növen
dékek kezemunkája. Az intézet élén a székesegyház restaurátora, Bollé 
műépítész áll ; az ő művészi és gyakorlati szellemének alkotása ez a 
maga nemében páratlan ipariskola.

A (134) növendékek bennlakása az iskolával egy épületben, de 
ennek teljesen elkülönített szárnyában van. A tágas nagy hálótermek 
katonás egyszerűséggel, de felette gyakorlatiasan vannak berendezvo. 
Kovácsolt vasból készült ágyak, kemény szalmazsák és szalmavánkos, az 
ágy előtt szekrényke, fölötte a falon ügyes szerkezetű fogas. Hasonló
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praktikus berendezése van a mosdóhelyiségnek. A mosdó-medenczék 
öntött vasból vannak ; márványlapnak nincs nyoma. Igen czélszerü a 
fürdő berendezése ; egy nagy cement-medencze, melyhez a szomszédban 
elhelyezett jól befalazott kazán szolgáltatja a forró vizet. A medenczé- 
ben egyszerre 8—10 növendék fürödhetik. Be vannak rendezve Kneipp 
rendszere szerinti zuhanyok is. Minden növendék télen is havonkint 
négyszer fürdik.

Az élelmezés vállalkozóra van hizva, a ki fejenként egy napra 
35 krt kap. Ezért még a tüzelő anyagot is köteles magának beszerezni. 
A vállalkozó helyiségei és udvara az iskola helyiségeitől egészen el van
nak különítve és az étkezőterem a konyhával csak az ételfelhuzógép által 
van egybekapcsolva. A növendékek évenkint 100 forintért kapnak teljes 
ellátást. Egyrészük alapítványos.

A horvát tanítók jó testületi szelleméről tanúskodik, hogy Zág
rábban « tanítók otthona» van, egy díszes kétemeletes ház, melynek nagy 
része az alap javára bérbe van adva, földszintje azonban a horvát taní
tók rendelkezésére áll, kik itt gyülekeznek, olvasnak stb., a vidékiek 
valóban nevetségesen csekély összegért laknak is.

Az új, illetve tervbe vett intézmények sorából elég lesz a leány - 
lyceumot említenünk, melyet a horvát kormány sokkal czélszerübben 
akar életbeléptetni, mint azt nálunk tervezik. A felsőbb leányiskola 
IV. osztálya után ugyanis trifurcatio áll be : a növendékek egyik része 
tanítónőnek, a másik nevelőnőnek készül, végre a harmadik a lyceumba 
lép be, mely első sorban az orvosi tanulmányokra fogja majd képesíteni 
növendékeit. Nálunk a népiskola négy osztályát végzett leánygyermekek
kel akarják a lyeeumot megindítani, a mi igen czéltalan dolog. Vájjon 
az orvosi tanulmányokkal hogyan lesznek a horvát kisasszonyok, ezt 
majd a jövő fogja megmutatni ; egyelőre tudvalevőleg Horvát-Szlavon- 
országban orvosi fakultás nincsen.

De már komolyan tárgyalják az egyetem kiegészítését, úgy belső 
szervezetében, mint építkezések dolgában. Az egyetemi épület elég csi
nos és meg is felel eddigelé czéljának, bár nem egyetemnek épült. Fő- 
jellemzése : jó fekvése és rendkívüli tisztasága. Az egyetemi épület előtt 
óriási tér van, mely egészen az új vasúti pályaházig és a Száváig terjed 
és melyen igen sok, hatalmas épület kényelmesen elfér. Egy kissé szű
kén van, de nem oly kényelmetlen és sötét (mint nálunk) az egyetemi 
könyvtár, melynek számára a tartomány megvette Springer Antal világ
hírű könyvtárának a műtörténelemre vonatkozó rendkívül gazdag és 
becses részét.

Középiskolák dolgában is csak ezentúl fognak a horvátok a mun
kához. A zágrábi gymnasium és reáliskola oly iszonyúan túl van tömve 
tanulókkal, hogy úgy az administratio mint a tanítás roppant nehézségek



kel kénytelen megküzdeni. Most fognak építeni új gymnasiumot és új 
reáliskolát az egyetem előtti téren, és ha szabad a Zágrábban legújabb 
időben épült népiskolákból, melyekben minden tanteremhez külön elő
szoba garderobbeal tartozik és az összes helyiségek parkettozva vannak, 
következtetéseket vonni a tervbe vett középiskolai épületekre, valóban 
mintaszerű és rendkívül elegáns középiskolák várhatók.

De egyebekben a közép- és felső oktatás terén nálunk fejlettebbek 
a viszonyok, úgy, hogy teljesen érthető a horvát kormány elhatározása, 
hogy tanügyi viszonyaink tanulmányozása végett képzett szakembere
ket hazánkba küldjön, — míg az részünkről ez idő szerint indokolat
lan volna.

Ezekben törekedtünk kiemelni azokat a tapasztalatainkat, melye
ket két-három napi tartózkodás alatt a tanszerkiállítás beható és 
ismételt megtekintése mellett tehettünk. Az összbenyomás igen ked
vező volt ; van belátás, jó akarat, buzgó törekvés és áldozatkészség, még 
pedig nemcsak fönt, hanem a tanári és tanítói karban is. Minket e ta
pasztalatok annál őszintébben örvendeztettek meg, minél melegebb 
volt a fogadtatás, a szeretetreméltó vendégbarátság, melyben részesül
tünk és mely nemcsak a tanügy terén, hanem a városban, annak szép 
környékén s mindenütt nyomunkban volt és valóban igen kedvessé 
tette zágrábi tartózkodásunkat.........
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A JUTALMAZÁS ÉS BÜNTETÉS AZ ISKOLÁBAN.

Mióta a humanismus törvényei és szabályai kitiltották az iskolák
ból a testi büntetéseket, a tanítással foglalkozók részéről - ha nem is 
irodalmilag, de magán körben bizalmasan - gyakran hallható a panasz, 
hogy igen kevés a fegyelmezés eszköze és tehetetlenek azon kisebb fiúk
kal szemben, a kik nem viselik jól magukat és elhanyagolják kötelessé
geiket. Ezen állítás megérdemli, hogy közelebbről megvizsgáljuk és 
tüzetesebben foglalkozzunk vele.

Először is legyen szabad egy az iskolára nagy fontosságú dolgot 
kifejtenem. De mindjárt megjegyzem, hogy azok az észrevételek, melye
ket mondani akarok bár megfigyelt tényeken alapulnak, s így egészen 
tárgyilagos természetűek, specialiter nem egyik-másik iskolára vonat
koznak, hanem általánosságban érintik tanításunk ügyét. Mielőtt tehát 
tulaj donképeni tárgyamra térnék, egy régi, de azért mindig új thémával 
akarok foglalkozni : az iskolai neveléssel.

Néha a tanár, mivel csak jogokat ismer a tanítványaival szemben,



absolut hatalmat-tulajdonít magának felettük. Az ő jelmondata: «Sic 
volo, sic iubeo, sit pro ratione voluntas». Ő tehát csak rendel valamit a 
nélkül, hogy kellőképen megokolná ; büntet, de avval nem gondol, hogy 
a kiszabott büntetés arányban áll-e az elkövetett vétséggel ; a büntetés 
végrehajtása alkalmával nem elmélkedik a fölött, hogy a büntetésmód 
esetleg nem volt-e épen legkevésbbé alkalmas eszköz arra, hogy a tanít
ványokat engedelmességre és tekintélyének elismerésére szoktassa. Pedig 
tudnivaló, hogy az iskola ma már az absolut kormány alól átlépett az 
alkotmányos monarchiába, de ez a nagy haladás inkább a törvény betűi
ben van meg, mint az erkölcsökben. A tanár még most is azt hiszi, 
hogy a kénye-kedve szerint való cselekvést korlátozó rendelet alkalmatlan 
beavatkozás az ő tekintélye fentártásába. Pedig azt kell tudnia, hogy 
hatalma nem korlátlan és a körülirt határok nem arra valók, hogy a 
tekintélyt megingassák vagy megszorítsák, hanem inkább az a czéljuk, 
hogy megerősítsék, midőn annak alapjául nem a kényszert és megfélem
lítést, hanem a ragaszkodást, az igazságosságot és a helyes belátást jelö
lik ki.

Szeretni kell a gyermekeket és irántuk jóindulatot tanúsítani. 
Egyedül a szeretet kelt vonzódást szivükben és a tanár a tanítványok 
szive által gyakorolja, ha nem is kizárólag, de nagy részben tartós és 
jótékony befolyását. Ennélfogva mire való a tanulókat nyersen meg
támadni, ha annak nincsen megfelő alapja, s kemény szóval dorgálni 
őket a természetükkel járó legcsekélyebb nyugtalanságért ?

Igazságosnak kell lenni a tanítványokkal szemben, mert van ő 
bennük annyi igazságérzet, hogy minden oly tettet, mely azzal ellenke
zik, bizonyos visszatetszéssel fogadnak, s ez elidegeníti őket. Kérdezzük 
csak meg önmagunkat : Nemde igazságosságuk mértéke szerint Ítéljük 
meg egykori tanárainkat ? Vájjon nem azok iránt őriztünk-e meg na
gyobb tiszteletet a szivünkben, a kik igazságosak voltak, mégha talán 
nagyon szigorúak is ? Az iskolában mégse fordítanak mindig elég gon
dot e sarkalatos erényre és nem szólva a büntetésekről, a melyekre még 
visszatérünk, a tanulók dolgozatait néha felületesen bírálják meg.

Végre méltányosnak is kell lenni, mert nem szabad a tanulóktól 
olyasmit követelni, a mire őket koruk mgg nem képesíti. Ezen szem
pontból a fegyelem néha túlságosan szigorú. Bajos dolog a fejletlen 
gyermekektől azt kívánni, hogy némák, mozdulatlanok és feszült figyel- 
müek legyenek több órán át. Ha ezt a követelést így mereven állítjuk 
fel, akkor ez kaszárnyái, nem iskolai fegyelem. A gyermek nyugodtsá
gának csak úgy van értéke, ha nem meghunnyászkodásból származik, 
hanem az iskolai idő helyes felhasználásából. De erre nézve szükséges, 
hogy az előadás élénk legyen és értelmes, mert ez a legalkalmasabb 
eszköz a tanulók figyelmének ébrentartására. Ha tehát a tanár ez által
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cselekvő szerepet juttat nekik, akkor megtanítja őket gondolkodni, a 
tárgyat megérteni és világosan előadni.

Itt akarom olvasóink komoly figyelmét felhívni a tanulók cse
lekvő szerepének egy oly tényezőjére, mely sokkal hatásosabb, mint a 
büntetés : ez a jutalmazás vagy elismerés. Nem akarok itt a tulajdon- 
képeni jutalomdíjak értékéről szólni, a mit már sokan vitattak külön
böző következtetésekkel.

A jutalmazásra nézve az elismerésnek nem azt a módját akarom 
itt kiemelni, hogy egy-két jeles tehetségű tanulót nyilvános alkalommal 
valami ajándékkal tüntetnek ki, mert ez a tehetségek különbözősége 
mellett általános ösztönzésnek nem tekinthető, mivel ez az osztály átla
gára nézve elérhetetlen példakép. Én inkább czélravezetőnek tartom az 
elismerésnek azt a módját, mely az osztály nagyobb részénél számíthat 
hatásra. Ilyen például az, ha valamelyik tanuló még a gyengébb 
tehetségű is különös szorgalmának eredményes jelét adja, a tanár a 
megfelelő tanjegyen kívül még néhány elismerő szóval is buzdítsa a 
további szorgalomra. Ez eleinte négyszem között történhetik, de utóbb 
az osztály előtt nyilvánosan is.*

Ellenkezőleg, ha a tanuló azt tapasztalja, hogy az ő gyenge tehet
sége mellett a kitartó szorgalom nem teszi meg a kellő hatását a tanárra, 
elveszíti bizalmát annak igazságérzete iránt, de természetesen vele együtt 
a kedvét is.

Azonban az előadás érdekessége és mindennemű rendszabály 
mellett is többször megtörténik, hogy egyik-másik tanuló megfeledkezik 
magáról és elmulasztja a kötelességét. Ily esetben a tanári tekintélynek 
kell őt a helyes útra visszaterelni. De épen itt fordul elő legtöbb hiba, 
ha a tanár nem fordít elég gondot az elkövetett vétségre, annak minő
ségére és az alkalmazandó szigorra.

Ez a hiba pedig legtöbbször onnan származik, hogy a tanár a 
büntetést abban a pillanatban szabja ki, a midőn a tanuló magáról meg
feledkezett, s így épen felindult állapotban.

Vájjon nem volna-e helyesebb az óra végére halasztani a bünte
tést ? Addig a tanár visszanyerné nyugodtságát, következéskép tekinté
lyét is.** Ekkor azután a vétségnek néhány perczig tartó felderítése is 
többet használna, mint maga a büntetés. Ily esetben lehetne hatni a 
tanuló morális érzékére, mert tanítani szép dolog, de még szebb erköl
csileg nevelni. Ha az egyik hasznos, a másik szükséges, mivel a társa
dalomnak nagyobb szüksége van erkölcsös, mint tudós emberekre.

* Mi csak az utóbbi eljárást helyeselhetjük. A merk.
** A nyugalomnak, higgadtságnak azt a fokát, mely a tekintély meg

őrzésére szükséges, a tanítónak soha sem szabad elveszítenie. A merk.



2 18 VARGA OTTÓ.

De ha még így sem boldogulnánk és büntetést kellene alkalmaz
nunk, tartsuk szem előtt, hogy annak az a czélja, hogy a vétkes tanulót 
az erkölcsi törvény elismerésére vezesse. Hogy pedig a büntetés ezt a 
czélt elélje, kell, hogy arányban legyen az elkövetett vétséggel.

Kétségkívül lehetetlen kimerítő jegyzékét összeállítani az alkal
mazható büntetéseknek, mert nem lehet előrelátni minden egyes eshe
tőséget ; s mert a méltányosság azt is megkívánja, hogy ne csak magát 
a vétséget, hanem a büntetendő tanuló vérmérsékletét, jellemét és külön
ben tanúsított viseletét is tekintetbe vényük.

Azok a büntetések, melyeket a «Bendtartás» alkalmazandóknak 
kijelölt, a fokozatok megtartása mellett eléggé megfelelnek a közép
iskolai fegyelmezésnek. De ezek mellett természetesen még mindig tág 
tere nyílik a tanár pædagogiai helyes érzéke érvényesülésének.

A mondottakat összefoglalva, bátran állíthatjuk, hogy azon tanár, 
a ki jó, igazságos és értelmes, a ki érdekessé tudja tenni jól átgondolt 
előadását, nemcsak tanulmányi tekintetben tud sikert felmutatni, ha
nem könnyen fegyelmezi is tanítványait. Az ilyen tanár, ha kénytelen 
is alkalmazni a megrovást vagy büntetést, nem fogja elmulasztani, hogy 
hivatkozzék a tanuló nemesebb érzelmeire, a tanárok és szülők iránt 
tartozó tiszteletre és szeretetre, a kötelességérzetre és a lelkiismeretre. 
Ezen morális cselekvés alkalmazása az, a mit iskolai nevelésnek ne
vezünk. B. G.

A TANKÖNYYIEÁSRÓL ÉS A TAN KÖNYVBIHÁLATKÓL.

— V á la sz u l S e b e s ty é n  G y u la  u rn á k . —*

Leülni és 2—3 hónap alatt összeütni egy tankönyvet: úgy látszik, 
hogy a tankönyvírás dolgában ez a szabály minálunk.

Leülni és 2—3 óra alatt (egy csomó előítélettel) átforgatni, átnézni 
és érvényes Ítéletet mondani fölötte : úgy látszik, hogy a tankönyvtáré - 
latra, könyvismertetésre nézve ez a másik általános szabály minálunk.

Tisztelet a kivételeknek, — mert vannak, — de azok a kivételek 
aligha változtatják meg a szabályt. Másfél évtizeden át szemlélem a dol
gokat és szinte hihetetlen tapasztalatokat szereztem erre is, arra is. De 
nem botrányt akarok hajhászni, hanem egy mostan kapott ismertetés

* Kivételesen és csupán Sebestyén Gyula urnák egyenes kívánságára 
közöljük ezt a válaszul írt ezikket, voltakép azonban polemikus ellen- 
birálatot ; kivételesen azért, mert bár a czikkben sok helyes állítás is van, 
a bírálatnak, mely ellen fordul, tényleg egy adatát vagy állítását sem czá- 
folja meg, — pedig ez volna egyetlen föladata. A szerte.



révén arra akarok rámutatni, hogy talán ideje lenne már észrevenni, 
hogy nem minden tankönyv férczelmény és nem minden tankönyvíró 
lelketlen könyvgyártó ; és talán ideje lenne már, ha a birálók is egy kissé 
nagyobb lelkiismeretességgel és saját érdekükben is valamivel nagyobb 
óvatossággal mondanának ítéletet. Arról akarok beszélni, hogy a mint a 
komoly tankönyvírónak vannak elengedhetetlen kötelességei munkája 
megírásánál, úgy viszont a tankönyvbirálónak is vannak és ezek alól 
semmi tekintély, semmi állás következtében magát föloldozottnak nem 
tekintheti.

En a tankönyvírást igen komoly dolognak tekintem és bármit is 
tart Sebestyén úr képességeimről : én a tankönyvírást igen komolyan ve
szem, a mit Isten tudni adott, azt egész erőmmel ráfordítom, illetve 
ráfordítottam. Igen komoly dolognak tekintem, mert sok tudás, egyik
másik tárgynál rendkívül sok-oldaluság, erős ítélő tehetség kell ahhoz, 
hogy — mint a történetnél is — meg ne vesztegessen egy-egy szakírónak, 
pár^írónak sokszor oly tetszetős conclusiója, a mely végre sem egyéb, 
mint egy más pártírónak szinte ugyanazon anyag alapján keletkező con- 
clusiójának homlokegyenest való ellentéte : két igazság, a mely pedig nom 
létezik. A tudás és itélőtehetség mellett azonban neki még azt is úgy 
kell feldolgoznia, hogy a kiknek irta : azok azt megértsék, érdekesnek 
találják, tudásukat bővítse, de soha meg ne zavarja. Lépésről-lépésre kell 
haladnia, az adott előzményekből kell megállapítania a következményt, 
ismert dologgal világítani meg az ismeretlent, új, hasonló dolgokkal kell 
föleleveníteni a már közlötteket, hogy lehetőleg a tanulónak szeme előtt 
alakuljanak például a történetben az emberiség nagy és tanulságos igaz
ságai. És bár ennyit és sok más ezer dolgot szem előtt tartva ír, azért 
mégis legyen természetes, egyszerű, a kinek munkája nem is sejteti, hogy 
minő ezer tekintet öntette az íróval azt a könyvet abba a formába, a 
melybe végre is öntötte. Végül mindezeken kívül bírnia kell derekasan 
azt a nyelvet, a melyen tankönyvét írja és el ne árulja az a könyv, el ne 
árulják annak mondatai, hogy sokszor milyen keserves tusakodás, 1 0 - 
20-szori átírás eredményeikép állnak ottan. Ezeket a tehetségeket köve
teli a tankönyv az ő írójától, csakhogy ezekhez járul még a kötelességek 
egész csapata.

A ki tankönyvet ír, az köteles a megállapított tan tervet, utasítást kö
vetni, köteles ama tanterv által kitűzött czél szolgálatába szegődni és ama 
czél elérését egész erejéből előmozdítani. A czél mellett köteles figyelem
mel lenni a tanterv által kiszabott időre, melyet a czél elérésére fordít
hat ; köteles tekintettel lenni az egyes, előző, következő osztályok előirt 
anyagára, hogy amannak következménye, emennek esetleg alapja lehes- *

* Világtörténet, III. k. irta Varga Ottó. Franklin, 1893. Ismerteti: 
Sebestyén Gyula. — Magyar Paedagogia 1893. 3. szám. 158—164 1.
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sen ; köteles tekintetbe venni a tanterv által körvonalozott anyag irányát, 
úgy értve azt, hogy ha például a történet körében a kulturfejlődést jelzi 
anyagban, irányban fődolognak : akkor ne legyen az a könyv csupa liarczi 
események sorozata, de viszont ne is kulturhistóriai lexikon tele szerzők 
és műveik nevével, miket se az nem ért, a kinek szánva van, se pedig az, 
a ki írta. Nem hiszem, hogy elsorolva lenne már ezekkel a tankönyvírónak 
minden kötelessége, de az bizonyos, hogy a tanterv ez és ilyes alapelvei
vel a tankönyvírónak egyeznie kell, azokat magáénak vallania kell, ha 
egyátalán tankönyvíráshoz akar fogni. Ha pedig a tantervnek az elveit el 
nem fogadja, ha meggyőződése más elveket tartat vele helyesnek, jónak : 
hát küzdjön ellene, iparkodjék megváltoztatni, de meggyőződésével hom
lokegyenest ellenkező tankönyvet ne írjon, helyesebben mondva: ne 
gyártson, a mint nálunk erre is van példa.

Mivel én magamra nézve ezt és az ilyeneket kötelezőnek tekintem 
és ugyanily komoly követelményekkel állok elő más tankönyvíróval szem
ben is ; és mivel e követelményeknek csak megközelítése is egyik-másik 
tárgynál — például a történetnél is, a hol az nem lehet német, franczia 
ily nemű könyvekből való kiollózás, hanem tantervűnk és külön nemzeti 
szempontunk következtében, hacsak valamelyest is könyvszámban akar 
vétetni, hát önálló alkotásnak kell lennie : ezért én iszonyatosnak talál
tam példáúl Schwarcz Gyula dr. urnák tavalyi, ide vonatkozó kijelentését 
a Plagiosippus vita alkalmával, a mikor azt mondja : «Az pedig, hogy 
Pauer mért nem tüntette ki tankönyve czímlapján, hogy műve kivonat, 
ez oly kivánság, mely fölött minden tankönyvíró, német, franczia, angol 
vagy magyar csak mosolyoghat. » * És még iszonyatosabbnak találtam 
azt, hogy ezt a kijelentést accoptálták. A tankönyvi«) nem, hanem csak a 
tankönyv;/)/ártó mosolyoghat ilyesmin és próba győzne meg csak arról, 
hogy a komoly, állását hivatásnak tekintő tudományos és tanár-világ 
nem ezen a nézeten volna, a mely az én nézetem is. Mindezekből pedig 
következik, hogy ily komolyan véve a tankönyvírást - pedig az iskola, 
a gyermek, a zsenge ifjú személye, a jövendő ily komolyan követeli! — 
kimondom, hogy az nem is jövedelmező dolog és bármily hihetetlenül 
hangozzék ez, bizonyítom a saját példámmal. Közel másfél évtized 
munkájával földolgoztam a középiskolák, illetve a gymnasiumok szá
mára előirt történeti és földrajzi anyagot, tankönyveim a legelterjedet- 
tebbek közé tartoznak, hanem azért nekem összeségük, annyi év alatt 
nem jövedelmezett annyit, mint a mennyit ugyanazon szorgalommal, 
tehetséggel, felfogással — de sokkal nagyobb könnyűséggel - rendes 
munkálkodásom teréről féléin excursióval teremtett másfajta, egyetlen 
munkám jövedelmezett. Ne értessem félre : nem a tanköny^gyártásról, 
hanem a komoly tannönyvtrasró/ beszélek ; hogy a ianíönjv gyártás

* Magyar Hírlap 1892. 104. sz.
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plane okkal-móddal jövedelmező lehet: ezt magam is elhiszem, a tan
könyveknek általános discreditált állapota is e mellett látszik tanúskodni.

Mindez előzmények azonban nagy kötelességet rónak a tankönyv- 
bírálatra is, és minél rettenetesebbek az e téren való közállapotok, annál 
nagyobbak annak a tankönyvbirálatnak kötelességei és ez soha se feledje 
el, hogy a discreditált állapotoknak az alaptalan, előítéletes, pajtáskodó, 
könnyelmű, hazug bírálatok, ismertetések (már akár hivatalosak, akár 
nem) annyira legalább is okai, mint azok a tankönyvgyártók. Egy tőről 
való két hajtás ez : mindkettőnek meg kell változnia, ha valahára solid 
alapokra akarunk eljutni. A mint a tankönyvírónak, úgy a tankönyvbirá
latnak is első sorban alaposan kell ismernie azt a tárgyat, melyet az épen 
vizsgálata alatt levő tankönyv feldolgoz és tárgyilagosan kell bírálnia még 
azt is, ha egy és más állítás az ő tudásával ellenkezik, csak kellően legyen 
az az állítás indokolva. Másodsorban neki is acceptálnia kell a tantervet, 
utasításokat, miket az a tankönyv meg akar testesíteni és semmiféle extra- 
kivánságokat nem szabad a könyv terhére rónia, ha azok a bírálónak még 
oly kedvelt vesszőparipái is, mihelyt azokat a kötelező tanterv és utasí
tás nem követeli, vagy épen tilalmazza. Harmadsorban pedig a bírálat 
metliodikai tekintetben nincs jogosítva külön, személyesen egyedül üd
vözítőnek hitt methodust octroyálni akarni és ha a könyvben épen azt 
nem találja, hát méltatlankodni és methodikátlanságot kiabálni : hanem 
tartozik az általános, mindenki előtt érvényes szabályok szemmeltartá- 
sával a könyv methodusát követni, mindig azon szent igazság alapján r 
hogy sok út vezet Rómába. Ezek a bírálat legelemibb szabályai : hogy 
azonban nálunk mennyire tartják meg ezeket is, azt akarom tanulságul 
Sebestyén úr ismertetésével némileg illusztrálni.

I. Azt mondtam föntebb, hogy a bírálatnak első sorban a bírált 
könyv tárgyát kell alaposan ismernie és ezen kívül tárgyilagosan kell 
Ítélnie, még ha a könyv egyik-másik állítása az ő tudásával ellenkeznék 
is, csak legyen az az állítás kellően indokolva. Sebestyén urnák van kifo
gása e tekintetben könyvem ellen, állítja : hogy nagyokat mondok, túlo
zok, ezek által a történeti tényt vagy nem kellően világítom meg, vagy 
hamis világításba állítom. Ugyanilyen vádakkal illetett Világtörténetem 
H. köteténél is, megtoldva azzal, hogy nincs se históriai mértékem, se 
históriai fölfogásom. Ezeket kiragadott mondatokkal bizonyítja a könvv 
különféle (2, 8 , 9, 10, 18, 19,31, 74, 91, 114, 125, 155, 161, 171, 177, és 
ismét: 3, 45, 70, 83, 84, 184, 135 és még befejezésül 55, 81, 91) lapjairól. 
Látnivaló, hogy a bizonyítás sok, a könyvnek szinte egész terjedelmét 
átöleli és ekképen az alaposságnak, a komolyságnak és igazságnak min
den látszatával bir. Épen ezért veszedelmes, épen ezért késztet fel
szólalásra az eljárás, mely minden látszat daczára se tárgyilagos.

1. Nem tárgyilagos, mert első sorban is, összefüggésükből kiraga
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dott mondatokkal harczolni, bizonyítani akarni : nem komoly dolog. így 
a Szentirással is be lehet bizonyítani azt, hogy — «nincsen Isten», csak 
ki kell hagyni a kihagyandót. És bíráló még ily torzításoktól se riad 
Tissza, a mint arra példák a 3, 45, 70, 83, 84. lapról czitáltak.

2. Nem tárgyilagos továbbá, mert birálónak, mint tanárnak, plane 
igen jó hírben álló tanárnak, meg kellene értenie, hogy mik azok, a miket 
ő túlzásnak, hamisításnak mond. Hát igenis : azok — ha tetszik — túl
zások, hamisítások, de csak azért, hogy annak a tanulónak felfogható 
legyen a lényeges igazság, a domináló eszme ; hogy kiemelkedő', pihenő 
pontokat nyerjen a történet óriási mezején, melyekről körültekinthessen, 
hogy markáns vonalokban észrevegye, például a korok közti külömbséget, 
hogy megértse a tényleg szinte észrevétlenül egymásba folyó, de ki
fejlődésekben mégis egymástól annyira különböző időket, korokat. Az 
ilyen, igazán lényegesnek — ha tetszik túlzott, hamisított — kieme
lése nélkül az a tanuló képet lát, mely egy szürkeség ; vidéket lát, mely 
neki csupa egyforma halom és völgyelés ; földglobust lát, mely teljesen 
síma, mert hisz maga a Gaurizankár és Chimborazzo magassága is elenyé
szően töri meg a nagy földgömb körvonalát és csak nagyítással tehetjük 
szemlélhetővé, plane avatatlan szem előtt ! Úgy vagyunk a históriai 
tényekkel is az iskolában, mint az iskolai, vagy éppen vázlatos térképeink
kel, hol erős vonalakkal föltüntetjük : ezek az Alpok, azok balszárnyúi 
csatlakozva a Kárpátok karéja, emitt pedig jobbszárnyul emelkedik a 
franczia Középhegység. Világos, hogy olyan határozott, összefüggő, egy
szerű, éles vonalú hegyek nincsenek a természetben; az is bizonyos, 
hogy a mikor tehát így tanítunk, hát bizony túlozunk is, hamisítunk 
is — ha Sebestyén úrnak tetszik ezt az eljárást így nevezni - - de tesz- 
szük ezt dicsérendő pædagogiai érzékkel, teszszük : mert csak így érzékít- 
hetjük az ezer meg ezer emelkedés, ág, szakadék, halom, völgy útvesztő
jében azt a lényeges igazságot, hogy az Alpok, a Kárpátok domináló, az 
emberre és az emberi cselekvésre ható formája ilyen és valóban ott van, 
a hogy és a hol mi térképeinken — ha úgy tetszik : hamisítva, túlozva 
és hozzáteszem : igen-igen torzítva ! — rajzoltuk. Vagy tán Sebes
tyén úr annak a kis fiúnak az Alpok katonai térképét adja kezébe ? 
A «túlzást, a hamisítást» ugyan még így se kerüli el, de tanításának 
eredményéhez - hívjon meg vendégül. Én csudálom, hogy tanárember, 
nagy pædagogus hírére kapott ember, ily dolgokat «hamisításnak, túl
zásnak» mer emlegetni. Bámulom azt a prosopopeiát, a melylyel — 
ezúttal már másodszor, és erőnek-erejével pl. azt akarja felőlem hinni 
és kiragadott czitátumaival felőlem másokkal is elhitetni, miszerint az én 
buta eszem azon gondolatban van, hogy 1500 jan. 1-től az emberek egé
szen máskép éltek, mint a hogy éltek 1499 decz. 31-én ( 8  lap kifogása), 
holott csak az a lényeges, de az már azután megjelelendő ott, indokolt
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igazság is, hogy 1500 előtt (vagyis a középkorban) egészen máskép éltek 
az emberek, mint 1500 után (vagyis az újkorban). E tételnél pedig, hogy 
nem a korra, hanem az 1500 évszámra fektetem a súlyt, annak az az 
oka, mert az az évszám az események (ott fel is sorolva !) által eléggé 
indokolt, korválasztó, conventionális óvszám, melyet a tanulónak jól 
meg kell jegyeznie. Hogy pedig az események egybefolyását is érezze a 
tanuló és ne higyje, hogy a korok között valami teljesen elválasztó 
deszkakerítések vannak (noha mi emberi gyarlóságunknál fogva tényleg 
így jegyezzük meg) : hát azt a találmányok, a renaissance, a reformatió 
tárgyalása mindjárt elején mind bizonyítja, a hol szándékosan kitüntet- 
vék mindezeknek a messze középkorba visszanyúló gyökerei, habár kifej
lődésre, történeti, még az iskolában is észrevétethető hatásra csak 1500 
irtán jutottak. És ez áll a czitált «hamisításokra, túlzásokra» mind, kivé
tel nélkül és bocsánatot kérek, de nekem ily eljárás után Sebestyén úrtól 
vagy a bona fidet, vagy a nagy pædagogus hírét meg kell tagadnom. 
Szemfényvesztés ez uram ! és nem paedagogia.

3. Egy más kifogásom a bírálat tárgyilagosságát illetőleg az, a 
mikor azt mondja, hogy szerző nem ad magyarázatot, vagy jellemzést, 
hanem egy-egy ötlettel, vagy nagy mondással üti el a dolgot — és eze
ket illusztrálja a renaissance íróiról, művészeiről (11,13,14. 11.) elmon
dottak (részben csonkított) idézetével. Eltekintve attól, hogy e könyvben 
a renaissance oly mélyen járóan, oly kerekdeden és tisztán tárgyalva 
(1. 10—14. és 16—18. 11.), mint semmi más ily fajta, de még nagyobb 
magyar könyvben sem — lássa Sebestyén úr, ugyanott a czitátumos 
helyeken a művészek képei közül is czitálva vannak azok, a melyek az 
illető teremtő művészt kiválóan jellemzik, vagy olyanok (pl. Rafael), a 
melynek legalább jó másolatban nálunk is (Muzeum), vagy általánosan 
ismeretesek (pl. a Mad. della Sedin, vagy Lionardo d. V. Utolsó vacso
rája). A tanár azokat a képeket (ha máshonnét nem, hát a «Képző
művészet Remekei» vállalatból) az iskolába beviszi és azokon a képeken 
és képekkel magyarázza meg azt a jellemző, azt a lényeges vonást, a mit 
a könyv ön szerint fráziskép — mond. És az nem frázis ! az tanul
mányon alapul, sőt a képekben már a tanuló előtt is alapot nyer, holott 
a frázis, a nagy mondás - alaptalan valami. Hogy többet nem mondok, 
ám nézze a könyv térjedelmét ; hogy pedig oly kevéssel sokat mondok, 
hogy oly éles vonásokkal megkülönböztetek egy Rafaelt egy Michel- 
Angelótól, a velenczei iskolát Correggiótól : abban egyenesen érdemet 
keresek. Nézze csak, ott van egy, nálunk általános tekintélynek elismert 
műtörténésznek műve (több nincs, könnyen ráakadhat) : hát az a mű
történet vaskos kötetben önnek tetszőleg sokat mond, de abból ugyan 
senki ki nem böngészi, hogy e művészi irányok közt mi is hát voltaké- 
pen a különbség ? És engedje meg, hogy habár én semmiféle tekintély
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nem vagyok, de azért tanulmányozhattam e téren sokat, lehet érzékem 
hozzá, a magam lábán állhatok. Tudom jól, hogy nálunk csak azt tudja 
az ember, a mire hivatalosan pátenst nyert, vagy a miről jóbarátok hírbe 
hozták : de engedje meg, hogy ezek nélkül is tudhat egyet-mást általá
ban az ember.

4. Továbbá kifogásom van a bírálat tárgyilagossága ellen, a mikor 
túlzással, hamisítással vádol egyes személyek, tények, korok jellemző 
világításánál és (a II. kötet bírálatában) ilyesek czitálása, vagy azokra 
való hivatkozással egyenesen kimondja, hogy nincs történetírói mérté
kem és nincs történetírói felfogásom. Sebestyén úr mondja ezt, ki nagy 
tudós és tanult, komoly ember hírében áll, a ki évek óta Ítél elevenek és 
holtak fölött, a ki a Tanácsnak és a Psedagogiai Társaságnak egyik ve
zértagja, a M. T. Akadémiának megbízott írója stb. ; hogyan is álljak én, 
szegény tankönyvírói mivoltomban állításai ellen, hiszen bizonyít is, 
czitál is, így pl. idevágólag a III. kötetből : a Lutherről és az üdvözülés 
tanáról (31), a protestantismusról (91), Oraniai Vilmosról és az anglikán 
egyházról (125), a Francziaország rémuralmáról (171), a Wallensteinről 
(83) mondottakat ; vagy a II. kötet bírálatában ne vegye rossz néven, 
híven czitálok — hol azt mondja, hogy a római császárság hatását túl
zóm (П. 2 0 —2 2 ), ép így történetírói mérték nélkül túlzóm a római 
birodalom képét (u. o.), kifogásolja és czitálja elbeszélésemet, hogy az 
első polgárból miként lesz «császár» (П. 26) ; nem jó felfogásnak mondja 
a provincziák vesztét és a közhangulatot (II. 44—5), a nyugati biroda
lom bukását (II. 47), Olaszország virágzását (II. 156), az inquisitiót és 
«különösen az erről szóló jegyzetet,» (II. 128). Nem is állok elibe, hanem 
pellengére állítom azokat a túlzó, hamisító, történeti mértékkel, törté
neti felfogással nem bíró, haszontalan írókat, a kik engem így félrevezet
tek és a kik miatt a II. kötet csak alig engedélyeztetett és egy jövő 
kiadása csak ezek és ilyesek gondos útjavítása után fog engedélyeztetni; 
a III. kötet pedig tán már ezúttal se engedélyeztetik. íme a magyar 
tudós előtt porbahullott nagyságok :

A Lutherről és az üdvözülés tanáról mondottak (III. 3) Ranke 
nézete ; 1 a protestantismusról mondottak (91) Macaulay-é ; 2 az Oraniai 
Vilmosról és az anglikán egyházról (125) Bukle beszél így ; 3 Franczia
ország rémuralmáról (171) Macaulay bátorkodik oly lenézően nyilat
kozni; 4 Wallensteinről (81) megint Ranke hajítja el a sulykot; 5 vagy

1 Ranke: 8. W. XXXVII. 117. Köm. Päpste.
2 Macaulay : Pápaság 38—41 1.
3 Bukle: Anglia műv. tört. 3 k. 80—86 1.
4 Macaulay : Barére, 63, 64 1.
5 Ranke: S. W. XXIII. 309, Wallenstein.



a II-ik kötetben : a római császárságra, hatására, a birodalom képére 
(20—22) forrásaim : Gibbon1 * és Thierry;3 a császárság fejlődése (26), 
Gibboné ; 3 a rossz felfogású provincziák veszte és a közhangulat 
(II. 44— 5) a Thierry dolga ; 4 * * 7 a nyugati birodalom bukásának rossza- 
lása (II. 47) megint Thierry-é ; 5 általán a könyv e tájain Thierry mű
vei (Alarich, Sz. Jeromos stb.) igen érezhetők és csodálom, hogy — 
miután magyarul is ki vannak adva — nem vette észre ! Olaszország 
virágzása (II. 156) legfőkép ismét Macaulag bűne ; 6 de lehet benne 
másé is, pl. Roquette ; 7 az inquisitió és « különösen az erről szóló jegy
zet» (II. 127), mely tehát legfrappansabbúl viszonyítja az én nem históriai 
felfogásomat, hát az ismét Macaulay dolga,” a jegyzet pedig szinte szósze- 
rint ugyanövé.” És itt szánom-bánommal bevallom, hogy az az ominosus 
jegyzet egyenesen csapda volt tőlem, azért nincs macskakörmök között 
és nincs aláírva M. neve, habár az egész szinte szószerinti czitatum : 
hogy nekem vélvén menni, véletlen Macaulaynak menjen a biráló, a 
mint hogy neki is ment. Tettem pedig ezt azért, mert iszonyú részem 
volt évtizeden át igen komoly munkák után igen fölületes, igen tudat
lan, igen nagyképü, igen lelkiismeretlen bírálatokban hivatalosan része
sülni és istentelenül megzaklattatni. És hangsúlyozom, itt nem arról 
van szó, hogy azok az állítások tudományos igazságuk daczára tan
könyvbe valók-e vagy sem ? hanem arról, hogy ezek és sok-sok ilyen : 
túlzások, ferdítések, nem históriai mértékkel, nem históriai felfogással 
állított valamik. Azt sajnálom, hogy épen Sebestyén úr esett a csapdábaj 
sajnálom, mert Sebestyén úr ama bírálók java ; de hát végre se tehetek 
arról, hogy Sebestyén úr emez első rangú írókat se ismeri. A kik isme
rik őket, azok sok-sok helyt reájuk és más hasonlókra akadhatnak 
könyveimben, lévén nekem az a szokásom, hogy igen fontos központo
kon, kényes helyeken, vagy a hol igen röviden, de velősen kell jellemez" 
nem : ott — nehogy hibázzak szeretek első rangú tekintélyekre tá
maszkodni. így pl. Daniéról is a bírálat által frázisnak mondott jellem
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I Gibbon : A római birodalom bukása ; a kifogásoltak sokszor szósze-
rint övéi, pl. 24 1.

3 Thierry : A római birodalom képe. (Nincs kezemnél, de gondolom 
ez a czíme, megjelent az Akadémia könyvkiadó vállalatában.)

3 Gibbon: A római birodalom bukása, 51, 52 és főleg a 142—3 1.
4 Thierry: A nyugati birodalom utolsó napjai, 150—153 és 300 1. köv.
* 1 Merry: U. o. 275-7 1.
“ Macaulay: Machiavelli 12, 15—17, 20 1.
7 Roquette: Dante. Cott. Weltlitteratur.
” Macaulay: A pápaság 15—17 1.
II Macaulay : Anglia története I. 49.

Magyar Padngogia. IT. 4 15
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zés (11) : Macaulay mondása,* én így nem mertem volna mondani, de 
azt tán most Sebestyén úr is elhiszi, hogy M. szájában az nem frázis. 
Az azután igaz, hogy az ily átvételek nálam és munkáimban oly vérré 
válnak, hogy a tájékozatlant teljesen félrevezethetik, a mint Sebestyén 
urat is félrevezették, azt hivén, hogy e nagyoktól kiderített igazságok 
az én picziségem hamisításai, ferdítései, rossz történeti mértékemnek és 
hiányzó történeti felfogásomnak torzszülöttei. De ha az enyémek vol
nának is, tisztelettel kérdem : minő' művei, tanulmányai jogosítják föl 
Sebestyén urat ily hangon bizonyítás nélkül beszélni ? Csak nem az 
általános tájékozatlanságra való számítás ?

5. Annál jobban meg vagyok zavarodva Sebestyén úr állításaival 
szemben ott, a hol Ausztria és Magyarországnak általam rajzolt dolgait 
kritizálja és fontiekhez hasonlóan kérdezi, hogy: «nem valóságos meg
tévesztése ez a történeti fejlődésnek ? » és végül hazafias lelkének, tudo
mányosságának egész fölháborodásával mondja a végítéletet, hogy «fel- 
forgatása az (már t. i. az én előadásom) a történeti fejlődés rendjének, 
megtagadása történeti tudatunknak és a magyar közjognak egyaránt ! 
Én a szerző e tekintetben való tévedését oly súlyosnak tartom, hogy 
annak kiigazítása nélkül könyvét jó lélekkel használatra, illetőleg enge
délyezésre sem ajánlhatom.» (M. Pæd. 161. 1.) Zavarban vagyok, mon
dom, mert hát nekünk se Macaulaynk, se Eankenk stb. nincsen és leg- 
fölebb saját tanulmányomra hivatkozhatom, meg arra : hogy jónak 
ismert kis magyar történetem adatain épülnek azok, hogy oknyomozó 
történetem is bizonyíthatna valamit, és hogy az «Aradi Vértanúk Albu
mát» is én alkottam, hogy azt is ez a szellem lengi át és annak első 
czikkében ép e dolgok vannak tőlem fejtegetve . . . .  De hát mi ez mind 
Sebestyén úrral szemben, a ki most a hazát menteni készül ? ! mi az, 
hogy azokat az ideákat egy ország szinte páratlan helyesléssel fogadta 
(most készül az A. V. A.-nak 4-ik kiadása és 10,000-ik példánya) : ha 
Sebestyén úr tudománya, hazafisága azon megütközik ? ! A kinek egy 
Kanke, Macaulay . . . szelleme se imponál, hogyan imponáljon Varga 
(még ha legalább prímás volna !). Nem is védekezem (egész könyv kel
lene arra), de ha muszáj, hát emelt homlokkal kimondom, hogy a mi 
viszonyaink közt múltam után nekem se Sebestyén úrtól, se senkitől 
nem kell kérnem hazafiságra, férfiasságra nézve tanítást, de nem is foga
dom el ; ép ily határozottan visszautasítom, mint tanférfiú, azt az insi- 
nuatiót — a mibej ily eljárásoknál kötélszakadtával most divat burko- 
lódzni — mintha én nem tudnám az igazságok közül megválogatni azt, 
mi való és mi nem való tankönyvbe. Sebestyén urat pedig arra kérem 
hogy «súlyos tévedéseimet» concrét alakban javítsa ki.

* Macaulay: Machiavelli 15—17 1.
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II. Ezek volnának észrevételeim e bírálatnak és általán a birála- 
toknak tárgyilagosságára nézve. Több, sokkal több volna a methodikAra 
vonatkozólag. Szándékom is volt e felőli nézeteimet ez adott alkalommal 
teljesen kifejteni, de czikkem már is terjedelmessé vált és kérnem kell 
Szerk. urat, hogy esetleg nyújtson máskor tért concrét adatok alapján 
álló, de általános érvényességre törekvő ily fejtegetésnek. Itt csak két 
alaptételt jegyzek meg röviden, a melyek szem elől tévesztéséből folyik 
a bírálat oly igazságtalan, oly kicsinylő állításainak, megjegyzéseinek, 
czitatumainak egész serege. Az egyik : hogy bíráló nem letéteményese 
az egyedül üdvözítő methodikának és saját hitvallását senkire nem 
octroyálhatja csak azért, mert azt Sebestyén úr úgy hiszi, úgy akarja.

Minden gondolkozó embernek megvan a maga methodusa, e 
methodusoknak vannak egy és más egyező alapelvei (pl. hogy ugrálni 
nem szabad, hogy a lényeges részletesen, a lényegtelen röviden tárgyal- 
tassék, hogy előzményen épüljön a következmény, hogy ismeretlent 
ismeretlennel ne határozzunk meg stb.), de hogy véges-végig mindenben 
egyezzenek, és ha nem egyeznek, hát akkor eo ipso hibás, methodikát- 
lan : hát az Sebestyén urnák csodálatos találmánya, mit azonban se én, 
se más értelmes ember nem fog elfogadni. A másik megjegyzésem az, 
hogy én összes munkáimra kötelezőnek ismerem azokat a tételeket, a 
miket föntebb a tankönyviráínál fölállítottam, és hogy bírálatnak a 
kezénél levő tankönyv methodikájához kell bírálatában alkalmazkodnia 
és csak azt szabad hibáztatnia, a mi vagy az általánosan elfogadott alap
elvekbe ütközik, avagy ha a könyv saját methodikájába üt réseket és 
következetlenségével, ellenmondásaival methodikátlanná válik. Bírálat 
ilyesekre könyvemben nem hoz példát (alig is fogna találni) ; azt pedig, 
hogy bírálat a reformatiót így, az ellenreformatiót úgy csoportosítaná 
stb. : az se nekem, se másnak nem a dolga, hanem pusztán Sebestyén 
úré és azoké, kik történetesen ugyanolyan methodikával bimak. Az a 
methodika lehet egészen jó, helyes, de nem tudományos eljárás abból 
azt következtetni, hogy tehát a másé rossz és még kevésbbé illő Sebes
tyén úr tett-alapjaihoz úgy beszélni, a hogy ismertetésében beszél, így 
szólván: «constatálom, hogy ő sem birt tankönyveinknek, különösen 
történeti tankönyveinknek emez általános módszertelenségétől mene- 
kedni. S ha kissé nyomatékosabban tettem ezt, kimenti talán a helyzet 
türlietetlensége s annak a vágynak igazoltsága, hogy ebből a helyzetből 
valahára szabaduljunk. Ha mindannyiszor ismételjük a panaszt, talán 
eljutunk oda, hogy történeti tankönyviróink is komoly megfontolás és 
igyekezet tárgyává teszik a methodikai szempontok érvényesítését is, a 
mire eddig egyáltalában nem látszottak ügyet vetni» (M. Pæd. 162).

A nyelvi dolgokat mellőzöm, ha még oly jó alkalom volna is bírá
latot megtépázni az ily kifogásokért, hogy «az arabok a keleti császár
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ság -  germánul», a mely oly igaz, a melylyel annyi pædagogiai köve
telmény van kifejezve, hisz ott már a nyugati császárság germánai és 
birodalom felforgatásuk tárgyaltatott ! és a hasonlat oly szembeszökő, 
az ismétlő összehasonlítás, egybevetés oly tanulságos, élvezetes. . . . De 
nem teszem. Ép így szó nélkül hagyom mindazt, a mit személyiségemről 
mond : hogy illusiók embere vagyok, a ki nincsen tisztában sem magá
val, se azzal, hogy mit tesz, se azzal, hogy mit akar. Hogy semmire 
sincs kevesebb tehetségem, mint abstractióra, összefoglalásokra, korok, 
események, egyének jellemzésére. Hogy szeretem a nagy mondásokat, 
túlzásokat, paradoxonokat, hogy frázisokat csinálok, hogy hamisítok, 
hogy nincs se történeti felfogásom, se mértékem ; hogy mindenáron 
eredeti igyekezem lenni és leszek —- nem alapos, sőt az alapossággal 
nem is törődöm. Hogy könyvem nem egyéb, mint Mangold könyvének 
átírása (a II. kötetről szóló bírálatban ez), hogy ragaszkodom a tanterv
hez — külsőleg, hogy követem az utasítások részletezését — de szelle
métől távol maradok és hogy könyvem eszményképét meg se közelítette 
és nem emelkedik társai fölé. Higyje el, hogy ennyi szép tulajdonság 
constatálása után szemet se szúrt volna, ha még hozzáteszi, hogy 
végre pedig ezüstkanalat loptam. Mindezekre csak azt felelem, hogy én 
Sebestyén urat tisztességes embernek tartom, a mióta Ítéletének funda
mentumát (1 . előzőket és kivált a 4. pontot) ismerem.

Rousseau azt mondja valahol a Contrat sociálban, «hogyha fejede
lem vagy törvényhozó volnék, nem vesztegetném időmet annak magya
rázatával, hogy mint kell cselekedni, hanem megtenném, vagy pedig — 
hallgatnék». Lássa Sebestyén úr, én a bajt látva és tanárnak érezve ma
gamat, theoiiák helyett — tettem. Ön régibb ember nálamnál, élénken 
is érzi a bajt. látni azt idézett constatálásából, méltatlankodásából ; feje
delem is, törvényhozó is, nem tartaná talán elérkezettnek az időt, a 
Rousseau által ajánlott alternativa közül vagy egyiket vagy másikat 
mindnyájunk javára — cselekedni ? Varga Ottó.

Varga Ottó úr czikkét közöltük Sebestyén Gyula úrral, s tőle 
válaszúi a következő levelet kaptuk :

Igen tisztelt Szerkesztő úr !
Köszönöm, hogy Varga Ottó úrnak bírálatomra írt válaszát még 

kéziratban közölte velem. így azonnal megtehetem rá észrevételeimet s 
az aktákat lezárva, átadhatjuk pörös ügyünket az illetékes közönség ítélő- 
székének. Nagyon sajnálom, hogy az a hang, a melylyel Varga Ottó úr 
az ő válaszában él, eleve is útját szegi a tisztességes és gyümölcsöt Ígérő
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irodalmi polémiának. Eszembe sem jut, hogy feleseljek vele. Én elmond
tam bírálatomban, hogy mint ítélem meg tankönyvirói egyéniségét, s 
hogy mit tartok tankönyvéről. E mellett megmaradok utolsó betűig a 
válasz elolvasása után is. A válaszból viszont megtudhatja az olvasó, 
hogy miképen vélekedik Varga Ottó úr önmagáról és tankönyvéről. Tu
dom, hogy mind halálig kitart e véleménye mellett ; nem is háborgatom 
hát illusióit : legyen az ő hite szerint. Csakis két megjegyzésem van.

Az egyik megjegyzésem arra vonatkozik, hogy Varga Ottó úr úgy 
tünteti föl a dolgot az ő válaszában, mintha könyvét általános tárgyi és 
methodikai fogyatkozásai miatt nem ajánlottam valna approbáczióra. 
Ez ellenkezik a valósággal. Mert bármily súlyosan esnek is a latba e 
tárgyi fogyatkozások, miattok a könyvet még sem tartottam elvetendő- 
nek. Szórúl-szóra ez áll bírálatomban : «De mindezek csupán helyi 
bajok, elvétve fordulnak elő ; a gondos tanár könnyű szerrel elháríthatja 
őket s a hibát megigazíthatja, a hiányt pótolhatja». Methodikai fogyat
kozásainak elemezését pedig e szavakkal fejeztem be: «Egyébiránt 
könyvünk methodikai fogyatkozásai olyanok, hogy azokkal kisebb-na- 
gyobb mértékben minden tankönyvünkben találkozunk. E közös hibáért 
eszembe se jut a szerzőt kárhoztatni vagy elitélni». Azt hiszem, hogy 
ítéletem e tekintetben való méltányossága ellen a könyv szerzőjének s a 
válasz írójának lehet legkevesebb oka a panaszra és felzúdulásra. A dolog 
nem is ezen fordul meg. Varga Ottó úr könyvét ama mód miatt nem 
ajánlhattam engedélyezésre, a hogyan Magyarország viszonyát Ausztriá
hoz a XVII. század második felétől kezdve feltünteti. A választól 
mindenek felett azt vártam volna meg, hogy a szerző kifejti és iga
zolja a maga álláspontját. Ezzel azonban adós maradt, mert a saját 
kézikönyveire és Aradi Vértanuk Albumára való egyszerű hivatkozással 
sem az az én tévedésemet, sem a maga igazságát be nem bizonyította.

Második megjegyzésem személyes természetű. Azt hiszem, hogy 
bírálatomban egy szóval sem adtam okot azokra a személyem ellen inté
zett támadásokra, a melyekkel a válasz nekem ront. Ép ezért csufondá- 
ros gúnyjának nyilai nem is érintenek ; vagy fölöttem röppennek el, 
vagy előttem hullanak földre. A kik jobban ismernek, mint a hogyan 
Varga Ottó úr az ő illúzióinak ködéből ismerhet, tudják, hogy soha sem 
igyekeztem sem kapaszkodással, sem barátaim támogatásával többnek 
látszani, mint a mi vagyok, több lenni, mint a mennyit érek, s hogy 
szavaimnak nem tulajdonítok és követelek nagyobb súlyt, mint a meny
nyit nyomnak.

Az igen tisztelt szerkesztő úr szívességét még egyszer megköszönve, 
maradok igaz hive S ebestyén G yula .

2 2 9
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A magyarországi középiskolák újabb szervezete történeti meg
világítással dr. KLamarik Jánostól. (A mű első fele.) Budapest, 1893.. 
(Eggenberger.) 640 1. Ara?

Dr. Klamarik Jánosnak 1881-ben megjelent műve; «A magyar- 
országi középiskolák szervezete és eljárása» volt 1 2  éven keresztül a tan- 
ügygyel foglalkozóknak, állami és felekezeti igazgatóknak és tanároknak 
középiskoláink szervezete és eljárása dolgában egyedüli útmutatójuk, 
tanácsadójuk, lehet mondani, törvénykönyvük, kánonuk, mely az iskolai 
ügy sok ágára kiterjeszkedő anyagával bármily kérdésben többé-kevésbbé 
kimerítő tájékozást nyújtott az érdeklődőknek. E mű példányai már 
fogyatékán vannak s új kiadás vált szükségessé. Minthogy azonban az 
1883. évi XXX. törvényczikk következtében középiskoláink égész szerve
zete nagy átalakuláson ment keresztül, a szerző nem elégedett meg a régi. 
mű új kiadásával, hanem a fent irt műben egy teljesen új könyvet állít a 
réginek helyébe, mely nemcsak anyagánál, hanem feldolgozása módjánál 
fogva is egészen elüt attól. A feldolgozás módjának újsága abban áll, 
hogy 1 . a szerző összes tanügyi instituczióinkat történeti megvilágítással 
mutatja be ; 2 . a törvényeket és szabályzatokat mindenütt felvilágosító, 
magyarázó jegyzetekkel kiséri, melyek természetesen a legmegbízhatóbb 
adatokon alapúinak.

Lehetetlen az ügy minden barátjának a legnagyobb örömmel neru 
üdvözölni középiskolai tanügyünk egyik vezérférfiának e nagyszabású 
művét, melynek most első felét (40 ív) veszszük. (Második fele még ez 
évben meg fog jelenni.) Ily mű nélkül valóban senki sem foglalkozhatik 
a magyar középiskolai ügy szervezetével, igazgatásával, a nélkül, hogy 
lépten-nyomon meg ne akadjon s hosszas utánjárással ne kelljen egy-egy 
szükséges adatot beszereznie. Ily mű nélkül középiskolai tanügyünk tör
ténetének megírására senki sein vállalkozhatok, mert idejét és erejét az: 
i t t  levő anyag összehordása..felemésztapé. S — gyakorlati hasznát nem te
kintve— ebben látjuk mi enagy munkának pædagogiai jelentőségét. Most 
lehet már és legyen is szó arról, hogy középiskolai oktatásunk történetét 
arra hivatott szakember részben vagy egészben megírja, vagy a mi egy
előre még kívánatosabb, hogy mentül többen foglalkozzanak ez egyedül 
reánk váró feladattal, hogy aztán majd, ha a specziális kutatások lassan
ként az egész terrénumot megnyitják előttünk, annál biztosabban akadjon 
ember az egész nagyszabású feladat megoldására is.

Hogy a műről némi fogalmat adjunk olvasóinknak, felsoroljuk főbb*
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tartalmát. Az egészet egy általános történeti bevezetés nyitja meg. Négy 
fejlődési fokot különböztet itt meg közoktatásunk történetében. Első 
korszak az, melyben, mint mindenütt, nálunk is az iskola első alapítója s 
fejlesztője az egyház. A fejlődés második foka Mária Teréziával kezdődik, ki 
először érezte mélyebben, hogy az iskola állami érdek s a mennyire lehet
séges volt, hatalmába is ragadta az iskolák kormányzatát. ílarmadik fok, 
midőn a nemzeti eszme behatol az iskolába, melyet épen a nemzeti erő
södés melegágyának kezdenek tekinteni. A negyedik fok végre a mai 
állapot, mikor már tudtára jutottunk annak, hogy az iskola mindnyájunk 
közös szükséglete s midőn a szakképzés is minden irányban megindul, 
bár még csak a küszöbén állunl^E korszakot bővebben jellemzi s rámu
tat az okokra, melyek a fejlődés egyes phasisait létrehozták. Sajátságos, 
hogy az 1790—1848-ig terjedő korszakba, mely iskolaügyünk terén «a 
nagy nyugalom korszaka», esik nemzeti irodalmunk és politikai életünk 
nagy fellendülése. «Erről kell úgy mond — történetíróinktól határozott 
felvilágosítást kívánnunk. »

A történeti bevezetés után azon műveknek összeállítását közli a 
szerző, melyek középiskoláink történetével foglalkoznak. Ez is becses 
adat-jegyzék.

' Következik ezután a mű első része, mely először is utal középiskolai 
törvényeinkre, magyarázatokkal közli az 1883. évi XXX. törvényczikket 
egész terjedelmében, továbbá az 1890. évi XXX. törvényczikk szövegét 
(a görög ny. facultativvá tételét) történetileg is tájékoztató bevezetéssel 
E rész Il-ik szakasza ismerteti a tanulmányi alapot, III. szakasza a köz
oktatási tanács szabályzatait, a főigazgatók számára kiadott utasítást, 
ismerteti az autonom iskolafentartókat s közli a felekezeti középiskolákba 
kiküldött miniszteri biztosok utasítását.

A második rész a tanteryekkel, tantervi utasításokkal és tannyelv
vel foglalkozik. Itt közli a szerző először régibb tanterveinket (a kétféle 
(TEatio educationis»-t, az «Entwurf» gymnasiumainak tantervét, a visz- 
szaállított helytartó tanács tantervi intézkedéseit a 60 as években, a 
m. k. vallás- és közoktatási minisztérium által kiadott első gymnasiumi 
tantervet, az autonom felekezeti középiskolák régibb tanterveit, a debre- 
czeni «Batio institutionis»-t, a nagy-enyedi «Norma discendi»-t, a Zay- 
Ugróczi tantervet.) Ezek után mai tanterveink kerülnek sorra, a gymna- 
siumi, a reáliskolai tanítás terve, s a rávonatkozó utasítások, de ezekhez 
járulnak az azóta kiadott miniszteri rendeletek is (pl. a tornajátékok, 
országos tornaverseny, korcsolyázás, rendkívüli tárgyak stb. ügyében). 
Az állami tantervek után pedig az autonom felekezeti iskolák tantervei 
következnek. Végül a katonai alreáliskolák tantervét s a tannyelvre vo
natkozó történeti adatokat, törvényczikkeket közli.

Ez érdekes és tanulságos felvilágosításokkal ellátott, nélkülözhetet
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len, gazdag anyaggyüjteményt a legmelegebben ajánljuk iskoláknak és 
egyeseknek figyelmébe s 2 -ik részét fokozott érdeklődéssel várjuk.

—i—s.

A z egységes k ö z é p isk o la  és n e m z e ti  k u l tú r á n k .  Irta dr. Kémény 
Xavér Ferencz. Budapest, 1893. Ara?

Egy, az európai műveltséget tisztelő, de önálló nemzeti műveltség 
után ép oly őszintén álűtozó intelligens és lelkes magyar tanár munkája 
e kis füzet : az egységes középiskola ellen. Komoly meggyőződés, nem 
subjectiv érzelmek és vágyak gyümölcse ; ügyszeretettel, nem animosi- 
tással irva ; gondolatokat ébreszt, nem szenvedélyeket izgat ; rábeszél, 
nem sérteget.

És ezzel betöltötte feladatát. Szerzője meg lehet sikerével elé
gedve. Szolgált az ügynek, középiskolai reformunk ügyének, mert egy
két használható eszmét vetett beléje, melyet jó lesz megszivelni. Arra 
komolyan maga sem számított a szerző, hogy füzetkéje meg fogja akasz
tani, vagy más irányba fogja terelni középiskolai reformunknak meg
lehetős rohamosan megindult folyamát. Bizonyára nem reméli, hogy 
füzetkéje megjelenése után a közoktatásügyi kormány le fogja venni a 
napirendről az egységes középiskola ügyét, s helyébe teszi a reáliskola 
reformját, illetőleg — Kemény tervei szerint a reálgymnasium léte
sítését. A reformátor rendesen sokat akar, kevesebbet vár s még keve
sebbet ér el.

Kemény is sokat akar : hogy az egységes középiskolának, mint 
szerinte helytelen intézménynek kérdését ejtsük el, a helyett reformál
juk át reáliskoláinkat a latin nyelv kötelező tanításával reálgymna- 
siummá ; ezt kívánja nemzeti kultúránk érdeke. —- Csakhogy e nagy 
szabású terv elfogadtatásához jóval nagyobb apparátussal kellett volna 
hozzá fognia a szerzőnek. Kis eszközeivel nagy dolgokat akar létrehozni.

Mert miket is mond a szerző ?
Egy rövidke bevezetéssel kezdi, melybe visszatekint hazánk fejlő

désére 1867 óta, és a melyben sem történeti érzék, sem a tárgyalandó 
kérdésről egy kis tájékoztatás nincs. Az ember azt várná, hogy az egy
séges középiskola kérdésének legalább hazánkban történt fejlődését 
vázolni fogja a szerző, vagy hogy újabb kulturális fejlődésünkről kapunk 
egy kis képet : hadd lássuk, mennyiben időszerű, mennyiben égető vagy 
nem ez a kérdés hazánkban. Minderről szó sincs. A szerző az első feje
zetben már a februáriusi értekezletről szól. Ez kiinduló pontja fejtege
téseinek.

A februáriusi értekezletet sok helyes megjegyzés s némi kis gya
núsítás kíséretében ismerteti. Különösnek találja, hogy az egységes
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középiskola mellett olyan általános és egyetértő közvélemény uralkodott 
az ánkéten. Ez a csodálatos egyetértés a főkérdésben a szerző szerint nem 
bizonyított egyebet, mint azt, hogy a miniszteri hatalom és kegy auspi- 
ciumai alatt ülésező gyülekezet oly sajátságos varázs alatt állott, mely 
az önálló véleményt, a benső meggyőződést nem engedte egészen szaba
don megnyilatkozni. - Azt hiszszük, ez a nyilatkozat a mily sértő, ép 
oly igaztalan oly férfiakkal szemben, mint br. Eötvös Loránd, Beöthy 
Zsolt, König Gyula stb.

Azután konstatálja a szerző, hogy a mily csodálatos egyértelmű
ség uralkodott a főkérdésre nézve : hogy az egységes középiskola szük
séges, - ép oly különbözők voltak a nézetek azon módra nézve, mely 
szerint az egységes középiskola létesítendő volna. És ezt esetleg végze
tes következményű körülménynek tartja. Mert eredménye az lehet, hogy 
a szakférfiak véleménye a központi kormányzat előtt kellő nyomatékkai 
nem fog birni s a reform egyoldalúan, a központi kormányzat közegei 
által ismeretes bürokratikus szempontok szerint fog megoldatni. Az 
egységes középiskola oly lelencz lesz, kit az atyáskodó központi kor
mányzat gyermekének fog ugyan fogadni, de nem ismerjük majd az 
anyját, mely méhében hordotta s a világra hozva, szerető anyai gond
jaiba fogadná.

Helyes eszme, méltó a megfontolásra. Mert minden reform sikere 
attól függ, hogy azok, a kik végrehajtják majd a reformált intézkedé
seket, lelkesednek-e értök.

A szerző azután már e fejezetben kezdi fejtegetni, mintegy czá- 
folva a februáriusi értekezletet, hogy az egységes középiskolát az eddigi
nél lényegesen nagyobb meg 1er keltetés nélkül vagy a humánus vagy a 
reális képzés rovására, vagy lényeges elhagyásokkal mindkettő rovására 
lehet csak megalkotni. S ez marad mindvégig füzetjének főgondolata. 
Bizonyítása igen egyszerű és figyelemre méltó : Műveltségünk érdeké
ben mindaz, a mit most akár a gymnasiumban akár a reáliskolában 
tanítanak, hasznos és szükséges dolog. Akár a gymnasiumot, akár a 
reáliskolát fogadjuk tehát el az egységes középiskola alapjául, valamit 
okvetetlenül föl kellíáldoznunk, mert ugyanannyi órában, a mennyit most 
akár a gymnasium akár a reáliskola fölhasznál, s a mennyinél többet a 
leendő egységes középiskola sem használhat, nem lehet mindkét 
középiskola tárgyait tanítani.Valaminek okvetetlenül áldozatul kell esnie, 
s így még nagyobb mértékben be fog következni az az állapot, a miért 
pedig már most is panaszkodunk, hogy műveltségünk és tudományos
ságunk laposságba fog sülyedni.

És e nagy áldozatért mivel kárpótol az egységes középiskola ? — 
kérdi a szerző.

Először is a pályaválasztás későbbre marad ; nem tíz, hanem

ï>33



234 BALOGH PÉTER.

tizennégy-tizenöt éves korában kell az ifjúnak döntenie jövőjéről, a mi
kor az egyéni hajlamok már jobban ismerhetők. Ez — Kemény sze
rint — nagyon problematikus értékű kárpótlás, mert az egyéni hajlamok 
tapasztalás szerint alig jelentkeznek a 17—18. életév előtt; de mega 
szabad választásnak nincsenek is meg azok a nagy előnyei, mint néme
lyek hiszik ; szerző e részben br. Eötvössel Józseffel tart, a ki valahol azt 
mondotta, hogy rendesen nem az szokott legtávolabb érni, a ki maga 
keresi útját, hanem a kinek azt kijelölik. A kiváló tehetségeket erővel sem 
lehet leterelni útjokról ; a középszerű tehetségekre nézve pedig mind
egy, mely pályára adják, rendesen szülejök választ helyettök praktikus 
szempontokból.

Az elmondottakban sok igaz van ; de még ha teljesen igazat adunk 
is a szerzőnek, annyit el kell ismerni, hogy jó, ha akár az ifjú, akár 
szülője szabadon választhatja meg a tanuló jövő pályáját, a mi pedig a 
mai dualistikus rendszer mellett sok nehézségekkel jár. Ha tehát lehetsé
ges volna oly megoldás, hogy a mai gymnasium és reáliskola tárgyait ne 
kelljen műveltségünk rovására megnyirbálni vagy pláne elhagyni, e 
mellett pedig meglegyen a pályaválasztás alkalmatossága is : akkor ez a 
megoldás okvetetlen többet érne a mai állapotnál. Pedig van, vagy leg
alább lehetséges ily megoldás. Csodáljuk, hogy a szerző az idején szét
ágazó, de azért egységes szervezetű középiskolában ezt föl nem ismerte*

A szerző azután azzal a második érvvel foglalkozik, melyet az 
egységes középiskola mellett föl szoktak hozni, hogy műveltségünk 
szellemegysége kivánja az egységes középiskolát. Ez érvet üres frázisnak 
tartja ; nem abban látja a műveltség egységét, ha az egész magyar ifjú
ság ugyanazt, ugyanoly terjedelemben, tán ugyanegy tankönyvből ta
nulja, hanem ha nyelvünkre és irodalmunkra nagyobb súlyt fektetünk 
és így a nemzeti összetartozandóság érzetét, a közös nemzeti czélok 
tudatát élénkebbé teszszük ifjúságunkban, növeljük benne az idealiz
must, a műveltség tiszteletét s a technikai pályák iránti elismerést (9 ). 
Ez a szellemegység azonban nincs az egységes középiskola eszméjéhez 
kötve.

Látnivaló, hogy e kérdést a szerző sem meg nem értette, sem meg 
nem világította eléggé, annál kevésbbé czáfolta meg. A miket itt el
mond, azok szép és okos dolgok, de nem czáfolnak meg semmit.

Azt is fölhozzák az egységes középiskola mellett -  szerző szerint — 
hogy kevesebbe fog kerülni az államnak, mint a mostani középiskola. 
Kemény azonban a pénzügyi szempontot nem ismeri el irányadó elv
nek oktatásügyi intézmények létesítése avagy átalakítása kérdésében. 
Itt a takarékoskodás a nemzet szellemi vagyonának oly veszteségét és 
meggyöngülését okozhatná, melyeket semmi pénzzel helyreütni nem 
lehetne. Egységes legyen-e a középiskola vagy dualistikus, azt nem a
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pénzkérdés, hanem a közművelődés szempontjából kell megítélni. Külön
ben is még nincs számadatokkal pontosan kimutatva, hogy az egységes 
középiskola kevesebbe kerülne. Majdnem bizonyosra lehet venni, hogy 
többe, nem pedig kevesebbe fog kerülni. Az azonban, hogy oktatásügyi 
kérdésekben a pénzügyi szempont nem irányadó : egy tanárhoz illő szép 
és lelkes fölfogás, de bizonyára egy államférfid sem tenné magáévá.

Végül megemlékezik a szerző König Gyula műegyetemi tanárnak 
a reáliskola ellen irányzott ama mondásáról, hogy a p oly technikumnak 
nincs szüksége külön középiskolára. E kérdéssel érdemileg csak később 
foglalkozik, ezúttal inkább csak magyarázatát keresi ama különös jelen
ségnek, hogy ép König és mellette br. Eötvös Loránd, a mathematikai 
és természettudományok e két korifeusa, nyilatkoznak leghatározottab
ban a reáliskola ellen.

Érdekes fejezete a füzetnek a következő П. fejezet, melyben műegye
temünk tanárainak a gymnasiumi és reáliskolai tanulók készültségéről 
mondott véleményeit sorolja föl. Ezekből az tűnik ki, hogy azok a tanárok, 
kik a polyteclmikum hallgatóit inkább theoretikus irányban képezik, job
ban meg vannak elégedve a gymnasistákkal ; azok ellenben, a kik a hall
gatókat praktikus mérnököknek, építészeknek stb. akarják képezni, job
ban kedvelik a reálistákat ; a tulajdonképeni polytechnikai tárgyakra is 
(König nem alkalmazott mathematika púra-ja nem tartozik ide) jobban 
elő vannak készülve a reálisták. A műegyetem némely tanárai főleg azért 
hívei az egységes középiskolának: 1 . hogy egyöntetű anyagot nyerve 
nagyobb sikerű működhetést remélnek, mint a mostani kétféle anyag
gal ; 2 . mert a latin nyelv tanulását szükségesnek tartják mind az 
általános műveltség, mind a formális észképzés szempontjából.
A szerző szerint e bajokon az egységes középiskola kevésbbé segít, mint 
egy oly középiskolai reform, mely meghagyja a mai dualistikus rend
szert, de a reáliskolába kötelező tárgyul behozza a latin nyelvet, ezután 
pedig a gymnasium ne jogosítana minden pályára, hanem körülbelül 
csak annyira, mint a reáliskola.

A III. fejezet általában az egységes középiskolai terveket, különö
sen Jancsó Benedek Új középiskoláját kárhoztatja. Nem ismer oly egy
séges középiskolai tervet, mely az egyoldalú német befolyás alól való 
fölszabadítás felé vezetné kultúránkat, bár ily terv alkotását nem tartja 
épen lehetetlennek.

A IV. fejezet arról szól, nyolez éves legyen-e a középiskolai tan
folyam, vagy kilencz. E részbon sem Franczia-, sem Németország példáját 
nem tartja követendőnek, mert ott egészen mások a viszonyok. A túl
terhelésen sem segít a kilencz éves tanfolyam, mert új tárgyak behoza
talával kapcsolatban tervezik. Új tárgyak behozatalának a szükségét 
nem látja ; a philosophia, a mit főleg Jancsó ajánl, bár szép és hasznos
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tudomány, nem középiskolába való. Vagy ha már mindenáron szaporí
tani akarják a tanulmányi éveket, azt az egy évi többletet ne a közép
iskolához csatolják, hanem az egyetemhez.

Az Y. fejezetben ér a szerző a középiskola legnehezebb és leg
kényesebb kérdéséhez, a klasszikus nyelvek ügyéhez. Itt már aztán na
gyon is meglátszik, hogy reáliskolai tanár szól a gymnasium legfonto
sabb tárgyairól. Füzetének általános gyönge oldala : homály és bizony
talanság az elvi kérdésekben, itt a legszembeszökőbb.

Kemény társadalmi és tudományos műveltségünk emelése szem
pontjából szükségesnek tartja — bővebb megokolás nélkül — hogy az 
ókori nyelvek ismeretén alapuló humánus históriai műveltséget az eddi
ginél egyrészt általánosabbá tegyük, másrészt azonban mélyítsük is* 
Nézete szerint a görög nyelvnek ismeretét az általános műveltség szem
pontjából nélkülözhetjük, de annál intensivebben kell foglalkoznunk a 
görög irodalommal fordításokban. A latin nyelv ismeretére azonban 
minden művelt embernek szüksége van, és pedig: 1 . utilitárius szem
pontból a román nyelvek könnyebb elsajátíthatása és a műszavak (hisz 
ezek jobbára görög szavak !) megértése végett ; 2 . azon formális képző 
erő miatt, mely a klasszikus nyelveknek nagyobb mértékben tulajdona, 
mint a modern nyelveknek : 3. azon senki által kétségbe nem vonható 
nagy segítség miatt, melyet a latin nyelv a tudományos búvárkodásban 
nyújt.

Hát bizony ez gyönge érvelés a görög ellen is, a latin mellett is. 
Miért elégséges a görög irodalomnak fordításokban való ismerete ? S ha 
elég a görögnek, mért nem elég a latinnak ? Utilitárius szempontból kell 
a latin nyelv ? A tudományos műszavak sokkal nagyobb mértékben görö
gök, mint latinok ; azért pedig, hogy francziáúl megtanuljunk, nagy idő- 
Ó8 erőpazarlás előbb latinul tanulnunk. — A formális képző erő miatt 
tanuljunk latinál ? Bz argumentumát a szerző később (71. lapon) maga 
rontja le, midőn azt mondja, hogy ha talán meg is engednők, hogy a 
nyelvtanulásnak más ismerettárgyak tanulása fölött kiváló formális képző 
ereje van, de tagadjuk, hogy ez az ókori klasszikus nyelveknek kiváltságos 
jellemvonása. -  A tudományos búvárkodáshoz szükséges a latin nyelv ? 
Akkor nagy kérdés, nem tisztán az egyetemre való-e a latin nyelv ; vagy 
pedig, ha a gymnasiumra való is, tanulják ott kizárólag a nyelvet, még 
pedig a latin tudomáyiyos nyelvet.

Nem eredményeit hibáztatjuk Keménynek, csak érvelését, mert az 
senkit föl nem világosít és meg nem győz.

Legeredetibb része Kemény füzetének a YI. fejezet, melyben az 
élő nyékiekről szól. Azt tartja, hogy egy klasszikus és egy modern nyelvet 
elég tanítanunk a középiskolában, az az egy modern nyelv pedig — ma
gyarságunk megóvása érdekében — ne kizárólag a német nyelv legyen,
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hanem a középiskolák ethnographiai helyzetét tekintetbe véve, a franczia 
és angol is : és pedig a középiskolák két harmadában a német nyelvet, 
egy hatodában a franeziát, egy hatodában pedig az angolt tanitanák. 
Ezzel oly forrásokat nyitnánk meg kultúránk számára, melyekből eddig 
csak igen elvétve táplálkozott, s melyek egyúttal ellensúlyozhatnák a 
német irodalom túlságos befolyását nemzeti szellemünkre. Azok a nehéz
ségek, melyek e tervnek útjában állanak, alárendelt fontosságúak.

Kemény ez eszméje merész, ellene sok érvet lehetne fölhozni, mind
azonáltal érdemes a megfontolásra.

A VII. fejezetben szól végűi Kemény arról, hogy miképpen alkos
suk meg középiskolai reformunkat. Legsürgősebb dolognak tartja a tanár
képzés reformját. Magára a középiskola reformálására nézve elengedhe
tetlen követelménynek tartja — s nagyon helyesen hogy a reform ne 
tisztán a tanügy vezetőinek személyes akaratából folyjék, hanem a szak
emberek közmeggyőződésén alapuljon. Mert oly reformot, mely nem 
alapúi közmeggyőződésen, bármely következő miniszter eltörölhet a nél
kül, hogy ellenmondással találkoznék, ily módon pedig semmi biztosság 
és folytonosság nem lesz tanügyünk fejlődésében. A tudományos pályákra 
előkészítő középiskolával kapcsolatosan tartja megoldandónak a polgári 
iskola ügyét is, még pedig oly módon, hogy ezek kereskedelmi, iparos és 
administrativ (kisebb hivatalokra készítő) szakiskolával hozatnának kap
csolatba. A középiskola reformjánál a vélemények szabadságának tisz
telését követeli. Közel száz éve folyik a harcz a humánus és a reális irányú 
művelődés közt, a harcz még ma sincs végkép eldöntve, az iskolának és 
államnak is respektálni kell e két művelődési irányt. Együvé szorítani 
őket az egységes középiskolában nem volna helyes. Haladjon mindenik, 
de teljes erőkifejtéssel, a maga útján, s egyesüljenek az iskolában akkor, 
mikor majd az emberi művelődés fejlődésében is egyesülnek. Fokozzuk a 
görög és latin nyelveken alapuló humánus képzést a gymnasiumban, nem 
mellőzve végkép a modern műveltséget sem ; viszont a reális tudomá
nyoknak iskolája a kötelező latin nyelvvel bíró reáliskola, a Kemény elne
vezése szerint latin gymnasium volna. A két középiskola közt teljes 
paritást kell behozni a ipmlificatio-osztogatás tekintetében : a görög 
gymnasium a tudomány-egyetemnek theologiai, jogi és philologia-philo- 
sophiai fakultásra, a latin gymnasium pedig a polytechnikára és a tudo
mány-egyetem orvosi és mathematika-physikai fakultásaira jogosítana, 
de a más szakra való lépés is meg volna könnyítve. Latin gymnasiumot 
csak ott lehetne állítani, hol már polgári és szakiskola van, görög gym
nasiumot pedig ott, hol már latin gymnasium van. A mai reáliskola 
eltörlendő.

E fejezet Kemény füzetének positiv része ; ebben fejti ki, mit akar ö 
maga, miután előbb már elmondta, mit nem akar. E fejezet egyszersmind
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az, mely értekezése módjának, okoskodása menetének összes jó és rossz 
oldalait egyesíti magában.

Engedményekre hajló, békés szellem lengi át e fejezetet, mint az 
egész füzetet. A latin nyelvnek, buzgó reálista létére, készségesen helyet 
ad középiskolájában, a nélkül, hogy szükségességéről igazán meg volna 
győződve, s a reáliskolákba behozatalát kellőkép meg tudná okolni. Lel
kesedik nemzeti kultúránkért, tudományos műveltségünk magas színvo
naláért, annyira, hogy a középiskolát sem tekinti másnak, mint tudósokat 
képző intézménynek. És ez a felfogás Kemény egész értekezésének 
Achilles-sarka : szem elül téveszti, mi tulajdonképen a középiskola fel
adata. Elfelejti, hogy a középiskola első sorban nevelni, a lelket kimű
velni van hivatva, nem pedig tisztán a tudományos műveltség emelése 
által kultúránkat elébbre vinni. Szel ugyan Kemény az általános művelt
ségről, az ifjú lélek idealizmusáról is, a mi alatt bizonyára a lélek harmo
nikus kiképzését érti, de sehol ki nem fejti, miképen és mely eszközökkel 
akarja azt elérni. Úgy látszik, erről még nem gondolkodott komolyan, 
vagy nem tudott benne megállapodásra jutni, azért olyan határozatlan 
valami ez nála, holott középiskolai tanításunknak és reformunknak ez 
tulajdonképeni központja. Innen ered az a hiba is, hogy humánus és 
reális irányú általános műveltséget különböztet meg, s e kettőt egyfor
mán jogosult művelődési iránynak tartja, holott az általános műveltség 
helyesen csak egy irányban haladhat, humánus és reális iránya csak a 
szakképzésnek lehet. Magok a tudományok térnek el e két irányba. 
Ha ezekkel tisztában lett volna Kemény, valószinüleg másképen gon
dolkodott volna az egységes középiskoláról is, s nem lett volna oly lel
kes védője a merev dualistikus rendszernek.

Egyébiránt Kemény a dualizmust épen nem tudja megvédelmezni. 
Ha semmi új argumentumot föl nem hozunk is az egységes középiskola 
mellett, hanem tisztán csak a Kemény érveit használjuk föl, akkor sem 
kizárólag a dualizmushoz jutunk, hanem a szétágazó, de egységes szerve
zetű középiskolához. À Kemény preemissáiból nem szükségképen követ
kezik a dualizmus, ép oly joggal következtethető a bifurcált egységes 
középiskola is. Okoskodása ugyanis ez : Kultúránk érdeke azt kívánja, 
hogy a gymnasium és reáliskola tárgyaiból semmi lényegest el ne hagy
junk ; ámde a gymnasium és reáliskola összeolvadásából alakult egységes 
középiskolában lehetetlen megtartani e két középiskola összes fontos tár
gyait : ennélfogva fentartandó a dualizmus. Nem helyes. A gymnasium 
és reáliskola saját külön tárgyait bifuvcatióval ép úgy meg lehetne tartani 
az egységes középiskolai szervezetben is, mint a két külön középiskolában, 
Nem tantervi kérdés ez, inkább szervezeti.

Mindent összevéve ismételhetjük, hogy a Kemény füzete gondolat- 
ébresztő, tárgyilagos és lelkes hangú kis munka, melynek sok érdekes és
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tanulságos része van ; egy-két használható eszmét is vet föl. A dualizmus 
szükségességéről azonban aligha meg fog győzni valakit. Szerzőjének álta
lában nincs meg az a széles látóköre és sokoldalú alapos tudása, mely a 
középiskola reformálásában őt biztosan vezethetné. Elolvasásra azonban 
az érdeklődőknek bátran ajánlhatjuk az aktuális tárgyú füzetet.

B alogh P éte r .

Pædagogiai értekezések az 1892/3. évi középiskolai programmokban.

A lenti nevelés kérdéseit fejtegetik a következők :
1. A testi, nevelés a középiskolában. Irta Wirth Gyula. (Beszter- 

czebányai kir. kath. főgymn.). E terjedelmes tanulmány mindenekelőtt 
a testi nevelést tárgyalja általában, annak physiologiai és hygienikus 
hatásait, kimutatja továbbá, hogy a testi nevelés okvetetlenül az iskola 
feladata és nem bizható csupán a szülői házra vagy más társadalmi in
tézményre ; végül előadja a szerző nézeteit arra nézve, minő legyen a 
testi nevelés a középiskolában. Beható és nagyobbára eléggé meggyőző 
érvelés után azon eredményre jut, hogy az iskolai gymnastika jelen 
alakjában nem kielégítő az ifjúság testi nevelésére, hogy a tulajdonképi, 
szigorú erélylyel folytatott rendszeres tomázást csak a 15-dik évtől fogva, 
tehát csak a gymnasium felső osztályaiban szabad gyakorolni ; az alsó 
négy osztály főgymnastikája a játék legyen, melyet a tanulóknak legalább 
négyszer hetenként kellene űzni tanári felügyelet mellett. Az alsóbb 
osztályok is megtarthatják bizonyos fokig a tulajdonképi tornázást, 
csakhogy ez inkább csak rend- és szabadgyakorlatokból álljon ; a nehe
zebb szergyakorlatokkal igen óvatosan kell bánni. Több tér jusson a 
tulajdonképi tomajátékoknak (a kötélhúzás, ugrókör, sas és fiastyuk) és 
az ú. n. birkózási szabadgyakorlatoknak (birkózás a botért, húzás, tolás, 
kakasviadal stb.) A tornatermeknek az eddiginél gazdagabb felszerelését 
is sürgeti a szerző. — Az egész értekezés kellő készültségről és meglehe
tősen gazdag személyes tapasztalatról is tanúskodik, s általában eléggé 
tanulságos. Csak azt az egyet sajnáljuk, hogy megtámadja a kézügyes
ségoktatást, meg nem gondolva azt, hogy a test nemcsak derékbői, láb
ból, czombból vagy legfeljebb még karból is áll, hanem hogy a szem és 
a kéz is oly részek, melyeket a testi nevelésnek, mint ilyennek, szintén 
bele kell vonnia a maga körébe (nem szólva e helyen a kézügyesség
oktatásnak más nevelési szempontokból való nagy fontosságáról).

2. A testi nevelésről. Irta Szűcs Lajos. (Zenta városi községi gym
nasium.) E 10- 12 lapra terjedő értekezés szülőknek és tanulóknak van 
szánva. Nagy vonásokban vázolja a testi nevelés történetét az ókortól 
kezdve napjainkig, világosan fejtegeti a tornázás, az iskolai játékok, 
(különösen a labdázás) viszás, korcsolyázás, iskolai kirándulások és egyéb 
testgyakorlatok szükségességét, s végre jól összeállított útmutatást ad a
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legszükségesebb hygienikus tudnivalókra nézve, t. i. a lakást, táplálko
zást, ruházást, mozgást és alvást illetőleg.

3. Az ifjúság egészségének gondozása a tanuló ('vek alatt. Irta 
dr. Bánóczy Gyula. (Győri m. kir. állami főreáliskola.) E nagyobbsza- 
básu dolgozat abból indul ki, hogy a szülők nagyobbára igazságtalanul 
vádolják az iskolát a tanulóifjúság egészségének rontásával, holott rend
szerint ép otthon követik el a legnagyobb mulasztásokat hygienikus 
tekintetben. E mulasztásoknak és elhárításuk módjának fejtegetését 
tűzi ki az értekezés Írója feladatául. S e feladatot -  mondhatjuk - 
eléggé sikeresen is oldja meg. Behatóan, s a mellett vonzóan adja elő a 
házépítés, lakás, fűtés, padlózás, világítás körül rendesen elkövetett 
hibákat ; megtanít arra, miképen lehet róla gondoskodni, hogy az irás- 
olvasás meg ne rontsa a gyermek szemét, meg ne görbítse derekát ; 
miképen oszsza be a gyermek munkája és pihenése idejét, mely sporto
kat űzzön, hogy táplálkozzék, aludjék, miképen ápolja bőrét, szemét, 
fülét, fogát stb. Szóval Bánóczy úr értekezése eléggé ügyes tanácsadó a 
házi gyermekhygienára, melyet egészen helyesen már azért is fontosabb
nak tart a tulajdonképi iskolahygienánál, minthogy a gyermek alig tölti 
a nap negyedrészét az iskolában, s mivel az iskolák újabb felszerelése 
hygienikus tekintetben kétségkívül messze felülmúlja a házi intéz
kedéseket.

4. Az iskolaorvosi intézmény. Irta dr. Bruckner Ernő. (Debre- 
czeni állami főreáliskola.) Ez értekezés az előbbihez hasonlóan szintén 
igazságtalannak mondja azon vádat, hogy a gyermek az iskolában sat- 
nyul el, s azt állítja, hogy a nem teljesen épnek talált növendék a leg
több esetben már satnyán kerül az iskolába. De mind a satnya, mind az 
ép gyermekek érdekében okvetetlenül szükségesnek mondja az iskola- 
orvosi intézményt, melynek feladata : 1 . az iskola (épület, felszerelések) 
gondozása hygienikus tekintetben ; 2 . az ifjúság egészségének oltalma
zása ; 3. az egészségtan tanítása. E feladatok, különösen az első kettő 
részletezése teszi az értekezés főtartalmát.

5. Iskolai kirándulások. Irta dr. Schuschny Henrik. (Budapesti 
V. kerületi állami főreáliskola.) Hangsúlyozza az iskolai kirándulások
nak fontosságát egészségtani szempontból és kielégítő módon felel azon 
fontos kérdésekre, hogy kik vegyenek részt a kirándulásokban, milyenek 
legyenek ezek, miképen rendezzék őket, minő legyen a felügyelet, s mily 
lépéseket kellene tenni, hogy ily kirándulásokat az ország valamennyi 
iskolájában létesítsenek. A szerző úgy véli, hogy a középiskolában köte
les legyen minden tanuló az iskolai kirándulásokban résztvenni. Míg 
azonban az alsóbb osztályokban csak félnapi kirándulások ajánlatosak, 
addig a középső és felső osztályok tanulói már egésznapi kirándulásokat 
is rendezhetnek, sőt a felsőbb osztályok tanulói jól teszik, ha a szünet



Ú t b a i g a z í t á s o k , é s z r e v é t e l e k . 2 4 1

időt töbl) napig, esetleg hetekig is tartó utazásokra használják fel. Külö
nösen májusban és júniusban, mikor a tanulók agyát már nagyon kifá
rasztotta az egész éven át folyt munka, rendezzünk lehetőleg sokszor 
nagyobb kirándulásokat. Ne legyen nagyon sok tanuló egy kiránduló 
csoportban, hanem lehetőleg egy-egy osztály tegyen külön kirándulást, 
még pedig minél több tanár felügyelete alatt. Kerülendők az «önálló», 
tanári felügyelet nélkül való kirándulások A kirándulásokra ki kell je
lölni a fiuk közül egy trombitást és egy mentőt. A trombitás azért kell, 
hogy a szabadban bogarakat, növényeket stb. gyűjtő fiuk el ne tévedje
nek. A mentő viszi a mentőszekrényt, melyben kötőszereken (vatta, 
karbolviz, pólya stb.) kívül nehány gyógyítószer is lesz (opiumtinctura, 
sodabicarbonica, cognac stb.). Hogy mi ennivalót vigyenek magukkal a 
gyermekek, az a kirándulástól függ ; a tanár mindenesetre jól teszi, ha 
ехте nézve is ad utasítást a gyermekeknek. Szeszes italokat ne vigyenek 
magukkal, inkább hideg teát vagy kávét. A mi a kirándulások financziá- 
lis oldalát illeti, a közlekedési vállalatok előmozdíthatnák az ügyet ol
csóbb menetjegyekkel. Továbbá lehetne minden iskolában egy kis «kirán
dulási pénztár», melybe a tehetősb gyermekek hetenkint befizetnének 
nehány krajczárt, a mivel aztán fedezni lehetne a szegényebb gyermekek 
költségeit. A tourista-egyesületek pedig állítsanak a Kárpátokban deák
szállókat a csehországi «Schülerherberge»-k mintájára.

W a l d a p f e l  J á n o s .
(Folytatjuk.)

ÚTBAIGAZÍTÁSOK, ÉSZREVÉTELEK.

Ha valaki, bizonyára a gyakorlatilag működő pœdagogus érzi 
munkája közben leginkább szükségét társai támogatásának, jóakaró 
tanácsának, elmélkedés és gyakorlat nyújtotta tanulságainak. Hogy 
tehát az, a ki psedagogiai, didaktikai s methodikus kérdésekben ki akarja 
kérni mások tanácsát, itt folyóiratunk lapjain — neve aláírásával vagy 
a nélkül — közölhesse kérdéseit, s azokra bárki, a ki magát illetékesnek 
tartja, válaszolhasson ; hogy így egyáltalában üdvös érintkezésbe hozzuk 
egymással t. tagtársainkat, alkalmat adjunk nekik véleményeik szabad 
nyilvánítására, valamint arra is, hogy röviden fogalmazott tételekben a 
pædagogia és didaktika egyes actuálisabb kérdéseire nézve álláspontju
kat kifejthessék akkor is, ha az illető kérdésről egész értekezést írni nem 
akarnak : elhatároztuk, hogy a jelzett czélok elérésére a fent írt czím 
alatt rovatot nyitunk. A szerkesztőséghez eddig is intézett kérdések
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közül itt közlünk egy pár általánosabb érdeküt, a szerkesztőség fele
letével.

1. Helyesli-e a t. szerkesztőség a gyakorlatok íratásának azt a 
széliében dívó, polg. leányiskolákban, mondhatni, dühöngő módszerét, 
mely szerint a gyermekeknek a tanult grammatikai formák begyakor
lásán% ilynemű feladatokat tűznek ki: «Készítsetek nyolcz mondatot, 
melyek közül kettőben legyen helyhatározó, kettőben időhatározó, ket
tőben czélhatározó, kettőben véghatározó 9 » Én azt tapasztaltam, hogy 
az ily dolgozat clablon-szerű, üres formalismusra vezet s a növendékek
nek kelleténél több fejtörést okoz, vagy visszaélésre kényszeríti őket.

Felelet. A gyakorlatok íratásának említett módja föltétlenül hibás 
és elvetendő. Hiszen hogy lehet mondatokat készíteni ? Mi a mondat ? 
Nemde gondolat 9 Lehet-e azt kívánni a gyermektől, hogy tisztán for
mális, tehát elvont szempontból kiindulva olyan gondolatot alkosson, a 
melyben pl. czélhatározó legyen ? A helyett, hogy kitűznék neki a 
tárgyat, melyről gondolkodjék, a mondatrészeket szabják ki, a melyek
hez alkalmazza gondolatát ! Ez psyehologiai lehetetlenség. Nem is old
ják meg másképen a gyermekek, mint ha az illető mondatrész használa
tát feltüntető, hallott példa után indulva vagy azt variálják, vagy ha 
annak analógiájára olyan mondatokat találnak ki, melyekben aztán 
igazán nincs gondolat. Ez annyira megy, hogy a gyermekeket hazug
ságra kényszerítik vele, t. i. csak azért, hogy a kitűzött feladatnak meg
feleljen, olyat is kénytelen lesz mondani, a mit nem hisz ; az iskolában 
is azt tapasztalja, hogy nem az a fődolog, vájjon helyes gondolatot írt-e 
le, hanem hogy megfelel-é az a feladatnak ? A gyakorlatiratás e módja 
tehát erkölcstelenségre csábítja a gyermeket.

Azt mondják erre az említett eljárás követői : igen, de hogy gyako
roljuk be a grammatikát, ha példákat nem készíttetünk a tanulókkal ? 
A példa minden esetre szükséges, sőt előbb való a szabálynál ; Íratni is 
kell dictando utján mentül több jó példát a tanulókkal. De ha önállóan 
akarjuk őket e tekintetben foglalkoztatni, akkor csak két mód áll ren
delkezésünkre. Az első és könnyebb (de épen nem megvetendő) mód az, 
hogy az összefüggő olvasmány mondatait és mondatrészeit elemeztet- 
jük : nagyon meg lehetünk vele elégedve, ha a tanuló a már tanult gram
matikai formákat felismeri és megérti. Ez a mód természetesen inkább 
szóbelileg gyakorlandó ; de épen nincs kizárva az az eset, hogy egyes 
mondatrészek vagy mondatok különböző kifejezése-módját az olvasmány 
kisebb-nagyobb szakaszából ki is írassuk. A második mód, mely eleinte 
szintén szóbelileg gyakorlandó, de később írásbeli feladatokra is igen
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alkalmas, az, hogy a kész mondatoknak vagy mondatrészeknek bizonyos 
szempontból átalakítását adjuk feladatul, nevezetesen mondatoknak 
mondatrészekké, mondatrészeknek mondatokká, mondatrészeknek más 
mondatrészekké, mondatoknak más mondatokká alakítását. Az ilyen 
eljárás minden esetre a stilus-tanításnak lesz egyik eszköze, holott a 
•mondatkészíttetés» megrontója a stilusnak, megnyomorítója a gondol
kodásnak.

2. «Helyes-é idegen nyelvet, teszem a németet vagy francziát az 
illető idegen nyelven irt grammatikából tanítani, mint a hogy azt üt
ött még mindig teszik ‘? Azt hiszem, nem helyes, mert a gyermekek sok
szor gépiesen betanulják az idegen nyelven irt szabályokat, a nélkül, 
hogy értenék.»

A kérdés a helyes feleletet is magában foglalja. Nemcsak hogy 
nem helyes a megtanulandó idegen nyelv grammatikáját az illető idegen 
nyelven tanultatni, hanem valóságos merénylet a gyermeki lélek ellen. 
A kik ily eljárásnak hivei, azok a direkt methodusra hivatkoznak és azt 
hiszik, ha nem ért is mindent a tanuló, jobban hozzászokik az idegen 
nyelvhez, ha szabályait is «idegenül» tanulja. Rettenetes nagy, kettős 
tévedéssel állunk itt szemben. Először nagy pædagogiai hiba olyan vala
mit betanultatni, a mit a növendékek nem értenek kellőkép : már pedig 
hogy értenék meg helyesen a magas stílusban (í) fogalmazott nyelvtani 
szabályokat, minők pl. a Felsmann-Шв Deutsche Grammatik-btm jeles
kednek ? Hisz ily szabályokat magyarul sem volna szabad tanulniok ! 
Ha ezeket meg akarja értetni a tanító, akkor egyébbel se foglalkozzék a 
német nyelvi órákon. A második tévedés abban áll, hogy a direkt me
thodusra hivatkoznak. Hiszen a direkt methodus épen nem a gramma
tikára vonatkozik, hanem a nyelvre. A grammatika épen a direkt me
thodus által helyesen czélba vett praktikus nyelvtanulással ellenkezik. 
Vagy nincs tehát szükség német és franczia grammatikára (nevezete
sen azon a fokon, a hol ezeket tanítani szokták), vagy ha szükség van 
grammatikára (pl. a középiskolában, hol a latin nyelv rendszere már 
megteremtette a grammatikai tudatosságot), akkor az csak saját nyel
vünkön lehet Írva, mert csak az értetheti meg a tanulóval az anyanyel
vétől úgy is elütő idegen nyelv szerkezetét.

Egyébiránt e tekintetben rég kimondotta kárhoztató Ítéletét az 
országos közoktatásügyi tanács és, gondolom, hatáskörében a tanügyi 
kormány is intézkedett. Visszaélés tehát, ha valahol még mindig ezt a 
klastromi és nevelőnői methodust követik.

3. «Helyes-é a tanulót felelés végett a padok elé szólítani Ÿ»
16*
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4. «Ноду lekötne a gyakorlat javítást az egész osztályra nézve 
tanulságossá és gyümölcsözővé tenni, hogy a megrótt hibák újra-meg- 
ú jra ne ismétlődnének '? »

A feleletet t. olvasóinktól várjuk.

VEGYESEK.

Erzsébet lengyel királyné munkája a királyi gyermek 
neveléséről. Ily czím alatt közli az eredeti latin munka magyar fordí
tását liegéczy József tagtársunk jeles folyóiratának, a most már havon
ként megjelenő Kalauznak VI. évfolyambeli 3., 4., 5. és 6 . számában ; s 
még folytatása következik. Történelmi és tartalmi becsénél fogva is figyel
met érdemel. — A Kalauz most Pozsonyban jelenik meg Stampfelnél s 
egész évre csak 2  frt az előfizetési ára.

***

Magyarország mai társadalmi viszonyai és a nőnevelés.
Geőcze Sarolta tagtársunknak ily czímen a f. é. február 18-iki havi ülé
sen felolvasott érdekes és tanulságos fejtegetéséről jelezve volt, hogy 
meg fog jelenni folyóiratunkban. Időközben azonban t. tagtársunk a 
Budapesti Hírlapnak adta át czikkét, nyilván, hogy általános érdekű 
lévén, mentül könnyebben hozzáférjenek azok, a kiknek első sorban 
szól. Ha terünk engedné, szivesen kinyomatnók a becses czikkét folyó
iratunkban is ; így azonban, mivelhogy némely kisebb kihagyásokkal 
már úgy is megjelent, utaljuk az érdeklődőket a «Budapesti Hírlap» 
f. é. márczius 3-iki száma mellékletének tárczájára («А nőnevelés Ma
gyarországon» ez. a.).

— Iskolaügyünk története 1770—1820-ig. Ily czím alatt közöl 
folyó czikksorozatot a Prot. Egyh. és Isk. Lap — Marton Sándor tollából.

«Hajdumegyei tankerületi tanítók Gönczy-egyesülete»
(röviden Gönczy-egylet) czím alatt a tankerület nagy szülöttjének, 
Gönczy Pálnak, nevét viselő egylet alakult, melynek czélja :

a)  a tankerület különféle jellegű és fokozatú nép- és szakoktatási 
intézetei tanerőinek, valamint a nevelés-oktatás más munkaköreit Deb-
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reczenben és Hajflumegyében művelő szakférfiúknak (pl. tanároknak, 
lelkészeknek) szaktestületbe rendes tagokul tömörítése és szakirányú 
együttes működése ;

h) az egyházi, iskolai és közigazgatási hatóságoknak в testületek
nek, az egyesület területkörén kívül lakó szakegyéneknek és a társada
lom népnevelés iránt érdeklődő művelt egyéneinek alapító- és pártoló 
tagokul népnevelési egyesületi és szakmtívelési ezélok támogatására 
közreműködése ;

c) Hajdumegyei tankerületi «Tanszermúzeum és Tanítókönyvtár» 
alapítása és fentartása, valamint a vezetésére hivatott «Központi bizott
ság» által szakkiállítások, szak- és népszerű felolvasások stb. rendezése ; 
szak- és ismeretterjesztő füzetek itatása s kiadása ;

d) Hajdumegyei tankerületi «Tanítók otthona» létesítése és fej
lesztése.

A politikai és vallási kérdések az egyesület hivatáskörén kívül
esnek.

Az egyesület működési területköre a hajdumegyei tankerület ; 
székhelye, a tanszermúzeum, könyvtár és «otthon» telepe Debreczen.

Az egyesületi tagok (férfiak, nők és jogi személyek :)
a) rendesek és pedig 1 . a kir. tanfelügyelő, az állami és községi 

népoktatási intézetek tanítói, kisdedóvói. 2 . a tankerületbeli más jellegű 
(felekezeti, társulati, magán) népoktatási intézetek azon tanítói, kisded
óvói, kik az egyesületbe önként belépnek ; 3. az alakuláskor jelentkező, 
utóbb pedig a választmány által fölveendő lelkészek és tanárok. Mind
ezek tagsági idejük tartamára évenkint 1 korona tagdíjat s 1 korona 
múzeumi és könyvtári (az «Otthon» létesítése esetén még 1 korona) 
fentartási díjat fizetnek ;

b)  alapítók azon testületek (pl. egyházi és polgári községek) vagy 
önálló egyének, kik az egyesület czéljaira, első sorban az «Otthon» fen- 
tartására gyümölcsöző legalább 50 korona alapítványt tesznek ;

c) pártolók azon testületek (pl. iskolaszékek, felügyelő bizottsá
gok) vagy önálló egyének, kik ügyszerető érdeklődésüknek az egyesü
letbe lépéssel és tagságuk ideje alatt évenkint legalább 3 korona tagdíj- 
fizetéssel adják jelét.

2 4 5
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BEKÜLDÖTT MŰVEK. *

Platón válogatott művei. I. kötet. Gorgias. Philebos. Görögből fordí 
tóttá в bevezetéssel ellátta Péterjy Jenő. (Filozófiai irók tára X.) Budapest. 
Franklin-Társulat. 1893. 198. 1. Ara 1 írt 40 kr.

Toldi. Költői elbeszélés. Irta Arany János. Magyarázta Lehr Albert 
tanár. Nyolezadik bővített kiadás. Budapest, 1893. (Franklin-Társulat.) 
191 1. Ara 80 kr.

Pázmány kalauzának I és II. könyve. Bevezetéssel, magyarázatokkal 
és szótárral. Szerkesztette Bellaagh Aladár. Budapest, 1893. (Franklin-Tár
sulat.) 172 1. Ára 60 kr.

M. Tulln Cieeram» Pro P. Sestio oratio. Magyarázta dr. Cserép József 
főgymnasiumi tanár. Budapest, 1892. (Franklin-Társulat.) 130 1. Ara 40 kr.

Iskolai Magyar nyelvtan elemzés alapján. A középiskolák alsó osztá
lyai számára irta Kalmár Elek. Első rész. Az első osztály számára. Buda
pest, 1893. (Franklin-Társulat.) 112 1. Ara 80 kr.

Magyar Olvasókönyv. A középiskolák alsó osztályai számára szerkesz
tette Kalmár Elek. Első kötet. Az első osztály számára. Budapest, 1893. 
(Franklin-Társulat.) 171 1. Ára 1 fit.

Stilisztika a magyar Írásmód törvényeinek ismertetése. Középiskolák 
számára irta Szántó Kálmán. Budapest, 1893. (Franklin-Társulat.) 234 1. 
Ára 1 frt 20 kr.

Lykurgos beszéde Leokrates ellen. Görögül és magyarul. Fordította, 
bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Fináczy Ernő. Budapest. 1893. (Akadé
miai kiadvány a Franklin-Társulatnál.) 120 1. Ára 70 kr.

Herodotos történeti könyvei. Görögül és magyarul. Fordította, beveze' 
téssel és jegyzetekkel ellátta Oeréb József. Második kötet. (IV-—VI. könyv. 
Budapest, 1893. (Akadémiai kiadvány a Franklin-Társulatnál.) 376 1. Ára 
2 frt 40 kr.

Horatius és kora. Irta Detto I’. A. Fordította dr. Horváth Balázs, 
premontrei tanár. Budapest, 1892. (Singer és Wolfner) 182 1. Ara ?

* Az e rovatban felsorolt müvekről a lehetőség határai közt bírála
tokat is szándékozunk közölni, különösen az iskola szempontjából. Azért, ha 
t. olvasóink közt van olyan, ki ily munkát vállalni kész, kérem, értesítsen 
előre ebbeli hajlandóságáról, megjelölvén az ismertetni kívánt művet. Előle- 
ges értesítést azért kérek, nehogy az illető — az esetben, ha én már másnak 
az ajánlkozását fogadtam volna el, —- hiába dolgozzék. A szerk.
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Sziget ostroma eposz, XV. énekben. Irta Zrínyi Miklós 1651. Átdol
gozta Vékony Antal, 1892. Kiadja Berger Miksa, M.-Szigeten. 283 1. Ára ?

Magyar földrajzi könyvtár. A magyar birodalomról bármely nyelven, 
valamint magyar szerzőktől bármely földrajzi tárgyról és bármely nyelven 
megjelent irodalmi művek könyvészete. Idevágó irodalomtörténeti beveze
téssel irta, és a magyar tud. Akadémia 1888 május 7-én tartott ülésén be
mutatta dr. Havass Rezső tanár. Budapest, 1893. (Szerző sajátja.) 532 1. 
Ára 10 korona.

A napi sajtó psychologidja és paedagogidja. Irta Lederer Abrahám. 
Budapest, 1893. (Lampel.) 21. 1, Ára 20 kr. A tiszta jövedelem fele az 
« Eötvös-alap » és a budai tanító-egyesület javára van szánva.

Középiskolai l'andri Névkönyv az 1892/93. tanévről. Szerkesztette : 
Hajner Fermez, a budapesti VI. kér. állami reáliskola tanára. Budapest, 
1.893. (Lampel.) 192 1., hirdetések s jegyzeteknek való üres lapok. Ára? — 
Mint a legújabb adatokat magában foglaló s szorgalmas utánjárással készült 
nélkülözhetetlen Vadé menüm-ot, ajánljuk a tanárvilágnak figyelmébe.

MAGYAR PÆDAGOGIAI TÁRSASÁG.

Felolvasó ülés 4893. márczius 48-án.

Elnök: Verédy Károly dr. ; jegyző: Trajtler Károly. Jelen van
nak : Badics Ferencz dr., Böngérfi János, Csengeri János dr., Eötvös 
Károly Lajos, Ferenczy József dr., György Aladár, Gyulay Béla dr., Ko- 
máromy Lajos, Lakits Vendel, Lederer Ábrahám, Málnai Mihály dr., 
Nagy László, Péterfy Sándor, Badó Vilmos, Szuppán Vilmos, Tóth Jó
zsef, Zsengeri Sámuel r. tagok és Schvetz Vilmos, valamint több férfi és 
nővendég.

1. Eötvös K. Lajos: «Az osztatlan népiskola tantervé*-röl érte
kezik. A felolvasónak köszönet szavaztatik. A felolvasás a Társulat köz
lönyében meg fog jelenni; a tétel napirendre tűzetik.

2. A napirend második tárgya Böngérfi és Komáromy indítványai
nak tárgyalása ( Л gyermek-, ifjúsági- és népies irodalom ügyében). 
A kérdéshez szólanak : Péterfy Sándor, Ferenczy József, György Aladár, 
Komáromy Lajos, Böngérfi János, Csengeri János, Radó Vilmos, Szup
pán Vilmos, Zsengeri Sámuel. A gyűlés következő határozatot hozta : 
« A Társaság a beadott két indítvány tárgyalására albizottságot küld ki,
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mely az ifjúsági iratok megbirálására vonatkozólag a főbb elveket egybe
állítja s az eljárási módozatokat illetőleg javaslatot tesz. A bizottság 
működése a népies irodalomra nem terjed ki. Az albizottságba beválasz
tatott Komáromy Lajos, Böngérfi János, Csengeri János és Badó Vilmos.

A felolvasó ülést a r. tagok zárt ülése követte.
1. Titkár jelenti, hogy a febr. 18-ki gyűlésen megválasztott új ren

des tagokat megválasztásukról értesítette. A megválasztást megköszön
ték : Pirchala Imre, dr, Hajnóczi B. József és Csáka Károly. — Tudomá
sul vétetik.

2. Dr. Gyulay Béla r. tag 10 évi törleszthetés mellett 100 frtot 
ajánlott fel a Társaságnak, a mi örvendetes tudomásul szolgál.

3. Kültagokká felvétettek : Kárpáti Béla (Budapest), Váradi Amadé 
(Budapest), Schvetz Vilmos (Budapest), Ováry János (Iváncsa), Incze 
Antónia (Nagy-Láng, Fehér m.).

4. Pénztáros havi jelentése szerint a bevétel 171 frt 64V* kr., a 
kiadás 98 kr. ; a pénzkészlet 170 frt 6 6 V2 kr.

KÉRELEM .

Tisztelettel kérjük a pædagogiai művek és mindennemű tan 
könyvek t. Íróit és kiadóit, hogy műveiket, illetőleg kiadványaikat 
fölemlítés és ismertetés czéljából lapunknak beküldeni szíves
kedjenek.

A szerkesztőség.
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Talán nem is teszem helyesen, hogy itt, hol leginkább álta
lános és tudományos pædagogiai tételeket kell megvitatnunk, egy 
egészen specziális és praktikus természetű kérdés taglalásába 
bocsátkozom. Nem is menthetem eljárásomat egyébbel, mint, 
őszinte bevallásával annak, hogy ez a kérdés nekem nagyon a 
lelkemen fekszik ; sokat foglalkozott vele, mert a hazai nőneve
lésünkre nagy jelentőségűnek tartom.

A nevelőnő kérdés nálunk ma abban áll, hogy tudatára ju 
tottunk végre annak, hogy magyar nevelőnőkre fölötte nagy szük
ségünk volna. Elmondtuk ezerszer hírlapokban és folyóiratokban, 
hogy az idegen nevelőnők káros befolyással vannak a nemzeti ér
zület fejlődésére, hogy az idegen nevelőnők alkalmazása nemzet- 
ellenes bűn, és lelkére beszéltünk a nagy közönségnek, hogy a 
dolog fontosságára eszmélve, magyar nevelőnőket alkalmazzon 
leányai, a leendő magyar családanyák mellé ! Es a közönség fel
eszmélt, keresi a magyar nevelőnőket, lázas igyekezettel keresi ; 
de nem talál, mert magyar nevelőnek nincsenek ! A meglevő egy
két kivétel, csak támogathatja ez állítást.

Felszokták ma már ezek ellenében hozni, hogy a tanítónői 
pályán úgy is nagy túltermelés van, s a sok képesített tanítónő 
közül jut a nevelőnői pályára is. Nem ismerhetem ugyan el, hogy 
a tanítónői pályán nagy túltermelés voltra ; de ha úgy volna is, kér
dés, hogy az, a ki valami okból — talán saját gyöngesége miatt — 
tanítónői álláshoz nem juthatott, beválik-e nevelőnőnek? A közön
ség nem így ítél; a szülő úgy szólván, többet kíván a nevelönőtöl, 
mint az iskola a tanítónőtől, s mivel itt a szülők a kenyéradók, 
természetes, hogy válogatnak, hogy válogathatnak, és hogy bizo

* Felolvastatott a M. Pedagógiai Társaságnak f. é. ápril 22-ikén 
tartott rendss havi ülésén.

Magyar Pædagogia. I I . 5 , 6. 1 ö íí
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nyos mértékben jogos követeléseikhez, kívánságaikhoz alkalmaz
kodnunk kell : azaz gondoskodnunk kell alkalmas nevelőnők kép
zéséről. Annál is inkább, mert az egyetlen polgári tanítónőképző- 
intézet, hol a tanítónők nyelvekben is, zenében is, — a mit oly 
sürgősen követelnek a szülők, — esetleg magasabb képzettségre 
tehetnének szert, a meglevő polgári- és felsőbb leányiskolák szá
mára sem győz elég tanítónőt képezni ; épen nem juttathat tehát 
tanítványaiból a nevelőnői pályára.

Hivatalosan szoktuk ugyan magunkat azzal hitegetni, hogy 
nőnevelésünk e nagy hiányán immár segítve, a nevelőnőképzésről 
gondoskodva van ; * de magunkban mégis be kell vallanunk, hogy 
a mi eddig ez irányban történt, az nem egyéb kísérletnél, mely a 
meglevő szükségleteket kielégíteni egyáltalán nem képes.

Pedig ez a kísérlet nem is olyan új keletű. Boldogult Trefort 
miniszter a jelentkező szükségletet felismerve 14 évvel ezelőtt, 
1879 szeptemberben a budapesti II. kerületi tanítónőképző-intézet 
mellé külön nevelőnő-képző tanfolyamot csatolt. A terv az volt, hogy 
nehány tehetségesebb növendéket, mintegy 6—8-at, a tanítónő- 
képzőintézeti tanfolyam végzése közben, bővebb zenei és idegen
nyelvi tanításban részesítenek és befejezésül az akkor még három 
éves tanítónöképző-intézeti tanfolyam bevégzése után ott tart
ják egy negyedik évre ismereteik kiegészítése, s a nevelőnői oklevél 
megszerzése czéljából. Ez a kísérlet bizony nem mutatkozott 
életrevalónak. Nem is volt elég a létező szükséglettel szemben. — 
Nekünk, hogy a legsürgősebb naponként nyilvánuló követelmé
nyeknek eleget tehessünk, évenként legalább 50—60, hogy az 
idegen nevelőnőket kiszorítsuk, talán 100—200, talán még töbh 
képzett nevelőnőre lenne szükségünk. — De itt a tanulók közül 
arra a 6—8 jótéteményes, helyre sem igen akadt, a nevelőnőképző 
külön tanfolyamára pályázó. A mi viszonyaink között, ha valaki 
már megszerezte a tanítónőképesítö oklevelet, melyek alapján 
nyilvános iskolai álláshoz juthat, nem fog még egy évig vesződni, 
hogy a csekélyebb előnyöket és biztosságot nyújtó nevelőnői pá
lyát elérhesse.

Szerencsére Trefort miniszter a sikertelenségbe nem tudott 
belenyugodni, segíteni akart hazai nőnevelésünknek ezen — általa

* A polgári tanítónőképző mellé kapcsolva tényleg fenn áll egy ne- 
velőnőképző-intézet.

250
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jól felfogott — hiányán, s már 1882-ben új kísérletet tett. A mos
toha pénzviszonyok nem engedik, hogy önálló nevelőnőképzőt 
szervezzen : bővíti és némikép átalakítja tehát a polgári iskolai 
tanítónöképző-intézetet, hogy az a nevelőnőképzés czéljainak is 
szolgálhasson. Hogy mint gondolkozott Trefort e kérdésben és mit 
akard elérni, azt kifejtette 1882 szeptember 19-én Zirzen Janká
hoz intézett levelében, melyet igen érdekesnek és jellemzőnek 
tartván, itt egész terjedelmében felolvasok.

«A sugárúti tanítónő-képezde épületének nagyobbításával, a 
mi már befejezéséhez közel áll, az intézet s nagyságod feladatai is 
növekedni fognak. Az elemi iskolai tanítónők képzése megszűnvén 
az intézetben, nagyságod a polgári iskola számára tanítónőket és 
egyúttal nevelőnőket fog képezni, és ezen utóbbi feladatban 
fekszik új szerepének jelentősége. Midőn mi magyar nevelőnőket 
fogunk képezni, leányaink számára új munkakört nyújtunk, melyet 
eddig többnyire idegenek foglaltak el. De a dolognak más oldala 
is van. Tudom, hogy társadalmunk minden rétegében vannak lel
kes magyar nők, kik bírják a magyar nyelvet, és érdeklődnek a 
haza ügyei iránt. De nekünk ennél többre van szükségünk. Mi azt 
kívánjuk, hogy a magyar nőben legyen meg az a közszellem, mely
től áthatva, azonosítsa magát az ország létével felvirágzásával; 
ne akarjon egyéb lenni ; de követve az angol vagy franczia nők 
példáját, magyar nő akarjon maradni. Ne tartsa bon-tonnak min
dent lenézni, a mi nem párisi vagy legalább is nem bécsi, s 
miután a magyar ipar jövője nagy részben épen a nők kezében 
fekszik, ne tanúsítson kicsinylést, vagy épen idegenkedést a ma
gyar kéz s a hazai ipar készítményei iránt a külföldi divat elő
nyére. Mert e jelenség, fájdalom mindennapi. Oka pedig nagy 
részben az idegen nevelőnők, kik sok hamis ízlést oltanak be a 
leányok szellemébe és sok hamis érzést a kedélyekbe. Ez ellen 
nincs más ellenszer, mint a magyar leányok nevelését magyar 
nevelőnők kezébe adni. Ámde azok nem fognak tért nyerni az 
előkelő házakban, ha ezek kívánalmainak nem lesznek képesek 
megfelelni; e tekintetben még sok előítélettel kell megküzdeni. Az 
első feltétel tehát, hogy nyelveket tudjanak, első sorban németül 
és francziául, ha lehet angolul is, továbbá a zenében és rajzban is 
képzettséggel bírjanak. S a mi a nyelveket illeti, azokat szabatosan 
és jól kell tudniok, nem szabad sem a németet, sem a francziát 
hortobágyi accentussal beszélniök. A jó modor s lady-like meg-

lfia*
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jelenés is szükséges, hogy a műveltségnek ne csak valódisága, 
hanem tetszetős és megnyerő külső színe is meglegyen. Az állam 
nagyságod rendelkezésére bocsátja a szükséges eszközöket, azok 
felhasználása nagyságodtól függ, valamint az idomítható anyag 
kiválasztása is nagyságod és az igazgató-tanács kezeibe van letéve. 
Életre való, tehetséges, tanulékony és egészséges leányokat kell a 
nevelőnői pályára képző-intézetbe felvenni; mert ha nem a czél 
jelentőségét veszszük fontolóra, hanem protekcziókat akarunk 
gyakorolni, vagy jótékonysági müvet eszközölni : akkor az intézet 
nem fog feladatának megfelelni. En bízom nagyságodnak mind 
szakértelmében, mind nemes buzgóságában s azért teljes megnyug
vással hízom ez intézetet nagyságod vezetésére.»

Trefort Ágostonnak e levele teljesen megszabta a nevelönő- 
képző irányát. A polgári tanítónőképző tantervét a programmok 
megfelelőleg át is alakították s a képzést az új tanterv értelmében 
azonnal megkezdték és bárom—négy éven át folytatták is. Trefort 
igaz érdeklődést tanúsított az intézet iránt ; a már meglevő tanári 
testületet költséget nem kiméivé a legkitűnőbb külföldi nyelv
mesternőkkel egészítette ki s az intézetet gyakran meglátogatta, 
hogy a növendékeknek a zenében és idegen nyelvekben tett hala
dásáról személyesen meggyőződjék. Teljesen meg volt és meg is 
lehetett elégedve a képzés eredményével ; mert az itt képzett nö
vendékek most mind tudományos képzettség, mind a nevelőnőktől 
követelt ügyességek tekintetében a legfelcsigázottabb kívánságok
nak is megfeleltek. Csak egy baj volt : a kitűnő képzettségű nők 
nem lettek nevelőnők, mert szükség volt reájuk mint tanítónőkre 
a folyton fejlődő polgári és felsőbb leányiskolákban mind a mel
lett, hogy emez iskolákra magán utón készülhetett, s készült is 
körülbelől ugyanannyi (15—20) tanítónő, mint a mennyit az inté
zet osztályonként képezhetett.

Ez a kísérlet is sikertelen maradt tehát s ez indította arra 
Trefortot, hogy külön önálló nevelőnő-képzőintézetet létesítsen. 
Pénz azonban ezen időben (1885'—86-ban) épen nem állott ren
delkezésére, s azért bár helyes alapelvek szerint, de csak a leg
szűkebb méretekben szervezhette ezt az intézetet. Önálló tanter
vet és szervezetet adott ugyan neki, de nem adott külön tanári 
testületet és nem külön helyiségben, hanem a polgári képezde 
épületében helyezte el. A hely szűke meg is bénította aztán fejlő
désében mind a két intézetet. Egy-egy osztályba nem lehetett töb
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bet felvenni 8—10 növendéknél, ezt is jórészt a polgári tanítónö- 
képezdei növendékek létszámának rovására. S így bár az új intézet 
növendékeinek a tanterv értelmében nyert képzésük a czélnak 
valóban teljesen megfelelt, az intézet nem igazolta a felállításához 
kötött reményeket. Az az évenként kikerülő 8—10 növendék egy 
csepp lett volna a nevelönökereslet oczeánjában még akkor is, ha 
mind nevelőnőnek ment volna. De nem is lett nevelőnővé a jelöl
teknek fele sem. Kit felsőbb leányiskolái nyelvmesternővé, kit 
polgári iskolai énektanítónővé vagy elemi iskolai tanítónővé tett 
jó szerencséje. Sokan közülök semmiféle állást sem foglaltak el : 
családjuk körében foglalkoztak kis testvérkéik tanításával, vagy 
óraadással.

Hiába fáradtunk tehát és hiába költekeztünk ismét nehány 
éven át. A nevelőnőhiányon nem segítettünk ; nem csak azért, 
mert a szükséglethez képest igen kis arányokban fogtunk a kép
zéshez, hanem azért sem, mert a tanítandó egyéniségeket a jobb 
családok gyermekeiből választottuk, kik szívesen tanulnak ugyan 
jövőjük biztosítása czéljából, de csak legvégső szükség esetén lép
nek a nevelőnői pályára. Drágán kellett megfizetnünk ezt a tapasz
talatot, de most már határozottan tudjuk, hogy nálunk — jó részt 
társadalmi balvélemények miatt — a nevelőnői pályának teljes
séggel semmi vonzó ereje nincs és hogy nem oly drága nálunk 
egy-egy darab kenyér, hogy jobb házakból való — és nem telje
sen elhagyatott árvaleányaink e darab kenyér kedvéért ama bal
véleményekkel megküzdeni hajlandók lennének.

Pedig a baj, a képzett magyar nevelőnök hiánya mind érez
hetőbbé kezd válni. Jelenlegi miniszterünk, kinek érdeklődő 
figyelmét semmi sem kerüli el, úgy kívánt a múlt tanévben a bajon 
segíteni, hogy az intézeti épület némi kibővítésével több növen
dék felvételét engedélyezte (14—16-ot osztályonként) úgy gondos
kodván a lakásbérlet által beálló költségtöbbletről, hogy az eddig 
teljesen ingyenes tanfolyamba ezentúl fizetéses növendékek fel
vételét is elrendelte, s egyszersmind kötelező Ígéretet tétetett a 
felvett növendékek szüleivel arra nézve, hogy gyermekeik legalább 
öt éven át a nevelőnői pályán fognak működni, ellenkező esetben a 
neveltetési költségek megtérítésére vannak kötelezve. Ez utóbbi 
intézkedést kétségtelenül kötelességük tudatára fog ébreszteni né
melyeket, de ép oly bizonyos, hogy azok a szülők, kiknek volt 
módjuk a neveltetési költségek egy részét megfizetni azalatt, míg



254 SEBESTYÉNNÉ STETINA ILONA.

leányuk a tanfolyamot végezte, szivesen megfizetik e költségek 
többi részét, ha a tanfolyam végeztével leányuk a nevelőnőinél 
kedvezőbb alkalmaztatásra talált. Gyökeres orvoslást tehát emez, 
a körülmények kényszerűsége folytán szükségessé vált rendeletek
től sem várhatunk.

Ilyen tapasztalatok után immár elkerülhetetlenné vált a 
nevelőnőképző-intézetnek önálló fejlődését biztosítani, önálló 
tanári testület vezetésére bízni s különálló épületben elhelyezni, 
hogy nagyobb számú növendéket lehessen évenkint kibocsátani. 
A mint tudomásomra jutott, Csáky Albin gr. ő excellentiája épen 
ezen irányban kívánja a nevelönőképzés reformját megindítani. 
Az ő akaraterejének kétségtelenül sikerülni fog a szükséges költ
ségeket előteremteni s eme sokat hányatott intézményt megszilár
dítani. S épen, mert ebben reménykedem, alkalomszerűnek tar
tom elmondani még a következőket.

Hogy a nevelőnőképzés czéljának megfeleljen, egy-egy osz
tályba nagyszámú növendéket felvenni nem szabad, mert az idegen 
nyelvek tanításában és a zenében nagyszámú osztálylyal kellő 
sikert a köztapasztalás tanúsága szerint nem lehet fölmutatni. 
Csak ha a felvett növendékek kellő és meglehetősen egyenletes elő
képzettséggel bírnak a nyelvekben, és ha a zeneoktatás kisebb 
csoportokban vagy egyenként is történhetik : engedhető meg húsz 
növendéknek egy osztályban levő együtt tanítása. Minthogy pedig, 
mint említettem, a létező szükségletet ez a szám sem elégíti ki, 
természetes, hogy egy nevelőnő-képezde felállításával a hiányt nem 
pótolhatjuk. Nekünk okvetetlenül szükségünk van legalább két 
nevelőnőképző-intézetre, s ha a költségek ez idő szerint két ily 
képzőintézet felállítását meg nem engednék : segítenünk kell ma
gunkon valamely fennálló tanítónőképző-intézetnek ily irányú 
teljes átalakításával.

De ez sem elég; minthogy épen az idegen nyelvekben és 
zenében kellő és egyenletes képzettségű növendékekre szert ten
nünk nem lehet, s így a négy éves tanfolyam alatt megfelelő kép
zettségi fokra a tanfolyamot végzőket el nem juttathatjuk : a kép
zés idejét okvetetlenül ki kell terjesztenünk, annál is inkább, mert 
a jelenleg érvényben levő tanterv tanítási anyagát redukálni annyi 
volna, mint a nevelőnőképzés színvonalát lesülyeszteni, a mi leá
nyaink míveltségére s így általában nőnevelésünk ügyére káros 
hatással volna. A képzés idejének kiterjesztését nem úgy értem,
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hogy a szervezet értelmében négy éves tanfolyamot egy ötödikkel, 
vagy esetleg hatodikkal megtoldjuk, hanem, hogy a képzést koráb
ban kezdjük, az az a nevelőnőképző-intézetet előkészítő iskolákkal 
kössük össze. Ily előkészítő iskolának azonban nem tekinthetem 
a felsőbb leányiskolát, noha a megfelelő előképzettséget meg
adja, mert költséges volta miatt rendesen a jobb módú csalá
dok gyermekei látogatják, kik nevelői tanfolyamot, ha végeznek is, 
nevelőnői állást — mint említettem — nem vállalnak. De nem 
megfelelő előkészítő iskola a polgári leányiskola sem, mert sem 
zene, sem idegen nyelvek tanítására nem ad alkalmat. És végre a 
legtöbb igazán szegény és elhagyatott árvaleány, a ki tehetségei
nél fogva alkalmas volna a nevelőnői pályára, a ki örömest is lenne 
azzá, hogy megélhetését biztosítsa: nem ju t sem a polgári, sem a 
felsőbb leányiskolái tanfolyamok bevégzéséhez, mert azt a keserű 
kegyelemkenyeret, melyet rokonai vagy idegenek jószívűségéből 
fogyaszt, igen korán munkával, néha sorvasztó nehéz munkával 
kell kiérdemelnie, megfizetnie. Hol és hogyan tegyen ez szert ide
gen nyelvi és zenei képzettségre, mely a nevelőnőképző-intézetbe 
való felvételnél elengedhetetlen, de olyan követelmény, mely épen 
azokat zárja ki az intézetből, a kiknek kiképzésével czélunkat leg
inkább elérhetnők, a nevelőnő hiányon leginkább segíthetnénk. 
S a föntebbieken kívül ezen szegény árvaleányoknál hiányzik 
még rendesen, mert a megfelelő míveltségük hiányzik — a la d y
like modor is, melyre képeztetésük rövid ideje alatt nem is tehet
nek szert.

Épen ezen tapasztalatok alapján merem ismételve állítani, 
hogy a nevelőnő-kérdést a nevelőnöképzöknek előkészítő iskolákkal 
való összekapcsolása nélkül megoldani nem  lehet, és hogy ezen elő
készítő iskoláknak jól szervezett nevelőintézeteknek, illetőleg árva
házaknak  kell lenniök. Az árvaházakban megtaláljuk és kiválogatjuk 
a nevelőnöi pályára alkalmas egyéneket, a kiknek épen szegény sor
suk és árvaságuk szolgáltatja a kellő biztosítást arra nézve, hogy való
ban a nevelőnői pályára lépnek s azon huzamos ideig munkálkodnak 
is. De az árvaházakban tervszerűen elő is készíthetjük a nevelőnöi 
pályára alkalmas leánykákat a képzőintézetbe való felvételre. Jó 
modorra szoktathatjuk, munkásságra, szerénységre és vallásosságra 
nevelhetjük őket, mely tulajdonságok kellő kifejlesztésének áldásait 
idővel egész nőnevelésünk meg fogja érzeni. E mellett a tervszerű, 
egyenletes és öszhangzatos képzés kétségtelenül biztosítani fogja a
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tovább tanulás sikerét, s nem csak könnyebbé teszi a munkát a 
képzőintézeti tanárokra nézve, hanem a kérdés intensivebbé téte
lére úgy szólván az egyedül megbízható eszközt szolgáltatja.

A nevelőnő-hiány pótlására — mint legsürgősebben czélra- 
vezető, noha nem végleges és egyedül alkalmazandó eszközt felem
líthetem még azt is, a miért a «Mária Dorothea egyesület» csak 
nem régen nyújtott be folyamodványt a közoktatásügyi miniszter 
úrhoz. Az egyesület nevelőnőket elhelyező irodájában ugyanis na
ponként tapasztalván, hogy a nevelőnőket kereső szülők méltányos 
kívánságait nem teljesítheti, azt kérte a közoktatási miniszter úrtól, 
hogy a már képesített elemi iskolai tanítónők közül az arra vállal
kozókat és arra alkalmasokat az idegen nyelvek gyakorlati elsajátí
tása czéljából egy-egy évre küldje ki külföldre. Akad-e erre vállalkozó 
és mennyiben hajlandó a miniszter úr e kérést figyelembe venni, 
ma még nem tudhatom, annyi azonban mindezekből kitetszik, hogy 
a nevelőnőkérdés teljes megoldása nem oly egyszerű, könnyű fel
adat, mint első tekintetre látszik. Sok utánjárást, tervezgetést és 
anyagi áldozatot követel ez még ! Ki hozza ez áldozatokat, az állam 
vagy a társadalom ? az ügy fejlődésére nézve az tökéletesen közöm
bös. Nálunk, sajnos, a társadalom nem szokott annyira érdeklődni 
a nevelésügyi, főleg nőnevelésügyi dolgok iránt, hogy tőle jelenté
keny anyagi áldozatokat remélhetnénk. De megkísérlem, figyelmét 
a kérdés fontosságára a sajtó utján is felhívni, semmi esetre sem 
lenne hálátlan feladat ; s e kísérletet megtenni előttem annál szük
ségesebbnek látszik, minél inkább kénytelen vagyok elismerni, 
hogy a kormány ez idő szerint az összes sürgős intézkedéseket épen 
pénzhiány miatt meg nem teheti.

De nem tartozik rövid elmélkedésem keretébe annak kimu
tatása, hogy a szükséges költségeket mi módon teremtsék elő, vala
mint az sem, hogy a képzőintézeteket újonnan felállítandó, vagy 
már meglevő árvaházakkal kapcsolják-e egybe. Noha ez utóbbira 
nézve kétségtelennek tartom, hogy csak körül kellene tekintenünk 
s a megfelelő árvaházakat készen találnék. Csak egyet bátorkodom 
még felemlíteni, azt nevezetesen, hogy a megfelelő képzőintézetek 
előteremtése, az az a kellő számú nevelőnők képzése által még nem 
tettünk meg mindent, a mit ez ügyben tennünk kell. Elkerülhetet
lenül szükséges még a nevelőnök sorsának betegség, munka-nem- 
birás, elöregedés esetére való biztosítása, mert épen a nevelőnök 
sorsának eme bizonytalansága szólítja el a hivatottabbakat a nevelő-
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női pályáról. — Országos nevelőnöi nyugdíjalapot kell teremtenünk. 
(A Mária Dorothea egylet erre is megtette már a kezdeményező 
lépéseket.) De előre is biztosan állíthatjuk, hogy meglevő társa
dalmi viszonyaink között ezt sem létesíthetjük némi országos vagy 
kormánysegély nélkül. Nem is fejezhetném be szivem szerint egyéb
bel előadásomat, minthogy kérve kérek mindenkit, a kihez szavam 
elhat és a kiknek e dolgokra befolyásuk van, vagy lehet : vegyék 
gondjaikba a nevelönők képzésének és sorsuk biztosításának ügyét, 
mert a kellő számú és képzettségű magyar nevelőnő befolyása ma
gyar társadalmunk műveltségére és nemzeties szellemben való fej
lesztésére idővel megbecsülhetetlen értékű kamatokban fogja visz- 
szafizetni a képzésre fordított gondot, fáradságot és az anyagi 
áldozatokat. S eb esty én n é  S tet in a  I lona .

A NŐI KÉZIMUNKA.

AJ A női kézim unka értéke és fontossága.

I. S zocziá lis szem pontból.

Újabb időben egyik legsürgősebb megoldásra váró probléma : 
a szocziális kérdés, a munkás nép helyzetének javítása. Sokan fog
lalkoztak már e tárgygyal, de még senki sem merítette azt ki teljesen. 
Legyen hát szabad nekem is arra vonatkozólag pár szót koczkáz- 
tatni most, mikor az országos ipartanács épen a nőipariskolák kér
désével foglalkozik.

Minthogy a társadalom két nemű tagokból áll, azt hiszem, a 
szocziális kérdés helyes megoldását is mind a két nem hozzájáru
lásától, illetőleg közreműködésétől kell várnunk. A férfiak meg
feszíthetik minden erejüket, ha a nők nem segítenek nekik gazdál
kodni, akkor keresményük soha sem lesz elegendő. Eégi, de igaz 
mondás, habár én Deák Ferencztől hallottam először : Ist der Mann 
noch so fleissig, ist die Frau liederlich, so geht alles hinter sich.

En ugyan nem vagyok abban a nézetben, hogy a feleség csak 
akkor járul hozzá a család fentartásához, ha külön hivatalt visel. 
Sőt ellenkezőleg — s talán ebben túlságba is esem — épen azt 
tartom, hogy a feleségnek csak a családban van legtermészetesebb

17M agyar P adagogia. I I .  ft, 6.
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és legmegfelelőbb, leghasznosabb foglalkozási köre — ugyannyira, 
hogy ha a háztartáson kívül semmi mást nem tenne, mint gyer
mekeit nevelné, azok testi és lelki ápolásáról gondoskodnék, már 
több hasznot hajtana ez által az egész társadalomnak, mint ha 
pár 100 frtot keresne a házon kívül és így családját elhanyagolná. 
Mind a kettőt teljesíteni lehetetlen.

Evvel nem azt akarom mondani, hogy a nő maradjon tudat
lanságban, s legyen a szoba zugába vagy a konyhára kárhoztatva. 
Hiszen ez visszaesés volna. Csupán azt óhajtanám, hogy az elmér 
leti tantárgyak mellett az iskola — még pedig valamennyi leány
iskola — több súlyt fektessen a gyakorlati készségekre, főleg a 
kézi munkára. Mert hol tanulják meg azt a leányok, ha nem az 
iskolában ?

Pedig kiszámíthatatlan fontosságú a nőknek a kézimunká
ban való jártasságuk minden családban. A gazdagoknál a család
anya jobban tud vásárolni, ízlése finomabb, ha maga is érti a szö
vetek minőségét s a munka értékét; míg a család nőtagjai általán 
igen hasznos és nemes időtöltést találnának a különböző kézi 
munkákban. A középosztályban már sokat is számit az a megélhe
tésben, ha a család nőtagjai maguk készítik a harisnyát, keztyüt, 
fehérneműt, felső ruhát, vagy talán még a kalapot is ; s ha a javí
tásokat kivétel nélkül minden ruhadarabon házilag végzik. A mun
kás osztálynál pedig épen elkerülhetetlenül szükséges volna, hogy 
nemcsak a családnak ruhanemüekben való igényeit maga a csa
ládanya legyen képes kielégíteni, hanem még keressen is valamit 
kézi munkájával s így megkönnyítse a család fentartását.

De — elég sajnos — nem így van a mi társadalmunkban. 
A kissé gazdagabb családok nőtagjai jobbára már a kötő- és varró
tűt sem ismerik, a szobaleány végez helyettük efféle «szolgai» 
munkát; ha valamit vásárolnak, annak értékét nem ismervén, igen 
gyakran csalódnak, és minden kis berendezésnél másokra szorul
nak, a mit jó drágán kell megfizetniük. Ezreket és ezreket adnak 
ki éven át ily nők csak azért, mert maguk nem értenek a háztar
táshoz és a kézi munkához. Hogy segít azután ily nő magán, ha 
mostohább anyagi körülmények közé ju t? . . .

A középosztály nőinek nagy része szintén nem sokat ért a 
kézimunkához, mert ezek is lánykorukban inkább a divatosabb 
zongora, ének s a franczia nyelv után kapkodtak. A munkát nem 
tanulták meg szeretni s anya korukban is a kötést haszontalannak,
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a  varrást nehéz, mellfájást okozónak tartják. S minthogy új ruhára 
nem mindig kerül a férj keresetéből, az egész család rongyosan és 
piszkosan jár — főleg a gyermekek, a nő elégedetlen, a férj még 
elégedetlenebb, lassankint elmaradoz hazulról, s a gyermekek sok
szor egészen elzüllenek. S mindez főkép azért van így, mert a nő 
annak idején nem nyert elég kiképzést a kézi munkában.

De a munkás osztály körében látni csak igazán a kézimunka
oktatás hiányát. A családanya szobáját rendetlenségben hagyva s 
foszlányokba takart kis gyermekét az ölébe véve már reggel kiül a 
küszöbre, vagy átmegy a szomszédba s órákig tétlenül fecseg hozzá 
hasonlókkal, míg valami körülmény figyelmessé nem teszi arra, 
hogy már délfelé közeleg az idő. Akkor nagy sebtében összehabar 
és kotyvaszt valami ételfélét, s elviszi az urának, vagy haza várja 
reá, a hogy épen szokták. Ebéd után egy kis pihenés következik, 
mely nem ritkán 3—4 óráig is eltart ; azután a kávézáshoz lát a 
fáradt asszony. Mikor azon is átesett, talán gyermekeinek is vet 
valamit — s hozzá lát ismét ahhoz az időtöltéshez, a mely egész 
délelőttjét elrabolta t. i. a trécseléshez, csak az este veti haza. 
Nemsokára megjön a férj is, vacsorához látnak, e mellett legtöbb
ször egy liter bort is elfogyasztanak, majd ugyanazt a vetetten ágyat 
foglalják el, melyből reggel előkerültek. így megy ez napról-napra- 
Végre előáll a szükség, a gyermekek anyjukkal együtt foszlányokban 
járnak, néha éheznek is ; a férj megunja az örökös rendetlenséget, 
a folytonos panaszt, kerülni kezdi az otthont, beköszönt az egye
netlenség s a család elpusztul. Mennyire más élet volna a mun
kás-családban is, ha a nő értene a kézimunkához, ha ahhoz gyer
mekkorától hozzá szokott volna, vagyis ha az iskola több gyakor
lati ismerettel, főleg a kézimunkában való ügyességgel látta volna 
el annak idején !

A kézimunka értékét tehát főképen e négy pontba foglalhatjuk :
1. A kézimunka az anyát otthon tartja s gyermekei nevelé

sének élhet; míg a dologtalanság, vagy jobban mondva a dolog
kerülés és a házonkivüli foglalkozás elvonja attól, a minek tulaj
donképen egész életét kellene szentelnie. Ily kezekből kerülnek ki 
leginkább a fiatal gonosztevők !

2. Az otthoni kézimunka azonban nemcsak hogy a családtól 
el nem vonja az anyát, a család sorsát is javítja még akkor is, ha 
csupán a családban szükséges kézimunkákat végzi, a mennyiben 
ezekért nem kell pénzt kiadnia.

17
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3. A legfontosabb eredmény az, hogy munkás és ügyes nfr 
mellett nem következnék be az, hogy a férj kerüli a barátságtalan 
otthonát, melyhez semmi öröm nem köti, mivelhogy neje nem 
tette kényelmessé, rend és tisztaság által kellemessé, s mivelhogy 
elhagyatott gyermekei is terhére válván, odaszegődik a korcsmá
hoz, az alkoholhoz és a játékhoz.

4. Hátha még a házi ipar okszerű fejlesztése által arra is 
képesekké tennők a nőket, hogy külön keresetük legyen az otthoni 
munkából : akkor a szegényebb család kicsiny fészke is a boldog
ság tanyája lehetne, s a szocziális kérdés félig meg volna oldva.

íme ebben áll az eddig kevés figyelemre méltatott női kézi
munkának anyagi és erkölcsi értéke s összefüggése a szocziális 
kérdés megoldásával. Ebből kifolyólag igen sürgősen reform álni 
kell az összes leányiskolák kézimunka oktatását.

II. J lem zetg a zd a sá g i szem pontból.

Nemzetgazdasági szempontból tekintve a női kézimunkát, 
szintoly fontosnak találjuk, mint szocziális szempontból.

A nő ugyanis, ha kézimunkát végez, akár megtakarítás — 
akár pénzszerzés czéljából — mindenesetben a nemzetgazdaságnak 
hajt hasznot. Ennek bizonyítására tekintsünk csak egy konkrét 
esetet. Tudvalevő dolog, hogy csupán a textiláruk  behozatala 
évenkint 140—147 millió forintra rúg; és minthogy a külföldön 
nagyrészt nők foglalkoznak evvel az iparággal : kimondhatatlanul 
fontos a női kézimunka-oktatás kérdésének helyes és gyors meg
oldása. A nemzetgazdasági irók határozottan azt állítják, hogy 
ha csupán ez egy iparág termékeinek ily mértékben való behoza
tala még sokáig megm arad, előbb-utóbb lehetetlen lesz kereske
delmi mérlegünk egyensúlyát fentartani. Tehát egyik legelső köte
lességünk volna a textil-iparnak leányiskoláinkban való meghono
sítása, hogy azután részint házi-iparilag, részint gyárilag tovább 
fejlődhessék, s így a nemzet vagyonosodását lehetővé tegyük, 
annak alapját valahára megvessük. Minden egyéb intézkedés 
számba sem vehető, mert nem általános, nem az egészre kiterjedő, 
így pl. a kormány segélyével szövőgyárat állítanak Becskereken. 
Jobb lett volna azt a ráfordított összeget általán a női késimunka- 
oktatás rendezésére fordítani. E gyár csak egy csepp a tengerben. 
Az iskolák útján a házi ipart kell előmozdítani ; ez legyen a főczéL
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A gyáripar magától fejlődik ; ha erőszakoljuk, megbukik, mert 
hiányzik a fő feltétel, a kedvező talaj.

A legszebb lyoni selyem  is házilag készül, a mennyiben Lyon 
környékén egyes családok foglalkoznak ily selyemszövéssel s azok
nak minden tagja segít benne. A szegény olasz, a gazdag svájczi 
nép is fogfalkozik házi iparral ; — különösen a tambour- és point- 
munkák ott a legelterjedtebbek. Csehországban, K rajnában  a 
csipkekészítés, a fehér és színes hímzés általános. Igaz ugyan, 
hogy az istriai (krajnai) és csehországi csipke nem versenyezhet 
művészi kivitelre a Valenciennes-i (francziaországi) csipkékkel ; 
mert ezek újabb, divatos minták szerint készülnek, míg amazok 
állandóan, évekig egy mintát gyakorolnak. De azért jó minőségé
nél és olcsóságánál fogva az istriai és csehországi csipke is mindig 
talál megrendelőkre.

Nálunk a szövés, mely még évek előtt sok vidéken igen elter
jedt házi ipar volt, ma már teljesen kiment a divatból, a szövőszé
kek a legjobb esetben a padlásra kerültek ; mert elmaradtak a 
gyáripartól. Holott, ha az iskola támogatta volna őket legalább új 
mintákkal s az ízlés fejlesztésével: akkor a behozatal (147 millió) 
bizonyára félannyira sem emelkedett volna, sőt maga a gyáripar 
is könnyebben és gyorsabban terjedt volna.

A csipkekészüést pedig nálunk egyáltalán — majdnem senki 
•sem gyakorolja ; a fehér hímzést is csak kevesen és aránylag drá
gán. A csehországi kézimunka legalább is felével olcsóbb, mint 
nálunk pl. egy drb fehér hímzés ott 80 kr., a melyet itt 2 írtnál 
■olcsóbban el nem készítenének.

Hiába vetik ez ellen, hogy például Lyonban már századok 
óta foglalkoznak azok a családok a selyemszövéssel, míg nálunk 
most kellene csak kezdeni. Igen, kezdeni kell, az bizonyos ; de 
nem a családokban és nem gyárakkal, mert egyes iparágakat, pl. 
épen a szövést, a családokban egyszerre meg sem lehet kezdeni. 
A munkára, az iparra előbb nevelni kell egy nemzedéket az óvo
dától kezdve. S ha majd az iskolákban, a kézimunka-termekben 
is szövőszékeket használnak ; ha a csipkekészítést, fehér és színes 
hímzést, hurkolást, csomózást s a kézimunkának minden faját, 
különösen a vidék házi iparát éveken át gyakorolják ; ha minden 
YI. osztályú népiskola, felső nép- és polgári leányiskola mellett 
rendes tanműhelyek lesznek, a hol az iskolavégzettek is tökélete
síthetik magukat : akkor fog majd csak a családokban meghono-
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sülni a házi ipar és igazán virágzásra jutni a gyáripar. Addig mind' 
a kettő csak idegen földbe átültetett plánta lesz — tartós élet 
nélkül.

Ámde hogyan remélhetnők azt, hogy a leányok számára 
ipartanműhelyeket állítsanak, mikor még 1890-ben csak 1342: 
leányiskola volt az egész országban a 16,805 népiskola között, 
tehát nem egészen 8%. Hogy azonban nehány vegyes iskolában 
is tanították a női kézimunkát, az kitűnik ugyanazon hivatalos 
miniszteri jelentésből, melynek a II. k. 328. oldalán ezt olvassuk : 
«A női kézimunkát (elkezdve az egyszerű kötésnél, horgolásnál,, 
végezve azt a fehér és színes szövésű ruhanemüek készítésénél)' 
tanította 2582 iskola». Feltéve tehát, hogy mindegyik iskolában 
száz leány tanult kézimunkát, akkor is 258,200-ra rúgna az ily 
tanulók száma; pedig az évben 958,073 tanköteles leány járt isko
lába, tehát közel 700,000 leánygyermek nem részesült semmiféle 
kézimunka-oktatásban ! !

íme kézzel fogható magyarázata annak, miért oly nagy a 
textiláruk behozatala. De a megoldás is önként következik, hogy 
a roppant tömeges behozatal nem fog apadni, míg valamennyi 
iskolába járó leány megfelelő kézimunka-oktatásban nem részesül.

Ezek után áttérhetünk annak magyarázatára : milyen a meg
felelő kézimunka-oktatás ?

De hogy e kérdésre felelhessünk, valamennyi fokú leány
iskolát egyenkint veszszük bírálat alá.

B )  A m ostani állapot s annak reformja.

I. A  k isd ed ó vó  in téze tb en .

A kézi ügyességnek alapját már a kisdedóvó intézetekben 
meg kell vetni. S hála az égnek, erről a magyar törvényhozás az. 
1891. évi ХУ. törvényczikkben, a vallás- és közoktatásügyi kor
mány pedig 1892. évi október hó 8-án 44,000. sz. a. kelt rendele
tével már kellőképen intézkedett.

Az említett miniszteri rendelet ugyanis részletezi, hogy a kisded- 
ovodákban, sőt az állandó és a nyári gyermek-menedékházakban 
mily munkaszerű foglalkozások gyakoroltassanak. Hyenek :

1. A Frőbel-féle színes labdák, golyó, koczka és henger,, 
továbbá a Frőbel-féle építőfák (1—4 doboz).
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2. A lerakó táblácskák : a) négyszög, b) derékszögű három
szög, c)  egyenszögü háromszög, d)  derékszögű egyenetlen oldalú 
háromszög.

3. A szilánkfonás fokozatos tanmenetben.
4. Lerakó pálczikákból idomok alakítása.
5. Karikákból, körökből könnyebb idomok alakítása.
6. Kavicsokból és növénymagvakból szép idomok alakítása.
7. Egyes igen egyszerű idomok rajzolgatása.
8. Papirfüzési gyakorlatok fokozatos tanmenetben.
9. Szalma- és papirfonás (gyaluforgácsból, gyékényből), 

vesszőkötés.
10. Papír kivág ás, leragasztás és papirhajtogatás.
11. Borsómunka.
12. Agyagidomitás.
13. Kerti foglalkozások.
Valóban elismerés illeti kormányunkat a kezdőmunkáknak 

e gondos összeállításáért. S meg vagyunk győződve, hogy jó alap
vető foglalkozások lesznek ezek mind a két nemű gyermekek kézi 
ügyességének kiképzésében.

II . A z  elem i népiskolában.

Sajnos azonban, hogy nem nyilatkozhatunk így az elemi isko
láról. Az 1868. évi XXXVIII. t.-cz. a kézimunkát fel sem sorolja a 
tantárgyak közt. Tény tehát, hogy maga a törvényhozás nem gon
dolt arra, hogy a női kézi munka mily fontos és szükséges tantárgy 
a leányiskolákban. Nem csoda tehát, ha ez ügyben igen kevés tör
tént eddig, mint azt egyik előző czikkünkben már számokkal ki
mutattuk.

Pedig a józan ész diktálja, hogy a megkezdett kézi ügyességet 
folytatni kell. Tehát az óvóintézetekben elsajátított kézi ügyesség
nek az elemi iskolákban folytatódnia kellene mindjárt az I. osztály
ban. De maga a gyakorlati élet is azt bizonyítja, hogy a művelt 
középosztály legtöbb családjában a leánykák már 5—6 éves koruk
ban elkezdik a női kézi munkákat. Tény az is, hogy minél későbbre 
halászijuk az efféle testi ügyességek gyakorlásának megkezdését, 
annál nehezebb az elsajátításuk.

Tekintsük meg e kérdésben a külföldet.
Ausztriában több helyen a népiskola I. és több helyen a II.
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osztályában heti 3 órával, Drezdában, Németországban a II. osz
tályban heti 3-—4 óvával; Olaszországban az elemi iskoláknak 
nem rendes tantárgya a kézi munka ; a svéd és dán népiskolák 
már az I. osztályban kezdik heti 6 órával. íme világos dolog, hogy 
a hol a jóllét nagyobb, ott a kézi ügyességre is több súlyt fektet
nek, ott korán és nagyobb óraszámmal kezdik a női kézi munka- 
oktatását, s egész 6 óráig fokozzák.

Ehhez képest szükséges volna törvényhozásilag kimondani, 
hogy a női kézimunka rendes tantárgya az elemi népiskolának. 
A vallás és közokt. minisztérium azután rendeletileg mondja ki, 
hogy már az I. osztályban kezdjék meg heti 3—4 órával, a többi 
osztályokban heti 6 órával. így lehetne csak eredményt ezen a 
téren felmutatni ; mert minden napra esnék egy óra. A tapazztalás 
mutatja, hogy a ki hetenkint csak két órában gyakorolja a zongo
rázást, az jól soha sem fog zongorázni. A mostani kézi munka okta
tásunk is, a hol van, csak egy hajszállal ér többet a semminél. 
Pedig annyira kellene vinni, hogy a ki elvégzi a népiskola 6 osztá
lyát, a felső nép vagy polgári iskolát : az minden nehézség nélkül 
képes legyen nemcsak a maga s az egész család ruházati szükség
leteit tetőtől-talpig, hanem a szőnyegeket, térítőkét és függönyöket 
is sajátkezüleg előállítani, vagy szükség esetén bármely műhelyben 
foglalkozást találni s ekkép a család fentartását megkönnyíteni, az 
egész existeniát mindnyájukra nézve kellemesebbé tenni, az ott
hont egy kis paradicsommá varázsolni.

Szükséges volna továbbá minden hat osztályú népiskolát egy 
tanmühelylyel kiegészíteni, a hol tovább is gyakorolhatnák és töké- 
lyetesíthetnék magukat az iskola végzett növendékei. E tanműhely 
azután többet érne, m int valamennyi papíron létező ismétlő iskola. 
Innét természetesen már a szövőszéknek sem volna szabad h iá
nyoznia.

A tanmenet és fokozat lehetne a Schallende! d szerinti, vagyis 
körülbelül a mosani fővárosi tanterv, mely szerint az V. és VI. osz
tályban már a fehérnemű varrást és szabást is tanítják. Csak a 
gyakorlatra, illetőleg az élet szükségleteire volna nagyobb gond 
fordítandó s oly dolgokat kellene mindig készíttetni, minek az élet
ben azonnal hasznát veszik. Úgy szintén figyelembe volna veendő 
az egyes vidékek házi ipara és természeti viszonya, s ehhez képest 
majd egyik, majd másik házi ipari foglalkozást is alaposan kellene 
tanítani, a tanműhelyben pedig kiválóan azt fejleszteni.
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III. Л polgári és felsőbb népiskolában.

A polgári iskolának folytatni kellene az elemi iskolában 
tanultakat, vagy világosabban szólva : itt a kötés és horgolás már 
csak gyakorlati alkalmazásában, nem mintaszalagokban fordulna 
elő. A heti óraszám az I. és II. osztályokban 4—5 lehetne, а III. és 
IV-ben 6-ra emelendő s két órát egymásután kellene tartani, hogy 
itt  már kitartó munkához szokjanak. Minden kézimunka teremben 
legalább 1—2 szövőszéket kellene felállítani, s a szövést okvetle
nül tanítani. Nem kevésbbé szükséges volna minden polgári és fel
sőbb leány-népiskola fölé egy tanműhelyt állítani, a hol azután a 
női kézimunka és házi ipar minden ágát a szükség szerint taní
tanák és fejlesztenék. A szövés különféle fajait is, mint Svédország
ban, itt gyakorolnák az iskolát végzett leányok.

A tanmenet e szerint az eddigitől eltérőleg következőképen 
volna megállapítható :

I. osztály. Egy kötött kabátka, fejkötő, gyermekczipő. Egy pár 
harisnyafejelés, egy pár lyukas harisnya kijavítása. — Egy horgolt 
kabátka, fejkötő, gyermekczipő. (E czikkekre különösen azért kel
lene nagy súlyt fektetni, mert azokat eddig a kereskedők rende
sen külföldről hozatják !) A sima kötésből még egy kis tálczakendő 
készítendő, melyen a növendék a harisnya-jegyzést néhány betű
vel megtanulja ; végül durva szálú vászonra keresztöltéssel néhány 
hetü a fehérnemüek jegyzése czéljából. (A most kívánt bécsi öltést 
egy I. oszt. növendék megérteni, felfogni nem tudja; az tehát 
későbbre hagyható.)

Azonban szigorúan eltiltandó a kezdett munkák használata 
{vagyis az üzletben elkezdett munkáknak iskolába hozatala) ; nem 
különben a munkáknak hazavitele, mert ez legnagyobb visszaélésre 
ad alkalmat.

II. osztály. Horgolt erszény, gyermekruhácska, egy pár 
keztyü. — Hálózás, kapcsolatban ennek kivarrásával különféle 
öltéssel (ismét valami használható tárgyon). — Egy varrott minta
kendő, melyen különböző öltések, szegélyek, szálkihuzás, foltozás, 
gomblyuk kivarrás, gomb felvarrás stb. tanítandó ; végül egy méter 
sáv kivarratása slingelő öltéssel.

III. osztály. A mostani tanterv szerint a kötés, horgolás egye-' 
sítve tanítandó pl. egy paplanon. De e két munka — véleményünk 
szerint — minden ízlés nélkül való és minthogy 10—15 sávból
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áll, igen unalmas és fárasztó m unka ; a növendék nem tanul rajta 
semmi újat és mégis eldolgozik rajta  3—4 hónapig. — Ép oly 
helytelen a zsebkendő hímzett névvel, hímzett betét. Hisz ekkor a 
növendéknek még fogalma sincs a fehér hímzés elemeiről, hogy 
volna képes tehát az efféle m unkának legnehezebb formáját végezni.

Helyesebb és természetesebb volna a következő tananyag: 
Egy leánying (előbb paph-oson, táblán kellene lerajzoltatni, aztán 
a növendékekkel kiszabatni és megvarratni). Egy hímzett m inta
kendő fehér és színes pamuttal (a mi kicsiben a fehérbimzés abc-je 
is). Egy asztalfutó, vagy pamlagvédő, melyen a különböző díszöltés 
vagy áttörés, fonatöltés (kalotaszegi varrottas) stb. meglegyen ; de 
ezt is előbb a növendék maga rajzolja.

IY. osztály. A fehérneműek szabása- és varrásának folytatása, 
egy férfi ing ; felső ruha szabása és varrása. — Egy suplika m inta
kendő, melyen a különféle beszövések, áttört minták, müfoltozás 
stb. ismertetendő — Befejezésül bécsi öltéssel egy önálló szép 
munka.

Legyen szabad továbbá hangsúlyoznom, hogy előbb mind
egyik m intát le kell rajzoltatni ; sőt maga a leányiskolái rajzokta
tás is csak akkor felel meg igazán czéljának, ha nemcsak az ízlés 
nemesítésére törekszik, hanem a kézi munkában is felhasználható 
minták rajzolását is gyakorolja, tehát szorosabb összeköttetésben 
állana a kézi munkával.

IV . Л  ta n itó n ö lcép ző b en.

Megvallom, hogy engem a tanitónőképző intézetek kézi
m unkaoktatása épen nem elégít ki. Hosszú, nagyon hosszú idő óta 
figyelemmel kísértem ; de bizony évröl-évre mostohább gyermeke 
a képezdéknek e tantárgy. Egész éven át alig tanulnak valami kézi
m unkát a növendékek, arra nincs idő ; a tanév végén rendezni 
szokott kiállítások legnagyobb részét az illető szaktanító vagy 
tanítónő maga készíti ; a képesítő vizsgálatokon a kézimunka mel
lékes, gyakran elő sem kerül. Az ipartanitónői vizsgálatok is felüle
tesek, nem is méltók egy igazi szakvizsgálathoz.

Hogy milyen legyen a tanítónőképzők tanterve és tanmenete, 
arra nézve alig kell mást kívánnunk : minthogy az előírt tananya
got komolyan vegyék s a vizsgálatok a szó szoros értelmében vizs
gálatok legyenek. A szövés itt is gyakorlandó.
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V. Л nöiparislcola.
A nöipariskola lévén a női kézi m unka legfelsőbb szakisko

lája, ott mindazon iparág tanítandó, mely a nők munkakörébe 
fölvehető, hogy a nők munka- és keresetképessége emelkedjék. 
Ilyenek szerintünk a következők : a fehérnemű varrás és szabás 
kézzel és gépen, a ruhavarrás és szabás, piperemunkák, hímzés, 
rajzolás és műipari festés, kötés, horgolás, hálókészítés, csomózás, 
keretmunka, bélyegzés, szalmafonás, hurkolás, tülszövet és hálók 
kivarrása, kosárkötés, filigrán-munkák, virágkészítés papírból, szö
vetből és bőrből, díszmunkák szalagból stb., csipkeverés, fonás és 
szövés (függöny- és szőnyegkészítés), mosás és vasalás, főzés és 
háztartás, photo-lithographia, betűszedés, fodrászság, gyorsírás és 
minden kigondolható háziiparág, a melynek anyaga nálunk köny- 
nyen feltalálható.

Hosszúra terjedne közleményünk, ha ezúttal erre vonatkozó' 
tanulmányainkat is akarnók bemutatni. Csupán annyit kívánunk 
megjegyezni, hogy anomáliának tartjuk azt, hogy ily magas szak
iskola tantárgyainak a tanítására is ugyanaz a képzőintézet képe
sít, mely e tekintetben épen nem szakiskola s épen nem áll azon a 
színvonalon, a melyen különben is állnia kellene. Az ipartanítónői 
és háziipar mesternői képzés teljesen a nőipariskolát illetné, a hol 
a szakképzés tagadhatatlanúl sokkal szakszerűbb és alaposabb, 
m int a tanitónőképző-intézetekben.

A nőipariskolából kikerült szaktanítónők volnának azután 
egyes vidékekre szétküldendők a tanműhelyek vezetésére, háziipar 
oktatására stb. A nőipariskolában egyúttal iparlevelet is nyerhet
nének a nők.

Az is anomalia, hogy a női tanműhelyek és a legfelsőbb nő
ipari szakiskola a kereskedelemügyi minisztérium kezében és fel
ügyelete alatt van ; de a tanerőket a vallás- és közoktatásügyi m i
nisztérium képezi és képesíti.

A nőipariskoláról és a tanműhelyekről más alkalommal fo
gunk kimerítően szólani.

Jól tudjuk ugyan, hogy némelyek talán illetéktelen beavat
kozásnak is fogják sorainkat tekinteni; de azok legyenek meg
győződve, hogy csakis személyes tapasztalatok, a tárgy fontossága 
s az ügyszeretet vonzott e térre ; melyre nézve különben első sor
ban szakértő nők véleményét kértem ki. G vulay B é l a .
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A FELNŐTTEK OKTATÁSA S A N ÉPIES IRODALOM. *

Társaságunk kebelében közelébb képezte fejtegetés tárgyát az ifjú
sági és népies irodalom termékeinek figyelemmel kisérése, kritikai ellen
őrzése, jó irányba terelésének szükségessége. Komáromy Lajos és Bön- 
gérfi János tagtársaink tették megbeszélés tárgyává a kérdést, erősen 
hangsúlyozva mindketten az irodalom említett ágai, buja vad hajtásai 
nyesegetésének szükségét. Az előterjesztett indítványok és javaslatok 
tárgyalása alkalmával többen kiemeltük azokat a nehézségeket, a me
lyek irodalmunk épen ezen termékeinek kritikai ellenőrzését akadályoz
zák. Abban mindnyájan megegyeztünk, hogy még az ifjúsági olvasmá
nyok és gyermeklapok javítására csak van módunk némi ingerentiát 
gyakorolni, a mennyiben Társaságunk közlönye utján szólhatunk nem
csak az ifjúsági irodalom munkásaihoz, hanem a termékek fogyasztó-, 
mert nem akarom mondani olvasó-közönségéhez is. De hogyan szóljunk 
a ponyvairodalom közönségéhez ? ahhoz, a melyhez nem jut el semmi
féle folyóirat, semmiféle hirlap, semmiféle más sajtótermék, mint leg
feljebb imakönyv meg kalendárium s ezenkívül a vásáron beszerzett s 
a téli hosszú estére szolgáló rigmus, melyet elő-elő vesz gazd’uram a 
mestergerendáról, egy párszor hozzáüti csizmaszárához, hogy az egész 
nyáron át rárakódott port leverje róla s aztán belefog olvasásába újra 
meg újra ; •— mert érdekes az a história.

Törvényhozásunk a kötelező iskoláztatásról gondoskodott, jogo
kat adott egyeseknek, társulatoknak, egyházközségeknek iskolák állítá
sára, sőt a politikai községeknek kötelességévé tette az iskolák állítását 
mindenütt, a hol 30 iskola-köteles gyermek van. A hol a hitközség nem 
képes az iskolát fentartani, köteles a község közös felekezet nélküli isko
lát állítani, jogában van az iskolaadót behozni. A hol nagy a szegénység, 
segítségre sietnek az egyházak, az állam s évről-évre örvendve olvassuk 
a közoktatási miniszternek a törvényhozás elé terjesztett jelentéseiből 
ш  iskolák s iskolába járó gyermekek számának szaporodását.

S noha még mindig sok az e téren tapasztalható hiány és mulasz
tás, de ha az 1868 : XXXVIII. t. ez. életbelépte óta észlelhető folytonos 
haladást számba veszszük, megnyugtató tapasztalatokat szerzünk az 
általános műveltség terjedéséről, az irni-olvasni tudás terén mutatkozó 
haladásról. Ámde elszomorítóak az állapotok a felnőttek oktatása terén. 
Míg a 6—15 éves gyermek iskolába járását a törvény kötelezőleg elren
deli, az iskolamulasztás megakadályozását egy egész rendelettár előse

* Kivonat a szerzőnek a Magyar Pæd. Társaság apr. 22-iki ülésén 
tartott felolvasásából.



gíti, tanfelügyelői meghagyások, bírságpénzek szedése, hatósági intéz
kedések támogatják, addig az irni-olvasni tudó felnőttek továbbképzé
sére semminemű intézkedésünk nincs. A libapásztort, a kis bérest, a 
bojtárgyereket belekényszeríthetjük az iskolába, s ha minden évben 
csak a téli hónapokban is ott ül a tanyai osztatlan iskolában, beleerő
szakoljuk a fejébe az abc-t meg az egyszer-egyet, de ha kinőtt az iskolá
ból s kezébe veszi a kondás-fütyköst, a hajtsár-ostort, az evező-rudat 
vagy az eke-szarvát, akkor már nem törődünk vele. Pedig talán nagyobb 
a kár, hogy gyermekkorában megtanítottuk a betűre, ha nem adunk a 
kezébe később egészséges olvasmányt, mint ha teljesen tudatlannak 
hagytuk volna, mert így nem táplálhatná lelkét annak a botrányos iro
dalomnak a termékeivel, a mely már oly sok bűnnek volt szülőanyja.

Egy pár évvel ezelőtt itt Budapesten, Új-Pest közelében a külső 
váczi-uton egy gyilkossági eset történt. A rendőrség elfogta a tettest, s 
midőn a biró azt kérdezte tőle, hogy mi vezette őt a gyilkosság gondo
latára, a tettes nyíltan kijelentette, hogy az a két krajczáros rablóhisto- 
ria, melyet nehány nappal előbb a városligetben vett egy ponyvairodalmi 
árustól, a mit ő nagy lelki felindulások között olvasott el.

Melyikünk ne emlékeznék azokra az érzékeny jelenetekre, a miket 
egy-egy bucsujáró vagy vásáros rablóhistoria-áruló környezetében kel
tett, midőn áruczikkeinek kelendőségét egy-egy rablóvezér bucsudalának 
eléneklésével előmozdította ? !

Hány falusi pórleány és menyecske érzékeny szivét indította szá
nalomra egyik gyilkosnak ez a búcsúja :

«Ösmerőaim, mikor hozzátok eljut 
Gyilkosságom hire, hisz a rossz hir fut,
Ne Ítéljetek el nagyon keményen,
Áldjon meg mindnyájatokat az Isten.»

Hány csavargó falusi parasztlegény önérzetét gyulasztotta lángra 
Patkónak, a hires rablóvezérnek, e büszke dala :

«Korcsmárosné látott-e már egy lovon hét patkót ?
Ha nem látott, gyüjjön ki, most láthat :
Négyet visel e gyönyörű állat,
Az ötödik magam vagyok, nemde ?
Kettő pedig csizmámra van verve.»

Hát Spanga Palit hány fővárosi cseléd könnyezte meg, midőn 
«utolsó utján» azt zengte :
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«Utána megy barna szeretője, 
Könytől ázik patyolat kendője.»
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Még csak Savanyú Józsi börtöndalából akarok bemutatni egy kis 
szemelvényt, mely bizonyára sokakban részvétet keltett iránta, midőn 
azt énekelte, hogy :

«Szűk czellámban nem nyughatok,
Nem állhatok, nem járhatok,
Szabad madár volt a nevem 
Fogoly madár lett belőlem.

Isten veled te szép világ!
Szemem téged soha nem lát.
Erdők, mezők, völgyek, hegyek 
Tőlletek végbúesut veszek.»

És a ponyvairodalomnak ez a termelése oly nagy múltú, oly nagy 
'bőségü, és a mi a legkárhozatosabb, oly nagy elterjedtségü népünknél, 
hogy évtizedek szükségesek csak ellensúlyozására is, megsemmisítésük 
pedig egykoron a messze homályban rejtező magas fokú közműveltség
nek boldog korszakában következhetik be csak.

S ha közelebbről fontolóra veszszük az erkölcstelen ponyvairoda
lomnak, a betyárromantikának mételyező, káros hatását, önkényt fel
merül a kérdés, hát nem áll módunkban kormányzati- esetleg törvény
hozási intézkedéssel véget vetni a ponyvairodalom üzelmeinek ? Fáj
dalom, nem. Úgy vagyunk vele, mint a közélet akárhány visszás jelen
ségével, a melyről azt hihetné az ember, hogy egy erélyes rendelettel 
végét lehet vetni a visszásságnak, renitentiának. Ám próbálja meg va
laki, próbáljon nálunk parancsolni a katonáknak s kényszerítse őket 
engedelmességre. Szüntesse meg valaki a Tribuvának, a nagy-szebeni 
oláh lapnak a magyar állameszme ellen naponként megújuló kifaka- 
dásait !

Én ugyan nem vagyok abban a nézetben, hogy egyáltalán lehe
tetlen a ponyvairodalom káros sajtótermékei terjesztésének kormányzati 
utón való korlátozása, mert a házalási jog megszorításával — azt hi
szem — meg lehetne fojtani a betyárromantikát. De ennek a kérdésnek 
taglalása nem a Paedagogiai Társaságba, való.

Kétségbevonhatatlan tény azonban az, hogy irodalmi utón, főleg 
pedig társadalmilag elejét lehet venni a rossz olvasmányok terjedésének 
a jó olvasmányok létesítése és terjesztése által. Minthogy pedig ez a kér
dés nem csupán általános irodalmi, nem is csupán általános közművelt
ségi, hanem speczialiter oktatásügyi kérdés is, felfogásom szerint, fejte
getése helyén van Társaságunkban is, sőt előmozdítása érdekében a 
Paedagogiai Társaság actiót is fejthet ki. Mielőtt azonban ennek módja 
felől szólnék, ismertetni kivánnám azt a mozgalmat, a mi az utóbbi
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évtized alatt nálunk az erkölcsös ponyvairodalmi termékek létesítése és 
terjesztése érdekében történt. Nyolcz éve szerkesztek egy erkölcsös 
ponyvairodalmi vállalatot, a Magyar Mesemondó-1, melynek immár 
nemsokára a 7 milliót felülhaladó füzetét bocsátom világgá. Trefort 
miniszter megbízásából kezdtem meg s a mai miniszterünk buzdítására 
folytatom még most is, nagy sajnálatomra talán már csak rövid ideig, 
mert a vállalat anyagi eredménye épen nincs arányban a vele össze
kötött fáradozással és költséggel. Mintegy másfél évvel ezelőtt egy a 
közoktatásügyi miniszterünkhöz intézett emlékiratban elmondtam e 
vállalat történetét, s minthogy ez magában foglalja a vállalat kimerítő 
programmját is, kivonatosan bemutatom az igen t. Társaság előtt is ; 
nyomtatványból olvasom ugyan, de közforgalomba nem került nyom
tatványból, mely tehát e körben mondhatnám egészen új, mert teljesen 
ismeretlen.

Az emlékirat kivonatosan így szól :
« Kegyelmes Uram ! Nagyméltóságodnak halhatatlan emlékű hivatali 

előde, Trefort Ágoston, ismeretes volt arról a nemes buzgalomról, mely- 
lyel minden komoly törekvést figyelmére méltatott, pártfogásába vett és 
támogatásában részesített, ha benne és általa fajunk suprematiájának 
biztosítására bármily csekély eszközt látott is. Feledhetetlenek azok az 
érdemei, a melyeket hazánk közművelődési ügyének fejlesztése érdekében 
tett intézkedéseivel szerzett. Megemlékezésre méltók még azok a korho- 
lások is, a melyekkel fajunk ősi bűneit, barbár szokásainkat, hátramara- 
dottságunkat megrótta ; és áldásos emléknek azok az intelmek, azok a 
buzdítások, a melyekkel bennünket szellemi és anyagi előhaladásra ösz
tönzött. Nem volt oly eszme, oly mozgalom, oly törekvés, melyet — ha 
üdvös sikert lehetett tőle várni — kicsinyeit, lenézett vagy elvetett volna. 
Egy sereg egészséges gondolatot ő maga forgalomba hozott közöttünk, 
tömérdek jó eszmét elfogadott másoktól és a rendelkezésére álló eszkö
zökkel iparkodott sikeröket biztosítani.

Sajnálkozással tapasztalta maga és sajnálattal hallotta emlegetni 
másoktól iskolázatlan népünknek, a nemzet nagy tömegének nyers dur
vaságait, babonás szokásait, szilaj kedvteléseit, trágár dalait és mulato
zásait. О maga intette a népet, hogy ne helyezze a trágyadombot a kút 
mellé és ne higyje, hogy a kút vizét javítja a belefolyó trágyalé. О maga 
adott tanítást a népnek az élet és az egészség megbecsülésére, a tisztaság, 
a józan és mértékletes élet követésére, a hazafias érzés, a józan politikai, 
társadalmi, közgazdasági érzék felébresztésére ; — szóval megtett, a mit 
csak tehetett népünk erkölcsi és culturális fejlődésének előmozdítására.

Tudta, hogy mily korlátolt eszközök állanak rendelkezésünkre a 
nép felnőttjeinek oktatására, művelésére ; ismerte azokat a botrányos 
sajtótermékeket, melyekből a nép olvasmányai álltak, s nemes lelkese-
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eléssel vette pártfogásába a néhány írónk buzgólkodása által létesített 
Jó Könyvek czimű vállalatot, hogy kiszorítsa a ponyvairodalom mé- 
telyezó', káros termékeit. Nagy összegű állami subventióval támogatta a, 
vállalatot és szerzó'désileg kötelezte magát minden megjelenő füzetből 
10 ezer példánynak megvételére, melyeket a kir. tanfelügyelők által az 
iskolás gyermekek között kívánt szétosztani. A vállalat azonban nem fe
lelt meg a várakozásnak. Nem jutott a nép közé, mert nem került a pony
vára, hanem a könyvárusok legmagasabb polezaira, a hol a hortobágyi 
csikós, a csöngőiéi tanyás gazda, a falusi kis bíró és harangozó nem ke
resték, mert ez a közönség nem a könyvárusoknál szokta beszerezni a 
téli hosszú estékre szolgáló olvasmányait. Az iskoláknak szétküldött fü
zeteket pedig a felekezeti oppositio sanda gyanakvással vizsgálta, s mihelyt 
néhány kifogásolható kifejezést nyomozott ki bennök, üldözte és rossz 
hírét költötte az egész vállalatnak.

Dugába dőlt az egész üdvös irányú vállalkozás, sikertelen maradt 
a legnemesebb ezélú törekvés. De az eszméinek győzelméért kitartással 
küzdeni tudó b. e. Trefort erőszakolni iparkodott a már létesített válla
lat sikerét, s a véletlen úgy akarta, hogy engem bízott meg a Jó Könyvek 
szerkesztésének folytatásával. Habozva fogadtam a megbízást, mert noha 
ismertem a gyermekkori olvasmányaim között a Tatár Péter-féle dolgo
zatokat s a régi ponyvairodalom termékeit is, de egy erkölcsös ponyva
irodalmi vállalat szerkesztésénél s főleg elterjesztésénél követendő eljárás 
részleteire soha sem gondoltam. Gondolkodási időt kérve, hozzá fogtam 
az új programm összeállításához.

Első követelménynek tekintettem az új vállalatnak új czímet adni, 
mert csak egy félig megbukott vállalatnak is folytatása szerencsétlen kez
det. Meg az olyan czím, hogy könyvek, nem is való a népnek. A nép sze
reti a mesét, regét, nótát, históriát, rigmust, de könyvet nem igen keres. 
Yan neki ugyan Álmoskönyve, Vőfények könyve, itt-ott az értelmesebb- 
jének valami gazdasági kézi könyve, de ez mind olyanféle rá nézve, mint 
az imakönyv ; a szellemi szórakoztatására szolgáló termékek, mesék, rig
musok, históriák. Nem tartottam meg tehát a Jó Könyvek elnevezést, 
hanem választottam a Magyar Mesemondó-t czímnek.

A második főkövetelmény volt, hogy a vállalat prosperálhasson, az 
elterjesztésnek legalkalmasabb módja. Könyvárusok utján való terjesztése 
eredménytelen volna, mert a nép nem járja a könyvárus boltokat, s mivel 
a füzetek ára csak egy vagy egy pár, sőt fél és negyed krajezár lehet, könyv
árus nem is foglalkozhatik elárusításukkal. Oly kiadó biztosíthatja tehát 
elterjedésüket, a ki a vásárokra, búcsúkra járó, házaló könyvkereskedőkkel 
áll összeköttetésben. Ezért tudták Bucsánszkyék, Bartalitsék évtizedeken 
keresztül töméntelen mennyiségét a ponyvairodalmi füzeteknek forga
lomba hozni.

2 7 2
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A füzetek kiállítása tekintetében alkalmazkodni kellett a régiek
hez ; alak, nyomtatás, illustratió papir, szóval az egész külső kiállítás 
nem lehet más, mint a régi füzeteké volt. Még a hangzatos czimeket is 
meg kellett tartani : Mit mesélt Náthán zsidó a török császárnak, Hogyan 
okosodott meg Kaszás Matyi az isten nyilától, Hogyan gazdagodott meg 
Kohn Ábráhám szemétből. így aztán könnyen elkeveredhettek a Magyar 
Mesemondó füzetei a régi ponyvairodalmi termékek között. Mert be kel
lett csempészni közéjük, hogy azok elterjedését és hatását ellensúlyozzuk.

Tartalom tekintetében — úgy gondoltam — alkalmazkodni kell a 
nép naiv felfogásához ; nem szabad örökösen moralizálni, de nem is csak 
folytonosan gyermekmesékkel halmozni el. A kedélyt és értelmet egyaránt 
foglalkoztatni akartam. Iparkodtam érdekes elbeszélésekkel mulattatni, 
de belőlök egy-egy erkölcsi tanulságot akartam levonni. Ismerem népünk 
dalos természetét. A magyar ember nem csak mutatás közben dalol, ha
nem dallal végzi munkáját az eke szarvánál, a gyalupad és munkaasztal, 
az ülő és vágó tőke mellett, — nem is szólva az aratók és szüretelők 
nótáiról, s mivel ismerem sok-sok dalaik trágár tartalmát, arra is gondol
nom kellett, hogy jó nótákat adjak nekik. így egyrészt a nép Ízlése is 
javul, másrészt a műköltészet termékeinek élvezésére is rászokik. Sőt már 
is megkisérlettem becsempészni a füzetok közé műköltészetünk egy-egy 
remekét: Vörösmarty Szózat-át, Kölcsey Hymnus-át, Tompa Virág
regéit stb.

Ismerem népünk tudatlanságát, korlátolt felfogását, tudományos, 
ipari, közjogi, közgazdasági s egyéb kérdésekben ; ismerem naivságát, 
becsületes őszinteségét, hiszékenységét, pazarló természetét, politizáló 
hajlamát, úrhatnámságát ; megfigyeltem néplélektani szempontból min
den jó és rossz tulajdonait, s ezeket mind számba kelle vennem a részére 
készülő olvasmányok összeválogatásánál, megíratásánál. Tudjuk, hogy az 
egyszerű, iskolázatlan nép legnagyobb része ma sincs tisztában a tele- 
gráffal, a tudománynak a gyakorlati életben alkalmazott legtöbb vívmá
nyával. A magyar paraszt, ha fiát besorozzák katonának, azt mondja, 
hogy elvitték a császár emberének. Néhány évvel ezelőtt még magam 
láttam, hogy Felső-Magyarorazágon faekét használtak. Köztudomású né
pünknél a kuruzslóknak, jövendőmondóknak, kártyavető asszonyoknak 
nagy hitele, a bizalmatlanság a tűzbiztosítási intézmény iránt, noha évről - 
évre százezerekre menő vagyont pusztítnak el a tűzvészek, az élet és 
egészség csekélyre becsülése, a nagy gyermekhalandóság, a szerencse- 
hajhászat (lutrizás, kártya). Ismeretesek a körükben előforduló gyakori 
vadházasságok, a veszekedésre és perlekedésre való hajlamok, az állat
kínzás, az iszákosság (a förtelmes pálinkaivás), a könnyelmű adósság- 
csinálás és egyéb hasonló tulajdonságok és bajok, a melyeknek gyógyí
tását a Magyar Mesemondó feladatai közé soroltam.

Magyar Pædagogia. I I .  о , 6. 18
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Körülbelül ezt a programmed állapítottam meg kezdetben, melyet 
az azóta szerzett tapasztalatok még bővítettek. Ez alapelvek megnyervén 
Trefort Ágostonnak, a vállalat első pártfogójának, valamint később Nagy
méltóságodnak is helyeslését, megindult a Magyar Mesemondó s immár 
6-ik éve folytatja pályafutását, több mint 6 millió füzetben forogván a 
nép kezén. írói között előfordulnak irodalmunk és tudományos életünk 
legismertebb munkásai : Komócsy, Yáradi, Endrődi, Tolnai, Dömötör, 
Gabányi, Csengeri, Jakab Ödön, Eudnyánszky, Prém József, Dalmady, 
Herman Ottó, Kriesch János stb. stb. Az olvasmányok között pedig a 
legváltozatosabb tartalmú nóták, rigmusok, mesék, históriák, melyek 
mindegyike 20, 30, sőt némelyike 40 ezer példányban került ki sajtó alól.

Nem sorolhatom fel a több mint 150 füzetnek még czímeit sem, 
annál kevésbbé említhetem meg az összes füzetek tartalmát, de áttekintés 
és általános tájékozódás végett elsorolok közölök egy hosszabb sorozatot. 
Megjelent a nóták között : nóták, új nóták, székely nóták, bácskai-, 
szegedi-, bekecsalji-, háborús-, budapesti-, debreczeni-, marosmenti-, 
ipolyvölgyi-, alföldi-, vásárhelyi-, csöngőiéi-, balatonvidéki-, tisza- 
menti-, felvidéki nóták, nóták a «Lassan csöpög» csárdából. A mu
lattató s oktató füzetek közül is megemlítek nehányat, melyek 
tartalmát czímök is kifejezi ; ilyenek : Az Amerikába vándorolt 
magyarok gyászos története, A zsugori, A lutrimester, Boda Máté, 
a kortesvezér, A pálinka, Az üveglábú Jóska, vagy hogyan verték 
ki a boszorkányt Köleedről, Judit asszony, a falu kuruzslója, A per
lekedő atyafiak, A kártyavető asszony históriája, Az ujonezszökevény, 
Az angyalcsináló, Az ördög bibliája, Drága a hegedűszó, Puskás mám 
megtérése vagy hogyan lett Homokfalván tűzoltóság, A váltó, Pál gazda 
és a méhek, A selyembogár, A fa is terem kenyeret, Miért pusztúl a ma
gyar nép ? A mi jó, a mi meg nem jó (egészségi tanácsok), Arany taná
csok, a melyek arra oktatnak, hogy a csecsemőket miképpen gondozza 
minden jó anya, Ki volt Deák Ferencz, Arany kalász-koszorú (gazdasági 
tanácsok a föld népének), A nemzetiségek, A pocsolya paraszt, A bundás 
báró, Nagybárdú Botond, Ludas Matyi históriája, Gábor Áron az ágyú
öntő székely stb.

A vállalat egy pár olyan mozgalmat létesített, a melyek maguk
ban véve is üdvös eredményeknek mondhatók. így a Gábor Áronról szóló 
füzet megújítván szabadságharczunk e derék hősének emlékét, mozgalmat 
szült a hős sírjának megjelölésére és az emlékkő nem régen tényleg fel
állíttatott. Az Amerikába kivándorolt magyarok szomorú históriájáról irt 
füzet lefordíttatván tót nyelvre, 10 ezer füzetben hozatott forgalomba 
tótul Felső-Magyarország lakossága között. Egynéhány füzet törvény- 
hozásunk némely intézkedéseit magyarázta előzetesen vagy utólag a nép 
között. így fejtegette egyik füzet a népszámlálás hasznát, egy másik a
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kisdedóvó intézetek fontosságát, egy harmadik az iskolakötelezettség 
jelentőségét, egy negyedik a hadkötelezettség természetét, egy ötödik a 
bankjegyek hamisításának következményeit — és igy tovább.

A mily óvatos körültekintéssel iparkodtam a vállalatot lehetőleg 
kifogástalan tartalmú füzetekből összeszerkeszteni, oly gondos utánjárást 
fejtettem ki magam is az elterjesztésben is. Felolvasást tartottam a Gazda 
Körben, hogy a központi gazdasági egyesület utján a hazai összes gazda
sági egyesületeket rábírjam a vállalat terjesztésére. Száztizenegy csomag
ban több ezer füzetet bocsátottam rendelkezésére a központi gazdasági 
egyesületnek ingyen, mely csomagokat a központi egyesületjuttattaelaz 
ország hasonló egyesületeihez. Felszólítottam minden kir. tanfelügyelőt 
a vállalat terjesztésére, beküldvén nekik mutatványul a füzeteket. Körle
veleket szerkesztettem a kath. megyés püspökökhöz és a vallásfelekezetek 
főhatóságaihoz, hogy a felügyeletük alatt álló tanintézetek utján terjesz- 
szék a vállalatot. Egy nagy csomagot több ezer füzetből küldöttem meg 
Budapest főváros polgármesteri hivatalának a kórházak üdülő betegei kö
zött való szétosztásra. Hasonlóan a budapesti cs. és kir. és a m. kir. hon
védségi térparancsnokságoknak több ezer füzetet küldettem a helyőrség
ben való szétosztás végett, arra számítván, hogy az illető érdekelt olvasók 
egynéhány füzetet ingyen kapva, megismerik a vállalatot s a későbbi fü
zeteket magok keresik és megveszik.

Miként az angol Bibliai Társaság kiadványainak az egész föld ke
rekségén iparkodik fogyasztó közönséget teremteni, akként törekedtem én 
a Magyar Mesemondó-t a magyar nép legkülönfélébb rétegeibe eljuttatni. 
Fel akartam használni minden tisztességes eszközt, megtettem minden 
■correct lépést, a mely a vállalat elterjedését csak valamennyire is bizto
síthatta. Nem féltem félremagyarázástól, mert anyagi érdekem nem for
gott soha kérdésben, nem nyereséggel járó üzlet érdekében buzgólkod- 
tam, mert a fél, sőt negyed krajczáros füzetekből sok százezer példány 
értékesítése fedezhette volna csak az előállítás költségeit, a mi tényleg 
■eddig még soha sem következett be ; hisz az első vagy második évfolyam
mal megszűnt volna a vállalat, ha úgy Nagyméltóságod, mint hivatali 
■előde, Trefort Ágoston nem részesítették volna anyagi támogatásban.

Összeköttetésbe léptem a culturegyesületekkel, hogy megnyerjem 
■őket a terjesztésnek, százezrekre menő füzetet magam forgalomba hoztam 
egyleti összeköttetésem által. Igénybe vettem a sajtó ismertetéseit és 
emlegetését, nem hajliászva a magam nevének reclámot, hisz sem a vál
lalatra, sem még a magam irta füzetekre sem tettem ki nevemet. Ismer
tettem és ajánlgattam magam, ismerőseim és munkatársaim által, hogy 
minél nagyobb elterjedést biztosítsak a Magyar Mesemondó-пак, melyet 
a magyar közművelődés szolgálatában álló vállalatnak tekintettem 
mindig.

18*
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A vállalat valósággal nagy elterjedést nyert abban a körben, a hova 
szánva van, nagy mennyiségben kerül az ország minden vidékére, sőt a 
külföldön élő magyarok közé is eljut. Nagy csomagban kerül Bukarestbe, 
Widdinbe, Krajovába, Bulgáriába, Szerbiába, sőt Amerikából is érkeztek 
megrendelések, New-Yorkból, Pitsburgból. Észrevehető hatása van a vál
lalatnak abban, hogy megszűntek az Angyal Bandit, Sobrit, Zöld Marczit, 
Spangát dicsőítő füzetek. Azok a körök, a melyek ezelőtt a betyárroman
tikát és rablóhistóriát termelték és bocsátották közre, ma már a Magyar 
Mesemondó-nak megrendelői és terjesztői.

Azonban még mindig nagy a meghódítani való tér, még mindig 
sok millióra megy hazánk azon lakosainak száma, a hová semmiféle 
olvasmány sem férkőzhetik be, legfeljebb az imakönyv meg a kalen
dárium. »

Hogy a füzetek terjesztését az elemi iskolás gyermekek közt való' 
ingyen szétosztás utján nagy arányokbban keresztülvihessem, néhány 
évvel ezelőtt összeállítottam az egész ország magyar ajkú tanulói számá
nak statistikai kimutatását, arra számítván, hogy ha a teljes összeg- 
50%-ának a számításból való kihagyása mellett minden tanuló csak egyet
len egy füzetet kap is kezébe, évenként körűlbelől 197 ezer füzet Mesemon
dót s mintegy 309 ezer füzet Históriát lehetne a legkönnyebb módon for
galomba hozni, összesen tehát kerekszám félmillió füzetet. Számításomban 
akkor ugyan csalódtam, de azért e gondolat keresztülvitelével ma is fog
lalkozom. Hogy ne ! hisz ha megnézem a legújabb miniszteri jelentést, azt 
látom belőle, hogy 1891-ben volt 6—12 éves iskolaköteles gyermek 
1.882,054-, 13—15 éves 709,322, összesen 2.591,376 s ebből tényleg isko
lába járt 6—12 éves 1.626,069,13— 15 éves 491,513 összesen 2.117,582. Ha 
ennek 50%-át leszámítom, ez kitenne évenként kerek számmal egy mil
lió füzet forgalomba kerülését, a költségek pedig alig emelkednének elvi
selhetetlen magasra sőt, ha a füzetek stereotyp sokszorosításáról gondos
kodnánk, még csökkennének inkább a költségek. De ha állandóan évi 
400 írtra tennők a költséget, azt hiszem, a felnőttek oktatására új czímen 
is be lehetne állítani ekkora összeget a költségvetésbe, mert hiszem, ha 
az iskolás gyermekek kezébe adnók is a füzeteket, azért azok a felnőttek 
oktatását mozdítanák elő, az iskolás gyermekek tanítóikkal, iskolai ható
ságaikkal csak közvetítői volnának a forgalomnak, mint a közokt. kor
mány rendelkezése alá tartozó közegek.

Fog-e sikerülni eszmémnek keresztülvitele nem tudom, minden
esetre tenni fogok újabb kísérletet is, talán a Paed. Társaság erkölcsi 
támogatását is igénybe véve annak idején. Egyhez azonban már most 
szándékozom a t. Társaság támogatását kérni a Magyar Mesemondónak 
a hazai összes népkönyvtárak figyelmébe ajánlásához.

Ha sikerült az előadottakban eléggé meggyőzően kifejtenem, hogy
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a Magyar Mesemondó mint erkölcsös ponyvairodalmi vállalat nemes 
intentiókkal, figyelmet érdemlő formában teljesíti nagyfontosságú cultur- 
missióját, méltóztassék a t. Társaságnak határozatilag kimondani, hogy 
felkéri az Elnökséget, szíveskedjék a Magyar Mesemondót a hazai összes 
népkönyvtárak figyelmébe ajánlani s az erre vonatkozó köriratot már a 
legközelebbi elnökségi ülésen tárgyalásra kitűzni.

F erenczy J ózsef .

AZ 1891 — 1892-IK ÉYI KÖZÉPISKOLAI ÉRETTSÉGI 
VIZSGÁLATOKRÓL.

(Kivonat dr. Fináczy Ernőnek a közoktatási tanács középiskolai szakosztálya 
elé terjesztett előadói jelentéséből.)

Az 1891/92-ik tanévben az államkormány rendelkezése és vezetése 
alatt álló 79 középiskolában tartatott érettségi vizsgálat. E középiskolák 
között volt kettő, a verseczi községi főreáliskola és a szentesi községi 
főgymnasium, melyeknél ez volt az első érettségi vizsgálat. Irány szerint 
volt e 79 középiskola között 22 reáliskola és 57 gymnasium.

Ha nem veszem számba az írásbeliek előtt vagy az írásbeliek alatt 
és után visszalépett tanulókat mint ahogy nem is lehet számba 
venni — azt találom, hogy összesen 1573 tett az 1891/92-ik tanév végén 
érettségi vizsgálatot a szóban levő középiskoláknál (tavaly kettővel keve
sebb intézetben 1494).

Ezen 1573 tanuló közül már írásbelin elbukott 65 (tavaly 66), 
vagyis 4*2% (tavaly 4’4%), a szóbelire tovább ment 1508 tanuló (95*8%). 
Ezen 1508 tanuló közül szóbelin megbukott 203 tanuló, vagyis 13-4%. 
Az összes 1573 tanuló közül e szerint írásbelin vagy szóbelin nem felelt 
meg 268 tanuló (tavaly: 261), vagyis közel 17%, tavaly 17*5%. A tava
lyi és az idei eredmény közt tehát épen csak 0'5% a különbség, a mi oly 
csekély hullámzás, hogy okát kutatnunk nem szükséges.

Az Írásbeli vizsgálatokon összesen 135 elégtelen érdemjegy fordul 
elő, számításba véve csupán azokat, melyek az illető tanulókat a szó
belitől elzárták. Ezekből esik 113 (83*8 °/o ) a nyelvekre és 22 (azaz 16*2 °/o) 
a mathematikára. — A nyelvekre eső elégtelen tanjegyek így oszolnak 
meg: Magyarra esik 35 (25*9%), németre 22 (16*3%), görögre 18 
(13*4%), latinra 33 (24*5%) s francziára 5 (3*7%). Oly tanuló, ki az 
írásbeli vizsgálaton csak egy főtárgyból bukott s ennek következtében 
szóbelire nem mehetett, volt összesen 18 ; és pedig, csupán magyar Írás
beli dolgozatuk elégtelensége miatt bukott el 7, csupán latin dolgozatát 
készítette elégtelenül 11 tanuló.
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A szóbeli vizsgálatokon elbukott 203 tanuló között van 174 olyan, 
kik csak egyes tárgyakból nem feleltek meg és két hó múlva teendő« 
javító-vizsgálatra ntasíttattak, ellenben 29 olyan, kik két vagy több
tárgyból nem feleltek meg a követelményeknek.

Oly nyilvános középiskola, melyekben a tanulóknak mindegyike- 
megfelelt, volt ezen évben 13, és pedig hat reáliskola és hót gymnasium 
ú. m. a székely-udvarhelyi, kassai, brassói, pozsonyi, aradi és budapesti
IV. kerületi reáliskolák, továbbá a szatmári, lévai, nagy-becskereki, 
losonczi, székely-udvarhelyi, csiksomlyói és nagy-kanizsai gymnasiumok.

Oly középiskola, melyekben a megfelelt tanulók százaléka eléri a 
a 90-et, volt 10, név szerint: pécsi főgymnasium (96%), győri főgym- 
nasium (95%), budapesti V. kér. főreáliskola (94'3%), lőcsei főreáliskola 
(94-l%) győri főreáliskola (92-3%), körmöczbányai főreáliskola (92'3%), 
kaposvári főgymnasium (91 ‘7%), nagyszombati főgymnasium (90-7%),. 
kassai főgymnasium (90-6%), kalocsai főgymnasium (90-0%).

E legjobb eredményt felmutató középiskolák közt vannak olyanok, 
melyeket már tavalyi jelentésemben az elsők közt említettem, ú. m. a 
kalocsai gymnasium, a losonczi gymnasium, a győri főreáliskola, a nagy- 
becskereki gymnasium, a szatmári gymnasium, a budapesti V. kér. 
reáliskola. Azért helyezek erre különös súlyt, mert két évi jeles ered
ményből már vonhatunk némi következtetést az illető intézetek általá
nos tanulmányi állapotára nézve.

Általában gyenge, sőt feltűnően gyenge eredményt mutatnak a 
számok két középiskolánál. Egyik a . . . .  : -i gymnasium, hol a jelent
kezettek 4-1'4%-a, s a ......... -i gymnasium, melyben 42'9% bukott el
az érettségi vizsgálaton. Az utóbbi nevezett intézetre vonatkozólag: 
figyelembe kell venni, hogy csak hét tanuló tett vizsgálatot (kik közül 
nem felelt meg három), mely kis szám nem szolgálhat statisztikai össze
hasonlításoknak biztos alapjául, ép úgy, mint ki kellett rekeszteni a
számításból a ..........-i reáliskolát, hol 10 tanuló közül egyes tárgyakból
nem felelt meg 5 ( =  50%) és a ......... -i gymnasiumot, hol két tanuló
közül elbukott 1 ( =  50%). Egészen másképen áll a dolog a .........-i
gymnasiumnál, a hol 29 tanuló közül az Írásbeli alapján visszavettetett 
nyolcz tanuló s a megmaradt 21 tanuló közül szóbelin elbukott négy. 
Ez intézetnél más okokra kell visszavezetnünk a gyenge eredményt. . . ..

A tanulmányi eredményről szóltomban nem hallgathatom el a 
jelentéstevők egyikének elvi tekintetben fontos nyilatkozatát, melynek a 
statisztikai adatok sem mondanak ellen. A jelentésben ugyanis azt ol
vassuk, hogy «a vizsgálati eredmény relatíve kedvezőbbnek mondható e 
tankerület reáliskoláinál, mint ugyanannak gymnasiumainál». Ha ezen 
egy tankerületre vonatkozó tapasztalatot egybevetjük az országos ered
mény százalékszámaival, tényleg azt találjuk (s már tavaly is így volt),.
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hogy a reáliskolákban az eredmény aránylag valamivel jobb, mint a 
gymnasiumoknál, mert míg 1289 gymnasiumi tanuló közül 225, az az :
17 % nem felelt meg, addig 285 reáliskolai tanuló közül 43, tehát csak 
15»/o a bukottak száma. A midőn a tapasztalatot a számokkal meg
egyezőnek valljuk, s a hozzá fűzött indokolást az illető tankerületre 
nézve elfogadjuk, úgy hiszem, figyelmünket a kérdés általánosításakor a 
következőkre is kell terjesztenünk. Annak, hogy a reáliskolákban álta
lában, s az illető tankerületben különösen aránylag jobb az eredmény, 
szerintünk többféle oka lehet. Ilyenek pl. 1. A reáliskoláknak azon nö
vendékei, kik végig járták a nyolcz osztályt, legtöbbször a műszaki 
pályák iránt érzett hivatásból tanulnak, s ezért átlag több köztök a szor
galmas tanuló, mint a gymnasiumokban, melyekben elég nagy az olyan 
tanulók száma, kiknek más czéljok nincsen, mint oly középiskolát vé
gezni, mely minden pályára feljogosít. 2. A klasszikus nyelveknek, külö
nösen a latin nyelvnek nehézségei azok, melyek a gymnasiumoknál a 
számbeli eredményt leszállítják. 3. A reáliskolák felső osztályaiban 
általában oly kevés a tanulók száma, hogy a tanárok jobban és többet 
foglalkozhatnak az egyes tanulókkal, mint általában a gymnasiumokban.

A magyar írásbeli tételeket az elnökség megbízásából ez évben 
különös figyelemmel vizsgáltam át, s bár most is akad kevésbbé alkal
mas tétel, mégis konstatálhatom, hogy e tekintetben határozott haladás 
jelei mutatkoznak............

Ha egybevetjük azon nyilatkozatokat, melyekkel a főigazgatók a 
magyar dolgozatok alaki és tartalmi értékét jellemzik, meglehetősen 
eltérő becslésekkel találkozunk. Egyik főigazgató azt írja, hogy «a ma
gyar dolgozatok általában még nem ütik meg a kivánt mértéket» ; egy 
másik úgy nyilatkozik, hogy három intézet kivételével «az összes magyar 
dolgozatok, főleg formára, de részben tartalomra is nagyon gyengék». 
Ezekkel szemben áll három más főigazgatónak egészen ellenkező tapasz
talata. Egyikök azt írja, hogy «a magyar dolgozatok belső értéke kifeje
zési ügyesség, helyes gondolatmenet és tartalom tekintetében mind
inkább emelkedik. » A ......... -i főigazgató általában meg van elégedve
a magyar dolgozatokkal s különösen kiemelendőnek tartja a tankerület 
«minden főgymnasiumában a nem magyar ajkúak szép haladását a ma
gyar dolgozatoknál». Végül, egy harmadik jelentéstevő szerint «a ma
gyar dolgozatok stilus tekintetében megjegyzésre nem adtak okot». 
Ezekhez sorolom még egy negyedik főigazgató nyilatkozatát is, a ki az 
általános Ítélettől tartózkodik ugyan, de azt írja, hogy a ......... -i gym
nasium dolgozatainak legtöbbje irály és nyelv tekintetében kielégítő, 
a z ......... -iák általában jók, a ...........-iák különösen szépek, a mennyi
ben «magas színvonalon, kellő tárgyismeret és tetszetős előadás mellett 
a legtöbb dolgozat terjedelmessége s az anyag kettő beosztása által tűnik
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ki», végül, a ......... -i gymnasium magyar dolgozataiban «mind ismeret,
mind szerkezet és irály tekintetében a múlt évhez képest haladás ész
lelhető».

Ha tekintetbe veszszük azon különbséget, mely az egyes tan
kerületek tanulóinak nyelvi viszonyai közt fennáll, a fenti nyilatkozatok 
egynémelyikében rejlő látszólagos eltéréseket eléggé megokoltaknak 
tarthatjuk. Mindamellett nem érdektelen a kérdést a helyi viszonyoktól 
függetlenül is vizsgálat alá venni. Ha nem csalódom, mindenek előtt azt 
kellene megállapítanunk, lehetséges-e a magyar dolgozatok megítélésé
nél absolut czélt kitűznünk, avagy szabad-e ott, hol a tanulók többsége 
idegenajkú, relatív mértéket is alkalmaznunk ? E kérdésre csak sok 
tapasztalat, sok dolgozat elolvasása, sok összehasonlítás és nagy tanul
mány alapján lehet válaszolni : annyi azonban bizonyosnak látszik, 
hogy a mérték nem haladhatja felül a tantervben megállapítottat, s 
nem lehetetlen, hogy vannak esetek, a mikor a dolgozatok gyarlóságát 
felpanaszoló Ítéletek túlzott követelményekben lelik magyarázatukat. 
Végre is nem szabad felednünk, hogy 18 éves ifjakkal van dolgunk, kik
nek sem» élettapasztalatuk, sem kimerítő tanulmányaik nincsenek, kik 
sokkal többet recipiáltak, mint produkáltak, s kikben nincsen meg és 
nem is lehet meg a gondolkozás és érzés ama finomsága és bevégzett- 
sége, mely a jó stílus feltételei közé tartozik.

Bármint legyen is, minden esetre akkor fog a Tanács e kérdésben 
teljesen tájékozott álláspontot elfoglalhatni, ha módunkban lesz maguk
kal a dolgozatokkal vagy legalább egy részökkel megismerkedhetni, 
a mint ezt a Tanács egy előbbi felterjesztésében kérelmezte is. A minisz
ter úr ő nagyméltósága, megfelelve a tanács óhajának, a napokban kül
dötte le átvizsgálás és tárgyalás végett egy tankerületnek összes magyar 
írásbeli dolgozatait a lefolyt évről, s így most már remélhető, hogy 
legalább részben, az eredeti forrásokra alapíthatjuk ítéletünket.

A magyar szóbeli vizsgálaton feladott kérdéseket illetőleg az el
nökség csak nehány középiskola eljárását tartja kifogás alá esőnek, me
lyekben t. i. a kérdések terjedelme nagyon szűk volt, vagy pedig az újabb 
magyar irodalom nem részesült elegendő méltatásban . . . .  Örvendetes 
jelenség, hogy e vizsgálat több helyütt nemcsak az irodalomtörténeti 
tudás, hanem irodalmi ismeret tekintetében is kiválóan sikerült. így
.......-ben a magyar irodalomban «eleget olvastak» ; ........ -ban «a magyar
irodalom tanítása szép sikert mutatott, a mennyiben az irodalomtörté
neti anyag ismerete mellett minden tanuló egy-egy klasszikus íróval be
hatóbb foglalkozás tanúságát adta». Jól sikerült a vizsgálat a ......... -i
é s ....... -i gymnasiumban, a hol a főigazgató a tanulók olvasottságával
szintén meg volt elégedve, s ugyanezt (t. i. az elegendő olvasottságot) 
emeli ki dicsérőleg a . . . -i gymnasiumról is. (Budapestvidéki tankerti-
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let.) — Szép eredményt konstatál az illető főigazgató a budapesti.... kér. 
főgymnaeiumnál és a . . . .  kér. főreáliskolánál. — Egyik főigazgató 
tapasztalata szerint a magyar szóbeli vizsgálaton «az üres szajkózás 
tünedezik, de hogy e tekintetben a kitűzött czél, az irodalmi remekek
nek minél nagyobb terjedelemben való ismertetése és ismerete elérhető 
legyen», múlhatatlanul szükségesnek tartja, hogy e tárgy tanításának, 
melyet most a nyolczadik osztályban 8 hónap alatt el kell végezni, több 
idő jusson».

A latin Írásbeli dolgozatokról csak ismételhetem a tavaly mon
dottakat. Majd mindenünnen jelentik, hogy a dolgozatok gyengék, alig 
kielégítők, hogy megbirálásuknál alacsony mértéket kellett alkalmazni, 
hogy sok helyütt inkább csak «latin szavak» összeállítása, mint tudatos 
stilizálás volt az a munka, melyet a tanulók végeztek. «Még mindig nem 
teljesen kielégítő az előmenetel az idegen nyelvekből», úgymond egyik 
főigazgató, «különösen a latinból, melyből a kilátásba vett czél a taní
tásnál rendelkezésre álló idő alatt véleményem szerint alig lesz elérhető, 
hacsak a latin pensum el nem ejtetik s az ehhez való előkészülésre igé
nyelt idő auctorok szélesebb körű olvasására s a reálék terjedtebb és 
módszeresebb tárgyalására nem fordíttatik». Egy másik jelentéstevő 
ráutal arra a nagy ellentétre, mely a latin Írásbeli és szóbeli vizsgálatok 
eredménye közt tapasztalható. A szóbelin «az ifjak legnagyobb része az 
alapismeretekben kellő biztosságot tanúsított s az auctorokat többnyire 
könnyűséggel és szabatosan fordította ; az antiquitásokban és szükséges 
irodalmi ismeretekben pedig elég jártassággal bírtak. A jobbak a lefor
dított részletet saját szavaikkal, szabadon, latinul is elmondták.» Az 
írásbelieket ellenben gyengéknek minősíti a főigazgató s ő szerinte is 
elérkezett annak az ideje, hogy a magyar-latin pensum egészen elejtes- 
sék. Hozzáteszi, hogy «e nézetet vallják tankerületem legjobb klasszikus 
philologusai és igazgatói is, kik egyhangúlag azt állítják, hogy a latin 
stílusgyakorlatokra kitűzött időnek megszorításával nyert órákat sokkal 
nagyobb haszonnal lehetne az auctorok bővebb olvastatására és az ó-kori 
élet behatóbb ismertetésére fordítani». E nyilatkozatok bizonyságot 
tesznek arról, hogy most már megért a latin pensum elhagyásának 
kérdése, s hogy a közoktatási kormány, ha majd új középiskolai rend
szerünknek megfelelő tantervet kell kibocsátania, a latin nyelvi tanítás 
ezen czéljának módosításában teljesen előkészített közvéleményre tá- 
maszkodhatik.

A szóbeli latin vizsgálatok az anyag terjedelme tekintetében min
denütt megfelelőknek látszanak. Túlságosan nehezíti és kinyújtja azon
ban a vizsgálatot egy tankerületben tapasztalható azon eljárás, mely 
szerint minden egyes tanuló egy-egy prózairóból és egy-egy költőből 
fordít. Még a porosz, kilencz osztályú gymnasiumokban is, — hol a latin
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nyelv a legújabb reform után is még heti 62 órában taníttatik — meg
elégszik az érettségi vizsgálati szabályzat «egy prózairóval vagy egy köl
tővel». («Zur Prüfung im Lateinischen und Griechischen werden den 
Schülern zum Übersetzen Abschnitte aus solchen Schriftstellen vor
gelegt, welche in der Prima gelesen werden oder dazu geeignet sein 
würden. In wie weit dazu Dichter oder Prosaiker benützt werden, bleibt 
der Bestimmung der königlichen Kommissärs überlassen.») A franczia 
irodalmi baecalaureatuson, igaz, hogy minden tanulónak egy költőből és 
egy prózairóból kell fordítania, de a Szabályzat hozzáteszi, hogy a can
didates maga jelölheti meg azt a prózairót és azt a költőt, a kiből kér-
deztetni kiván. («Le candidat peut désigner......... le prosateur et le
poète, sur lesquels il désire être interrogé»). Nézetünk szerint a hazai 
szerényebb viszonyok közt mi is megelégedhetünk azzal, hogy a tanulók 
rendszerint egy prózairónak vagy egy költőnek az iskolában nem olva
sott részeit kapják fordításul.

Hiányok forognak még fenn némely középiskolánál abban a tekin
tetben, hogy az érettségi vizsgálatokon a latin reáliák nem részesülnek 
kellő figyelemben. . . .

A nemet Írásbeli vizsgálatokra néhány apróbb észrevétel merült
fel. Nem helyeselhető, hogy a ......... -i gymnasiumnál két tételt tűztek
ki, egy szabad kidolgozást és egy fordítást, a mi túlmegy az érettségi 
vizsgálati Utasításnak a gymnasiumokra vonatkozó követelésén. Másod
szor nem czélszerü az, a mi a ......... -i főreáliskolánál történt, hol egy
tanulónak megengedték, hogy mindkét német tételt, a szabad dolgoza
tot is, a fordítást is elkészítse. —• Végül, túlságosan nehéznek látszik
a ......... -i főreáliskolának ez a tétele «Stoff, Mittel und Grenzen der
tönenden und bildenden künste, namentlich der Poesie und Malerei» 
(Szabad dolgozat).

A német nyelvből elért eredményről csak itt-ott olvasunk egyes 
Ítéleteket, melyek a különböző vidékek szerint természetesen nagyon 
eltérők egymástól.

A franczia nyelv rendszerint nem lévén a szóbeli vizsgálatnak 
tárgya, az eredményről alig emlékeznek meg az ügyiratok. Az írásbelire 
feladott tételekről sem nyilatkozhatik a tanács elnöksége, mert a for
dítandó szövegek ismeretlenek előtte.

Bővebben nem tájékoztatnak az ügyiratok a görög nyelvi írásbeli 
vizsgálatokról sem.

A történelemből feladott kérdések majdnem mindenütt megállják 
a kritikát ; csupán nehány intézet van, a hol az áttekintő és összefoglaló 
kérdések száma feltűnően csekély.

Örvendetes jelenség, hogy ebben az évben a középiskolák általá
ban még jobban alkalmazkodtak az 1890. évi 52348. számú miniszteri
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rendelet azon követeléséhez, hogy a magyar történelem vizsgálatába a 
kapcsolatos világtörténeti események is belevonandók, s hogy az anyag
gal összefüggően földrajzi mellékkérdések is adassanak. Különös dicsé
rettel emlékezik meg az illető főigazgató a budapesti . . .  kér. főgymna- 
sium történelmi vizsgálatáról, «mely minden tekintetben egyike volt a 
legszebb eredményüeknek úgy a kérdések feltevését, mint a tanulóknak 
tágkörü és biztos tudását illetőleg».

A mathcmatika és physika tekintetéből ezen éven is a Tanács 
kötelékében álló jeles szakférfiú vizsgálta át az ügyiratokat. Véleményes 
jelentésében kiemeli, hogy a vizsgálatok mathematikai és physikai része 
nemcsak hogy innen nem maradt a tanterv és érettségi vizsgálati Utasí
tás szabta határokon, hanem több intézetben jóval túlment azok köve
telményein. Ily kérdések pl. (a  +  x )  2/s, mely a sorok convergentiáját 
is föltételezi s ezért túlmegy a tan terven ; «a gömbháromszögek szögei
nek határértékeiről», «a determinánsokról», «a számtani és mértani 
sorok s azok convergentiája», «Moivre képlete», «A világegyetem kelet
kezése». — Továbbá, a szakjelentés szerint «a ......... -i é s ...........i gym
nasium a gömbháromszögtanra, a ......... -i gymnasium a képzetes szá
mok reducált alakjainak szorzására, a ......... -i gymnasium Moivre kép
letére is kiterjeszkedik ; a ......... -i gymnasium mathematikai kérdései
túlnyomólag az elemző geometria köréből vannak merítve. Ez az egy
oldalúság a kérdésekben, mutatkozik még a ......... -i reáliskolánál is, hol
szintén az elemző geometriában s a ......... -i gymnasiumnál, hol a ka
matszámolásra vonatkozó kérdésekben mutatkozik túltengés».

A szakjelentés továbbá több szórványosan mutatkozó hiányra is 
ráutal. így felemlíti, hogy némely középiskolánál csupán egy, nagyon 
szükkörü kérdésből állapítják meg a jelölt mathematikai és physikai 
érettségét ; néhol homályos, határozatlan vagy túlságosan általános kér
dések olvashatók : egy-két helyen igen alacsony színvonalon mozognak 
a kérdések.

A mi a mathematikai és physikai tanításnak az érettségi vizsgá
latokon nyilvánuló eredményét illeti, az a jegyzőkönyvi elbirálások alap • 
ján határozottan kedvezőnek mutatkozik, de a szakvélemény Írója hozzá
teszi, hogy máskép alakulna a helyzet, ha azt kérdeznők, «miképen 
tudja a tanuló a mathematikai és physikai oktatásban nyert képzet
sorokat combinálni ?» A mi pedig az Utasítások ajánlotta «összefoglaló 
kérdéseket» illeti, erre nézve azt találja, hogy a tanárok legtöbbször 
teljesen tájékozatlanok, mely bajon, nézete szerint, csak úgy lehetne 
segíteni, .ha a nagym. közoktatásügyi kormány akár saját hatáskörében, 
akár a középiskolai tanáregyesület közbenjárásával, arról gondoskodnék, 
hogy az érettségi vizsgálat keretébe illő, mathematikai és physikai össze
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foglaló kérdéseknek vagy tliémáknak (természetesen nem kötelező) 
minta-sorozata kerüljön minél előbb nyilvánosságra».

Áttérek ezek után az érettségi vizsgálati eljárásra, a mennyiben 
az ügyiratok alapján megítélhető volt.

A vizsgálatok általában mindenütt szabályszerűen mentek végbe ; 
a kormány vezetése alatt álló 79 középiskola közül csupán hét intézet
nél fordultak elő szórványosan csempészetek vagy ilyenekre vezető kísér
letek, melyek vagy megtoroltattak, vagy az éber ellenőrzés következtében 
már a kivitelben meghiúsultak.

Az Írásbeli dolgozatokon gyakorolt ellenőrzés hova-tovább szigo
rúbbá válik s az a sok, indokolatlan járkálás, mely előbbi években álta
lános baja volt középiskoláinknak, szünőfélben van. A folyó évben a 
szóban levő 79 középiskola között már csak kilencz volt, hol e tekintet
ben még nem egészen normális viszonyok uralkodtak.

Többször és több oldalról hangoztatták már azt a nézetet, hogy a 
tanulók kijárását nem lehet korlátozni s hogy itt a tanári testületek oly 
tényezőkkel állanak szemben, melyek elzárkóznak a közvetetlen rend
szabályok alkalmazása elől. Hogy e nézet merőben téves, azt ma már 
az ország legtöbb középiskolájának jegyzőkönyvei tanúsítják. Mint 
szembetűnő példákat említem a szegedi, budapestvidéki és budapest- 
fővárosi tankerületek legtöbb középiskoláit, továbbá a székesfehérvári 
tankerületbe tartozókat. A minimumra szállottak le e kijárkálások a buda
pesti kegyesrendi gymnasiumban, a szatmári, bajai, szabadkai, a népes 
szegedi, a rozsnyói, a nagy-kanizsai és székesfehérvári gymnasiumokban, 
sőt a nagy-becskereki, zombori gymnasiumokban és a székesfehérvári 
reáliskolában nemcsak a jegyzőkönyvek, hanem a főigazgatói jelenté
sek határozott tanúsága szerint is az összes írásbeli vizsgálatok alatt 
senki sem hagyta el a dolgozó termet. Nagyon természetes, hogy ebből 
szükségképen még nem következik az, hogy az illető vizsgálatokon való
ban semminemű szabálytalanság elő nem fordult ; de annyit minden 
esetre bizonyít e jelenség, hogy az illető tanári testületek teljes komoly
sággal iparkodtak a szabályokat érvényesíteni, s a mennyira rajtok állott, 
érvényesítették is.
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ORSZÁGOS KÖZOKTATÁSI TANÁCS.

Folyóiratunk 3-ik számában közölt szemlénk folytatásául meg
emlékezünk a közoktatási tanács további munkásságáról.

Márcz. 10-én elnökségi ülést tartott a tanács, melyen egynéhány 
nemzetiségi tankönyv megbirálásán kiviil részletesebben foglalkozott 
a budapesti nőképző-egylet iskolájában tett hivatalos látogatás eredrné- 
nyéró'l szóló jelentéssel. Az elnökség igen kivánatosnak mondta az inté
zet felsó'bb leányiskolái jellegének megtartását s pártolandónak tartja 
azt az eszmét, hogy az intézet a hat osztályon túl még egy esetleg két 
évre terjedő tanfolyammal bővíttessék ki, oly növendékek részére, a kik 
a magasabb műveltség és rendszeres, részletesebb irodalmi tájékozottság 
megszerzésére törekednek. Befejezésül a kereskedelmi középiskolák múlt 
tanévi zárjelentései tárgyaltattak.

A márcz. 14-én tartott szakosztályi ülésnek a tankönyv-birála- 
tokon kivül fontosabb tárgya a polgári iskolai tanítók és tanítónők képe
sítésére vonatkozó új szabályzat-tervezet tárgyalása volt. Az igen rész
letes általános vitában több elvi kérdés merült fel ; ú. m. az ipari képe
sítésre valamint az elemi tanítóképesítésre vonatkozó részeknek a mun
kálatból való kihagyása, továbbá két kizárólagos orsz. képesítő bizottság 
szervezése stb., mely elvi szempontok a javaslat lényegesebb részeinek 
módosítását igényelték volna. Mivel azonban a szabályzat csak ideig
lenes jellegűnek tekinthető s mihelyt a polgári iskolák szervezete és 
ezzel a tanitók képzése megfelelő módosulásban részesül, a képesítő sza
bályzat is átdolgozandó lesz, azért a munkálat ezúttal minden lényegbe 
vágó módosítás nélkül fogadtatott el.

A márcz. 17-iki elnökségi ülésnek legfontosabb tárgya volt külön
féle vizsgálati ügyiratoknak tárgyalása, melynek kapcsán a tanács szük
ségét látná az 1868. XXXVIII. t. ez. 13. illetőleg 102, 103. §§-ai alapján 
oly kormányi intézkedésnek, mely meghagyná ugyan a különféle képez- 
dei vizsgáló bizottságoknak a törvény követelményei szerint való szer
vezését, de egyúttal szigorú állami ellenőrzésről is gondoskodnék. Az 
ülés egyéb tárgyai könyvbirálatok és iskol ai költségvetések voltak.

A márcz. 21-iki szakosztály ülése kizárólag tankönyvekkel foglal
kozott. April 11 -én az elnökség tartott ülést s a folyó ügyek elintézése 
után először a zentai polgári leányiskola szervezeti javaslatával foglal
kozott, azután általánosságban az áll. tanító- és tanítónőképzők képesítő 
vizsgálati ügyirataival, melyeknek behatóbb és igen tüzetes megvita
tását — a kereskedelmi középiskolaiakkal együtt — az ápr. 14-én tartott 
szakosztályi ülés teljesítette. Megérdemelt szigorúsággal taglalta a szak
osztály a mindkét nemű intézet vizsgálatainál előfordult fogyatékossá
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gokat, főleg pedig a jó rend követelményeivel meg nem egyeztethető 
•visszásságokat és egyes helytelenségek megszüntetése végett erélyes 
intézkedéseket is sürgetett a közoktatási kormánynál. Ugyanekkor került 
bemutatóra egy pár új szerkezetű iskolapad is, mely téren a próbálgatás 
és kisérletezés ez időszerint ismét igen gyakori. A tanács ezúttal is meg
győződött róla, hogy gyárosaink is keresik és kutatják a legjobb szerke
zetet, mely az iskola egészségi és paedagogiai kívánalmainak teljesen 
megfeleljen, de még mindig nem mondható, hogy az eddigi kísérletek 
minden tekintetben kielégítő sikerre vezettek volna.

Az ápr. 18-iki szakosztályi ülés ismét kizárólagosan tankönyvbirá- 
latokkal foglalkozott, hogy a lehetőséghez képest még az oly könyveket 
is elintézze, a melyek a szabályzatban megállapított határidő eltelte után 
érkeztek, hogy ekként a használatra engedélyezhetők még belekerülhes
senek a közelébb kiadandó tankönyvjegyzékbe.

Apr. 21-én ismét az elnökség tartott ülést, melyen e czélra külön 
meghívott néhány külső szakférfiú közreműködésével részletes vitatko
zással letárgyalta azt a szabályzati javaslatot, mely az éneknek mint kö
zépiskolai rendkívüli tantárgynak tanítását lesz hivatva szabályozni, 
mire ismét vizsgálati ügyiratok és tankönyvbirálatok kerültek napi
rendre. Apr. 25-én a szakosztályi ülésen iskolalátogatásokról szóló biz
tosi jelentések fordultak elő. Különösen két felekezeti tanítóképezde hiá
nyai keltettek nagyobb figyelmet, melyeknek orvoslása iránt a tanács 
haladéktalan intézkedést kért a minisztertől. Kétségkívül nagy hiánya 
közoktatásunknak különösen a tanítóképezdék ügyeinek rendezetlen
sége. Az eddig sajnosán nélkülözött tanterv már készülőben van a ta
nácsnál, sőt remélhetőleg még e tanévben létrejő véglegesen megálla
pított szövegében is ; de a rendszeres tanterv hiányán kívül is oly sok a 
hézagosság még e téren, főleg a mi a kellően képzett és képesített szak
férfiakat, továbbá az intézetek tudományos felszerelését illeti, hogy min
den oly intézkedés, mely némi javulását ígéri e helyzetnek, csak álta
lános örvendezéssel fogadható.

Ünnepélyesebb momentuma volt a tanács munkásságának a május 
I О-én tartott rendkívüli teljes ülés, melyen Fehér Ipoly pannonhalmi 
főapát mint az orsz. közoktatási tanács elnöke székfoglalóját tartá. 
A nagy számmal egybegyült tagok rokonszenves ovatióval fogadták az 
elnököt, ki megnyitván az ülést, éber figyelemmel hallgatott beszédet 
intézett a tanácshoz. E beszéd egész terjedelmében a következő :

«Mélyen tisztelt Tanács i Hogy az orsz. közoktatási tanács elnö
kévé történt legkegyelmesebb kineveztetésem után nem azonnal, hanem 
csak most foglalom el helyemet, szolgáljanak ennek mentségéül egészsé
gemnek a közelmúltban való kedvezőtlen viszonyai.

Hogy pedig szokatlan időben, rendkívüli teljes ülésre kérettem
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egybe a tanács mélyen tisztelt tagjait, annak magyarázatát azon élénk 
vágyam képezi, bogy munkatársaimat lehetőleg teljes számban, minél 
előbb személyesen üdvözölhessem, magamat velők közös munkánkhoz 
meleg kézszorítással eljegyezhessem.

Midőn ő Felsége legmagasabb kegyelméből és a közoktatásügyi 
miniszter úr megtisztelő bizalmából e díszes helyet : az országos közok
tatási tanács elnöki székét elfoglalom, tekintetem önkéntelenül is ráirá
nyul ennek egyrészt múltjára, másrészt jövőjére. Foglalkoznom kell 
mindkettővel, hogy magamat biztosan tájékozhassam ; a múlttal, hogy 
előbb magam számára kiolvashassam a tanulságokat ; a jövővel, hogy 
tisztán állíthassam magam elé a czélokat, feladatokat.

Egy Horváth Mihály és egy Ipolyi Arnold örökébe lépek. E gon
dolat reám nézve a mily fölemelő és lelkesítő, ha ambitióról van szó : 
époly aggodalmat keltő, ha az erők összemérésére kerülne a sor. De 
erről — ép ez okból — előre is le kell mondanom, ezt nem akarom, 
nem akarhatom.

Elődeimet tudományos nimbus, országos tekintély, ünnepelt név 
kisérte e helyre, melynek ők odakölcsönözték magas szellemök, nagy 
érdemeik fényét.

Én mindezt nem tehetem. Én komoly érdeklődésen, meleg lelke
sedésen és őszinte jóakaraton kívül egyebet nem tudok e székbe hozni ; 
ezek pedig a legjobb esetben is oly csirák, melyekből csak a jövő érlel
het majd némi gyümölcsöket s ezeket is csak úgy, ha a kelő magvak a 
mélyen tisztelt tanács jóindulatú gondozására számíthatnak.

Az én egész életem egy szűk körben : az iskola szerény keretében 
mozgott; a tanügy volt azon egyetlen elem, melyben munkámat érvé
nyesíthettem, tapasztalataimat szerezhettem. Tudom, hogy szerény a 
hozomány, melyet azon téren összegyüjthettem s e helyre magammal 
hozhatok. De ép azon tudatban, hogy az iskolában szerzett tapasztala
tokon kívül egyébbel nem rendelkezem, kénytelen vagyok épen ebben 
és csakis ebben keresni magyarázatát azon megtisztelő bizalomnak, mely 
engem e díszes helyre meghívott.

S ha e magyarázat nem téves, nem hiú, úgy én a bizalmat kétsze
resen mély hálával fogadom, mert úgy tekinthetem azt, mint az iskola 
szerény munkásainak felsőbb helyről szánt elismerést ; oly megtisztel
tetésnek kell azt vennem, mely nem a személyt, hanem a tanügy gya
korlati munkáját, az iskolai tapasztalatokat akarta méltánylásban része
síteni ; ezekkel szemben akarták az intéző körök kifejezésre juttatni, 
hogy a közoktatásügy szélesebb körű kérdéseinek megoldásánál is értéket 
tulajdonítanak nekik.

S most engedjék meg uraim, hogy tekintetemmel a jövő felé 
forduljak.
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Épen két éve annak, hogy maga a közoktatásügyi miniszter úr 
megnyitotta az újjászervezett országos közoktatásügyi tanács működését. 
О maga jelezte azon alkalommal, hogy a tanács új szervezetében is 
lehetnek még hiányok, melyeket a tapasztalás lesz hivatva kideríteni.

A mily filozófiai helyes belátásra vall e nyilatkozat : ép oly elfo
gultság lenne egy gyakorlati intézménynél eleve kizárni akarni a tapasz
talásból meríthető hasznos correctiókat. De szükséges, hogy a tapasz
talatok tüzetes és elfogulatlan megfigyelés productumai legyenek, men
ten minden melléktekintettől, menten az animositástól. Az így szerzett 
tapasztalatok fölötte értékesek ; a más módon gyűjtöttek kétes értékűek, 
eshetőleg veszélyesek.

Helytelen vagy legalább is szerénytelen dolognak tartanám, ha 
mint új ember a közoktatási tanács szervezetének kritikájával kezdeném 
munkámat. De még sem tehetem, hogy röviden ne jelezzem ez irányban 
elfoglalt álláspontomat. Kötelességemmé teszi ezt azon körülmény, 
hogy annak idején én is foglalkoztam a tanács szervezetének kérdé
sével. Meg voltak ez iránt a magam nézetei, meg vannak ma is. De akkor 
sem osküdtem azokra, mint csalhatatlanokra; ma sem esküszöm.

Eddig csak perspektívában figyelhettem meg a tanács munkáját ; 
ezentúl saját műhelyében tehetem azt és kötelességemnek is ismerem, 
hogy minden egyéni elfogultságtól menten megfigyeljem, tanulmányoz
zam munkánk sikerességét. A mint nem vagyok elfogúlt saját nézeteim 
iránt, csak azért, mert az enyémek : épúgy nem leszek elfogúlt a tanács 
működése iránt sem, csak azért, mert én is factorává lettem. Fentartom 
magamnak, hogy annak idején közvetlen tapasztalataim alapján őszinte 
nyíltsággal elmondjam nézeteimet magának a tanácsnak szervezetéről is. 
Addig, míg annak ideje elérkezik, a mai szervezet keretében keresem 
munkásságunkhoz a tárgyat, anyagot. Időszerűnek tartom azonban, 
hogy elfoglalt álláspontom elveiből e helyen és ez órában hangsúlyozva 
kiemeljek egyet, melyet kezdet óta vallottam és ma is vallók: azt, hogy 
viszonyaink között a közoktatási tanács intézményét fölötte hasznos 
orgánumnak tartom közoktatásügyünk szervezetében ; oly orgánumnak, 
mely igen hasznos szolgálatokat tehet a tanügynek, föltéve, hogy belül
ről lelkes munkásságra, kívülről pedig jóindulalú méltánylásra szá
míthat.

Buzgó munkásságban eddig sem volt hiány. Változatos tért nyi
tott a tevékenységre a közoktatási tanács szabályzatának azon szakasza, 
mely a teendőket megállapítja. És a tanács nyugodt lelkiismerettel te
kinthet vissza a közelmúlt tíz évre, mely alatt mint a középfokú oktatás 
újjászervezésének fontos æràja alatt, bőséges alkalom nyílt arra, hogy 
ez organisatio nagy munkájából a közoktatási tanács is kivegye a maga 
nagy részét.
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És ki is vette minden irányban az oktatásügynek közép- és alsó 
fokozatánál egyaránt. S a közel jövő semmivel sem lesz szegényebb 
munka-anyagban. Máris kopogtatott a tanács ajtaján középiskoláink 
reformjának nagy problémája : az egységes középiskola nagyfontosságú 
kérdése. Bő alkalmat nyújt ez már legközelebb a tanácsnak, hogy ki
fejthesse munkásságának, szakértelmének és bő tapasztalatainak teljes 
erejét.

De fontos feladatának sora, azt hiszem, ezzel nem fog véget érni. 
Az elemi oktatás-ügynek nem kevésbbé fontos ügye, az osztatlan nép
iskola szervezete van már is napirenden és jönni fognak bizonyára még 
mások is.

Nem lehet czélom, de nem is tudom ezeket mintegy megjósolni. 
De szabad legyen a középfokú oktatásügy tág mezején egyre mégis rá
mutatnom, a mi mint élénk óhaj él lelkemben, s a mivel a tanácsnak jó 
idő óta alig volt alkalma foglalkozni; s ez középiskolai tanárképzésünk 
ügye, közoktatásügyünknek ezen fölötte fontos kérdése. Csaknem min
den kérdéssel foglalkozott már érdemlegesen az újabb korszak, csak 
ezzel nem.

Hitem szerint nem ugyan azért, mintha nem volna eléggé áthatva 
annak fontosságától ; vagy mintha feleslegesnek tartana e téren minden 
reformot ; hanem bizonyára azért, mert beható tanulmányozás alapján, 
kellő óvatossággal és megfontolással láván e kényes természetű dologhoz 
hozzá nyúlni. S ez jól is van így.

Ámde ez nem annyit tesz, hogy alkalmilag eszmék se vetődjenek 
fel, nézetek se nyilvánuljanak. Sőt ellenkezőleg ; nagyon is kívánatos, 
hogy ily módon érlelődjék e kérdés, melynél fontosabbat részemről nem 
ismerek.

ízléstelenség lenne tőlem, ha közoktatásügyünk areopágjában 
részletesen akarnám fejtegetni a tanárképzés alapelveit. Erre a mélyen 
tisztelt Tanácsnak szüksége nincs, nekem meg hivatottságom nincs, 
már csak azért sem, mert e kérdés ma még nincs a tanács napirendjén.

Nem volna tehát időszerű az sem, hogy most a tanárképzés módo
zataival foglalkozzam és bonczolgassam azt, vájjon az egyetem avagy 
külön e czélra szervezendő intézet végezze-e azt ; kívánatos, avagy épen 
szükséges-e, hogy az egyetem filozófiai fakultásának tanulmányi rendje 
alkalmazkodjék a tanárjelöltek érdekeihez ; internatussal legyen-e a 
tanárképzés összekötve, avagy maradjon-e tovább is e nélkül; mily 
módon és kitől sajátítsák el a tanárjelöltek a jövő hivatásukhoz elenged
hetetlenül szükséges gyakorlati ügyességet.

Mindez tagadhatatlanul fontos kérdés ; de ma egyik sem
aktuális.

A mire én a mélyen tisztelt Tanácsnak becses figyelmét már most,
Magyar Pædagogia. I I . 5, 6. 1Í )
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a Tanács kötelékébe való belépésem első órájában ráirányítani kívánom, 
az inkább a tanárképzés szellemére vonatkozik.

A tanárképesítésre vonatkozó szabályzat újabb időben többszörö
sen módosult, tökéletesült. A tanárjelöltekkel szemben formált tudo
mányos követelések pedig folyton fokozódtak és aligha nagyítok, ha azt 
mondom, hogy e követelések már-már a túlzásba mentek át, a nélkül, 
hogy magának a tanárképzésnek útját egyengettük, módját megköny- 
nyítettük volna. Pedig a tanárképzés csak számonkérése a tanárképzés 
munkájának. Az adóstól csak annyit lehet méltányosan követelni, a 
mennyit neki előlegesen adtunk ; ha fokozni akarjuk követeléseinket, 
előbb szaporítsuk adományunkat.

Tanárjelöltjeinkkel szemben nem ezt a természetes és méltányos 
eljárást követtük, hanem ennek épen ellenkezőjét. Előbb követeléseinket 
tettük szigorúbbakká ; az arra való gondoskodást pedig, hogy a tanár
jelöltjeink a fokozott kivánalmaknak kellően megfelelhessenek, későbbre 
halasztottak s halasztgatjuk még mindig.

Es a tanárképesítésnél formált követeléseinket egy eszme domi
nálja erősen ; a sokat tudás eszméje ; e mellett a többi kívánalomnak 
aránylag csekély jelentőség jutott. Pedig tanárnál a didaktikai és metlio- 
dikai képzettséget, mely a közlő-képességben van hivatva nyilatkozni, 
továbbá a pædagogiai képzettséget, melynek a nevelő képességben kell 
érvényesülnie, semmivel sem tartom csekélyebb fontosságúnak, mint 
magát a tudást.

Nem ismerem félre, nem kicsinylem a tudás értékét, szükségessé
gét, sem tanárban, sem tanítványban, de ezt egymagát nem tartom elég
nek se annál, se ennél. A tudós annyit ér, a mennyit tud ; de a tanár 
csak annyit, a mennyit tanítványával közölni, megértetni, erre átszár- 
maztatni képes.

Igaz, hogy nemo dat, quod non habet. De igaz az is, hogy tudni 
nem annyi, mint tanítani ; a tudás még nem tanítás, csak egyik kelléke 
a tanításnak.

A közlő képesség fejlesztését tartom a tanárképzés egyik fontos 
feladatának ; mert a nélkül meddő marad az iskolára nézve a tudomány, 
bármennyit halmozzunk is ebből össze tanárjelöltjeinkben. A sikeres 
tanításnak, az ismeretek átszármaztatásának hídja a közlő képesség. 
Csak ez töltheti be azt az űrt, mely a tudás és nem tudás között, tanár 
és tanítvány között van. A mily erős e hid, annyi ismeret ömölhet át 
egyik partról a másikra ; több nem.

De megoldotta-e teljesen a feladatát az iskola, ha sikeresen ta
nított ?

Még nem.
Tanítás útján származnak át mesterről a tanítványra a. művésze-
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tek, mesterségek, kézi ügyességek is. De azért azonosnak mondható-e a 
tanításnak ezen munkája az iskola munkájával ?

Bizonyára nem.
Ott az ifjú ember egyik vagy másik alapképességét veszik kiműve

lés, begyakorlás alá, egyiknél az æsthetikai érzéket, másiknál a ballás 
érzékenységét, harmadiknál a kéz ügyességét stb. ; de mindegyiknél az 
ifjú ember képességeinek csak egy részét, s ezek közül is azokat, melyek 
vagy tisztán fizikaiak, vagy csak közvetitó'k az ember belvilága és a kül
világ között.

Nem így az iskola. Ennek munkája az ifjú ember etbikai képes
ségeire van fektetve, s ha egyoldalú vagy fél munkát nem akar végezni, 
úgy át kell annak karolnia az összes képességeket ; hatnia kell nem csu
pán az értelemre, hanem a szivre, jellemre, erkölcsre is.

Egész ember-e az, kinek feje ugyan tele van ismeretekkel, de szive 
üres, kinek agyában hemzsegnek ugyan az eszmék, forrongnak a gondo
latok, de szivéből hiányoznak a nemesebb érzelmek, kedélyéből hiányzik 
a derű és melegség ?

Avagy nyereség-e a társadalomra az az ember, a kiben nagy tudása 
mellett hiányzik a szilárd jellem, hiányzik a tiszta erkölcs ?

Felesleges e kérdésekre nekem felelnem, eléggé felelnek ezekre az 
élet szomorú tapasztalatai.

Nekem nem volt egyéb czélom, mint hogy rámutassak arra, mit 
vár méltán az élet az iskolától a tudáson kívül ; és várja ezt a tanár köz
vetítéséből, az ő nevelő munkájától. S ha az élet várja, pedig várja, akkor 
a tanárnak meg kell adni a képességet, hogy e várakozásnak megfelel
hessen.

A tanárt nevelni kell arra, hogy a tanítvány szivére, kedélyére, 
jellemére és erkölcsére is tudjon nevelőleg hatni és hasson is.

De nem élek vissza még tovább is a mélyen tisztelt tanács becses 
figyelmével és türelmével ; hogy ezt ennyi időre is igénybe vettem, 
annak mentségéül szolgáljon a kötelességnek azon érzete és azon óhaj, 
hogy a mélyen tisztelt Tanács kötelékébe lépve vallomást tegyek azon 
alapelvekről, melyeket én az iskola hivatásáról vallók, s melyeknek alap
ján én közoktatásügyünket minden adandó alkalommal készségesen szol
gálni kivánom.

S most szives türelmükért hálás köszönetét mondva, szívélyesen 
üdvözlöm a közoktatásügyi kormány mélyen tisztelt képviselőit, vala
mint az igen tisztelt Tanács tagjait, mint munkatársaimat, bizalommal 
kérve mindnyájok szives jóindulatát s jóakarata támogatását.»

Az általános helyesléssel fogadott székfoglaló beszéd után dr. Hein
rich G. alelnök a tanács nevében is melegen üdvözölte az új elnököt s 
biztosította a tanács tagjainak őszinte rokonszenvéről. A teljes ülés be

19*
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fejeztével elnökségi ülés következett, melyen a szokásos folyó ügyek tár
gyaltattak, ezek között a Fehérházy-díjra pályázó román szótárak s egy 
serajevói tisztviselőnek ajánlata, ki az ezredéves kiállításra hajlandó volna 
Magyarország nagyarányú domború térképét elkészíteni, ha erre 12 ezer 
forintnyi államsegélyben részesülne. Minthogy azonban a bemutatott 
(Boszniának egy részét ábrázoló) próbaképet a szakértők igen kezdet
leges kivitelűnek Ítélték, a tanács az ajánlatot nem tartja elfogadhatónak.

MAGYAR TANÍTÓNŐK KÜLFÖLDI OKLEVELEI.*

A tényállás a következő : N. N. magyar hölgy az iránt folyamodott 
a nm. vallás- és közokt. miniszter úrhoz, hogy Berlinben szerzett tanító
női oklevele, a mely őt a középfokú és felsőbb leányiskolákban való taní
tásra képesíti, Magyarország területére érvényesnek nyilváníttassák. 
A nm. vallás- és közokt. miniszter úr a folyamodónak e kérését csak 
abban az esetben hajlandó teljesíteni, ha a poroszországi vizsgálat leg
alább is azon a színvonalon mozog, mint a hazai polgári iskolai tanítónő
képesítő vizsgálat. Felhívja az Orsz. Közoktatási Tanácsot, hogy a két 
vizsgálati szabályzat pontos összehasonlítása alapján az iránt véleménye- 
zőleg nyilatkozzék, vájjon a Poroszországban szerzett középfokú és fel
sőbb leányiskolái tanítónő-képesítés egyenlőnek tekinthető-e a hazai 
polgári isk. tanítónő-képesítéssel.

Köztudomású dolgokat mondok el, midőn jelentésemet a hazai 
polgári isk. tanítónőképzés és képesítés ismertetésével kezdem. De nem 
térhetek ki ennek szüksége elől, mivel a fent idézett rendeletben kívánt 
összehasonlítást csak így tehetem meg.

Polgári iskolai tanítónőképzésünk és képesítésünk a szakrendszer 
alapján történik. Egyetlen hazai állami polgári iskolai tanítónőképző 
intézetünkben tényleg két ilyen tudomány-szakcsoport van szervezve : 
a) a nyelv- és történettudományi, és b) a mennyiség-természettudomá
nyi szakcsoport ; mindkettőnek növendékeire a szaktudományokon felül 
kötelező a psedagogiai tárgyak hallgatása és a tanítási gyakorlat. A tan
folyam három év s a felvételre, külön felvételi vizsgálat mellett, az elemi 
iskolai tanítónői oklevél jogosít (a felvett növendékek életkora 18 éven 
felül). A polgári iskolai tanítónőképzés az elemi iskolai tanítónőképzést 
veszi alapúi, s arra építi a maga tanulmányi rendszerét.

A polgári iskolai tanítónő-képesítés hasonlóképen s a tanulmányi 
rendszernek megfelelően szakcsoportok szerint történik. De képesítő

* Az Országos Közoktatási Tanácsnak egy specziális eset alkalmából a 
vallás- és közoktatási miniszter úrhoz intézett fölterjesztéséből. A szerk.



vizsgálatra nem csupán a polgári iskolai tanítónőképző-intézetnek végzett 
növendékei bocsáttatnak ; hanem azok is, a kik magán úton készültek, 
ha elemi iskolai tanítónői oklevelük van s ennek megszerzésétől számí
tott két évi tanítónői gyakorlatról mutathatnak fel hivatalos bizonyít
ványt. A polgári iskolai tanítónői oklevél is szakcsoportok szerint állít- 
tatik ki. Egyébiránt nincs kizárva annak lehetősége, hogy valaki mind 
a két szakcsoportból letegye a képesítő vizsgálatot ; de ebben az esetben 
két külön oklevelet kap, mindegyik szakcsoportból egyet-egyet.

Az ismertetett tanulmányi és vizsgálati rend értelmében termé
szetes, hogy e fokon, a tantárgyak számát tekintve, a képzés köre szü- 
kebb, mint az elemi isk. tanítónőképzőben ; de viszont az is természetes, 
hogy megfelelő arányban mélyebb, intensivebb is, s hogy a tanképesítő 
vizsgálat követelményei fokozottabbak. A polgári iskolai tanképesítő 
vizsgálat két részből áll : a)  elméleti- és b) gyakorlati vizsgálatból ; 
mindegyik ismét Írásbeli és szóbeli. Az elméleti írásbeli vizsgálaton a 
jelöltek zárthelyi dolgozatot készítenek a nevelés-oktatástanból és szak- 
tudományuk valamelyikéből a szerint, a mint a kérdést a felsőbb tanügyi 
hatóság kijelöli és pecsét alatt leküldi, és ezenfelül a nyelv- és történet- 
tudományi szakcsoport jelöltjei a német nyelvből. Egy-egy dolgozat 
elkészítésére A—6 óra van megengedve. — A gyakorlati vizsgálat próba
tanításból áll a polgári leányiskola valamelyik osztályában s a jelölt 
köteles tanításának legalább vázlatát Írásban is elkészíteni és benyújtani.

A tanképesítő vizsgáló-bizottságot a fő- és székvárosi kir. tanfel
ügyelő elnöksége alatt a szakcsoportoknak e czélra kinevezett elnökei, a 
miniszteri szakbiztosok és a polgári iskolai tanítónőképző-intézet tanárai 
alkotják. A vizsgálat szakcsoportok szerint történik, azok szerint állítják 
ki a tanítónői oklevelet, a melyet az egész vizsgáló-bizottság elnöke, az 
illető szakcsoport vizsgáló-albizottságának elnöke, szakbiztosa és tanárai 
írnak alá.

A poroszországi tanítónőképzés és képesítés, a mint arról a folya
modó tanítónői oklevele s a nm. vallás- és közokt. miniszter úr rendele
tével leküldött vizsgálati szabályzat meggyőző bizonyítékokat szolgáltat, 
egészen más alapon nyugszik, más czél felé törekszik, mást követel és 
más eredménynyel éri be, mint a mi polgári iskolai tanítónőképesíté
sünk és képzésünk.

A tanítónőképzés általában benlakásra berendezett felsőbb leány
iskolákkal kapcsolatban, az ú. n. tanítónő-seminariumokban történik, a 
hol a kilenczoeztályú felsőbb leányiskolákban tanúltakat kiegészítik a 
neveléstani tárgyakkal és a tanítónői gyakorlattal. Elméleti képzésük az 
iskolai tanítás tárgyaiból nem igen emelkedik a felsőbb leányiskolái 
oktatás színvonala fölé ; nevelőnői működésük az intézet növendékei 
körül a tanítói gyakorlatra elég alkalmat szolgáltat ugyan, de annál
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kevésbbé van gondoskodva e tanítói gyakorlat helyes pædagogiai értéke
sítéséről. A seminariumi tanfolyam általában három év, de nem ritkák 
az olyan esetek sem, a hol az csupán két vagy egy épen évre zsugorodik 
össze. Vannak seminariumok, a melyek a felsőbb tanügyi hatóság hozzá
járulásával (a tartományi iskolaügyi bizottság kiküldöttének jelenlété
ben) elbocsátási vizsgálatot (Entlassungs-Prüfung) tarthatnak és köz
érvényességű tanítónői oklevelet állíthatnak ki ; a többiek növendékei 
és azok, a kik magán úton készültek, külön e czélra rendelt kir. vizs
gáló-bizottság előtt állják meg a tanítónő-képesítést.

Az 1874-ben kibocsátott s ma is érvényes vizsgálati szabályzat 
csak egyféle vizsgálatot ismer, a mennyiben elrendeli, hogy a nép-, 
közép- és felsőbb leányiskolái képesítő-vizsgálatok együttesen tartandók. 
(«Die Prüfung der Lehrerinnen für Volksschulen ist mit derjenigen der 
Lehrerinnen für mittlere und höhere Mädchenschulen zu verbinden. « 
Prüfungs-Ordnung § 6). A vizsgálatra bocsátás feltételeiben sincs kü
lönbség ; mind a két rendbeli jelölttől csak egyet követel a szabályzat : 
a 18-ik év betöltését, tanulmány dolgában csupán annyit, hogy végzett 
tanulmányairól szóló bizonyítványait ajelölt bemutassa. Ép oly eljárás, 
mint azelőtt a mi elemi isk. tanítónői képesítő-vizsgálatainknál ; holott 
ma már elemi iskolai tanítónői képesítő-vizsgálataink jelentékenyen 
szigorúbbak, a mennyiben megkövetelik a magán úton készülő jelöltek
től a tanítónőképezdei osztályvizsgálatok letevését. A feltételek dolgá
ban a mi polgári isk. tanítónőképesítésünkhöz már csak azért sem hasonló 
a poroszországi, mivel ennek végeredménye a tanítónői oklevél, mi 
pedig a polgári isk. tanképesítésre bocsátás feltételéül előlegesen meg
kívánjuk az elemi isk. tanítónői oklevelet, sőt ezenfelül még a két évi 
tanítónői gyakorlatot is.

A porosz tanképesítő-vizsgálat szintén elméleti és gyakorlati, 
mind a kettő viszont írásbeli és szóbeli. De a vizsgálat követelményeit 
illetőleg annál nagyobbak a különbségek.

A nép-, közép- és felsőbb leányiskolái tanképesítésre jelentkezők 
egész vizsgálatukat, Írásbelit és szóbelit, elméletit és gyakorlatit együtt 
в ugyanazon vizsgáló bizottság előtt teszik le. Az Írásbeli vizsgálaton 
közösen készítenek egy-egy német és franczia dolgozatot s megfejtenek 
nehány számtani feladatot («haben einige Rechenaufgaben zu lösen.» 
Pr. O. § IL). A franczia dolgozat a népiskolai tanítónőjelöltekre nézve 
nem kötelező. Azok, a kik közép- és felsőbb leányiskolái tanképesítést 
óhajtanak nyerni, a franczia dolgozaton felül még angol dolgozatot is 
készítsenek. Ennyi az egész különbség a két rendbeli tanítónők Írásbeli 
vizsgálata közt. Az összes Írásbeli dolgozatok egy nap alatt elkészíten
dők s 7 óránál több nem fordítható rájuk (Pr. 0. § 13.). Az írásbeli 
dolgozatok elkészítésére megengedett idő csekélysége (a közép- és fel-



RŐbb leányiskolái jelöltnek e 7 óra alatt német, franczia, angol és szám
tani, tehát négy dolgozatot kell készítenie !) kezünkbe adja az Írásbeli 
vizsgálat színvonalának mértékét is. A követelmények ennek megfelelően 
csak igen mérsékeltek lehetnek s a mi polgári iskolai tanítónő-képesíté
sünk Írásbeli vizsgálatával, a mely egy-egy dolgozat elkészítésére szab 
ugyanannyi időt, össze sem mérhetők. Azt sem hagyhatom megjegyzés 
nélkül, hogy a jelöltek psedagogiai dolgozatot egyáltalában nem készíte
nek, a mit a mi vizsgálati rendünk első helyen követel meg.

A szóbeli elméleti vizsgálat a nevelés-oktatástannal együtt a nép-, 
illetőleg a közép- és felsőbb leányiskola összes tantárgyaira kiterjeszke
dik (Pr. 0. § 13.). A vizsgálatot a népiskolai, valamint a közép- és fel
sőbb leányiskolái tanítónőjelöltek ugyanazon módon, ugyanazon köve
telmények szerint, ugyanazon vizsgálóbizottság előtt együttesen teszik 
le. A két rendbeli jelöltek szóbeli vizsgálatában csakis annyi különbség 
van, hogy azok, a kik közép- és felsőbb leányiskolái tanítónői oklevélre 
óhajtanak szert tenni, a többi közös tantárgyakon felül a francziából és 
angolból is tesznek vizsgálatot s a német nyelvből és irodalomból meg a 
német történetből is külön vizsgáltatnak meg (Pr. O. § 18.). A vizsgálati 
szabályzat nem ad ugyan arról pontos tájékozást, hogy e tárgyak (né
met, franczia, angol nyelv és német történet) vizsgálatánál milyen mér
téket alkalmaz és milyen színvonalra törekszik ; de feltéve, hogy e tár
gyak vizsgálatának színvonala megüti a mi polgári isk. tanképesítésünk 
színvonalát (csak a szóbeliről lehet szó, mert az Írásbeliről fentebb mu
tattuk ki, hogy össze nem mérhető a mienkkel), még akkor is figyelemre 
méltó tény, hogy a főeltérés a nép-, meg közép- és felsőbb leányiskolái 
képesítés közt két olyan tantárgyra esik — a franczia és angol nyelvre —, 
a melyek a mi polgári iskolai tanképesítésünkön elő sem fordulnak. 
Maga a vizsgálati szabályzat is a két rendbeli tanítónői képesítés közt a 
főkülönbséget nem a német nyelvben és történetben, hanem a franczia 
és angol nyelvben látja, a mit világosan bizonyít ama rendelkezése, hogy 
a ki a vizsgálaton a vallásból, németből és számtanból elégtelen osz
tályzatot kapott, az a népiskolára, — a ki pedig a franczia és angol 
nyelvből elégtelen, az a közép- és felsőbb leányiskolára nem kaphat ké
pesítő oklevelet (Pr. 0. § 19.).

A gyakorlati vizsgálatról nincs mit mondanom ; az úgy történik, 
mint nálunk.

Összegezve az eredményeket, a porosz kir. vizsgálóbizottságtól 
kiállított közép- és felsőbb leányiskolái tanítónői oklevél az ugyanattól 
kiállított népiskolai tanítónői oklevéltől csakis a német, franczia és an
gol nyelv, főképen pedig a két utóbbi dolgában különbözik. Az életben, 
a tauítónők alkalmazásánál sincs a közép- és felsőbb leányiskolái tanító
női oklevélnek más előnye a népiskolai oklevéllel szemben, mint hogy
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birtokosát e tantárgyak tanítására is jogosítja a felsőbb leányiskolában. 
Egyébképen, az oklevelükben osztályozott többi tantárgyakat illetőleg, 
a közép- és felsőbb leányiskolái tanítónők a felsőbbb leányiskolának 
csakis alsóbb osztályaiban alkalmaztatnak, a melyek a népiskolának 
felelnek meg. Evek óta panaszkodnak is e miatt. A sajtóban, szakfolyó
irataikban, egyesületeik gyűlésein hangoztatják ebbeli sérelmüket. 
Kérvényt is intéztek a porosz képviselőházhoz a végből, hogy tanítónők 
a felsőbb leányiskolák felső három osztályában is rendesen alkalmaztas
sanak s necsak a nyelvekből, hanem a többi tantárgyakból is. Sürgették, 
hogy adjanak nekik módot a szükséges magasabb képesítés megszerzé
sére, mert mostani képzésük elégtelenségét maguk is elismerték. A moz
galomnak lett is annyi foganatja, hogy néhány évvel ezelőtt a porosz 
közokt. miniszter a berlini Yictoria-felsőbb leányiskolában egy ily ma
gasabb tanítónői tanfolyamot szervezett, a melyet csupán okleveles 
tanítónők látogathatnak, s a hol szakrendszer alapján történik a beha
tóbb továbbképzés. Tudomásommal e tanfolyam eddigelé csupán a német 
nyelvre és irodalomra, meg a történetre terjeszkedik ki.

Az elmondottak alapján röviden abban foglalhatom össze vélemé
nyemet, hogy — a jelentésem elején idézett m. miniszteri rendelet sza
vaival élve — a poroszországi közép- és felsőbb leányiskolái tanítónő- 
képesítő-vizsgálat nem mozog azon a színvonalon, mint a mi polgári 
iskolai tanítónőképesítésünk s ezzel nem is tekinthető egyenlőnek. Még 
pedig azért nem, mivel :

1. A mi polgári iskolai tanítónőképesítésünkre való bocsátásnál 
alapfeltétel az elemi isk. tanítónői oklevél birtoka, s ezen felül vagy a 
polgári isk. tanítónőképző-intézet három évfolyamának elvégezése, vagy 
a magán úton készülőknél legalább kétévi tanítónői gyakorlat. A jelölt 
kora ennél fogva legalább is 20—21 év. — Ezzel szemben a porosz- 
országi tanképesítő-vizsgálatra bocsátásnak nincs más feltétele, mint a 
18-ik év betöltése s e mellett az előképzés dolgában a jelölt a legjobb 
esetben is csupán az 1—3 évfolyamú, felsőbb leányiskolával egybekötött 
seminariumra támaszkodhatik, a mely semmiképen sem hasonlítható 
össze a mi polgári iskolai tanítónőképző-intézetünkkel.

2. A mi polgári isk. tanképesítésünk a szakrendszer alapján tör
ténik az eddig szervezett két tudományszakcsoport valamelyikéből, s 
ennek megfelelően állíttatnak ki a polgári isk. tanítónői oklevelek is. — 
A poroszországi tanképesítő-vizsgálat együttesen, közösen s azonos 
módon tartatik a népiskolaival. Kiterjeszkedik a nép- és felsőbb leány
iskola összes tantárgyaira. A porosz közép- és felsőbb leányiskolái 
tanképesítő vizsgálat nem is különbözik egyébben a népiskolaitól, 
mint abban, hogy a közép- és felsőbb leányiskolái oklevelet óhajtók, a 
közösen megállóit vizsgálaton felül német nyelvi és történeti vizsgála-
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tukat kibővítik és a franczia s angol nyelvből még külön vizsgálatot 
tesznek.

3. Azok a tantárgyak, a melyek dolgában a porosz közép- és fel
sőbb leányiskolái vizsgálat a népiskolaitól főképen különbözik : t. i. a 
franczia és angol nyelv, a mi polgári isk. tanképesítésünkön elő sem 
fordulnak ; viszont a mi szakcsoportjaink legfontosabb tantárgyai nem 
foglalnak helyet a porosz képesítő vizsgálaton.

4. A poroszországi közép- és felsőbb leányiskolái tanítónői oklevél 
alapján is a tanítónőket csupán a felsőbb leányiskolák két alsó szakaszá
ban, tehát a népiskolai osztályokban alkalmazzák általánosan ; a felsőbb
szakaszban csupán a franczia és angol nyelv tanításával bízatnak meg.. 
A porosz közép- és felsőbb leányiskolái tanítónői oklevél nem is egyéb 
népiskolai tanítónői oklevélnél, mely a felsőbb leányiskolákban való taní
tásra jogosít ; még pedig az alsó osztályokban általánosan, a felsőbbek
ben pedig a franczia és angol (meg kivételkép a német) nyelv tanítására.

Ha szabad a folyamodó poroszországi oklevelének honosításáról,, 
ennek módjáról és eshetőségeiről is nyilatkoznom, véleményem az, 
hogy:

1. A poroszországi közép- és felsőbb leányiskolái tanítónői okle
vél — a magyar nyelvből s magyar vonatkozású tantárgyakból letett, 
kiegészítő vizsgálat után — a hazai népiskolákban való tanításra is 
érvényesnek nyilvánítható.

2. A polgári iskolákra azonban nem adható meg a képesítés, 
illetőleg érvényesítés a poroszországi közép- és felsőbb leányiskolái taní
tónői oklevélnek. A mennyiség-természettudományi szakcsoport tan
tárgyaiból nem, mivel e tárgyakra vonatkozólag maga a poroszországi 
oklevél is csupán népiskolai fokú és érvényességű ; a nyelv- és történet- 
tudományi szakcsoportból sem, mivel a német nyelvből és történetből 
el volna ugyan fogadható a porosz közép- és felsőbb leányiskolái vizsgá
lat eredménye, de a mi vizsgálatunk e szakcsoportjának épen főtárgyai : 
a magyar nyelv és irodalom, magyar történet és alkotmánytan, magyar 
földrajz és statisztika — a dolog természeténél fogva — elő sem fordúl- 
nak a porosz tanképesítő vizsgálaton.

3. Annak semmi sem áll útjában, hogy a folyamodó a polgári isk. 
tanképesítés bármelyik szakcsoportjából képesítő-vizsgálatot tegyen ; a 
abban az esetben, ha a nyelv- és történettudományi szakcsoportot válasz
taná, a német nyelvből és irodalomból meg a német történetből esliető- 
leg föl lenne menthető a vizsgálat alól.
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IRODALOM.

A  M a g y a r  H e ly e s ír á s  73 gyakorlati leczkében. Segédkönyv a helyesírás 
tanításához és tanulásához. A Magyar Tud. Akadémia által kiadott: 
«A Magyar Helyesírás Elvei» figyelembe vételével iskolai és magán 
használatra készítette Hofmann Mór, tanár. Budapest, 1893. Lampel B. 
(Wodianer) kiadása. 1—43 lap. Ara ?

E könyvecskéjével a szerző, a mint a «Bevezetés»-ben (helyesebben 
Előszóban) ki is nyilvánítja, a magyar helyesírás iskolai tanításának 
kevésbbé eredményes voltán akar segíteni, és segédkönyvet akar a taní
tók kezébe adni, hogy ebből a helyesírást sikeresebben taníthassák. Az 
ok, mely őt munkája Írására ösztönözte, csakugyan nem képzelt, s e 
ezerint czéljának kitűzését csak helyeselnünk lehet, de az eljárási mód 
megválasztásában nem igen érthetünk vele egyet.

Szerzőnk eljárása ime ez : Munkájának I. és II. szakaszában sorra 
veszi se nem phonetikus, se nem alphabetikus rendben a magyar ínagán- 
és mássalhangzókat, különös gondot fordítva a hosszú mássalhangzókra, 
(b b , pp), a kétjegyű hosszú mássalhangzóknak csonkítással és csonkítás 
nélkül való használatára ( ccs, cscs, —  ccz, czcz stb.) s az összetett han
goknak egymástól eltérő jelölésére (es, ts, ds) ; a III. és IV. szakaszban a 
rokonhangzású, az idegenből átvett s az összetett szókkal, a nagy kezdő
betűkkel, a szótagolással s végre a szünetj élezéssel foglalkozik. Mint a 
czímlapon is jelezve van, szabályokat nem ád a szerző, hanem helyes
írásunk egyes sajátságait példákúl felvett szavakon és mondatokon szem
lélteti s a helyesírást ezek lemásoltatásával kívánja begyakoroltatni. 
Csupán a III. és IY. szakaszban mond el nehány összefoglaló szabályt.

Tudva van, hogy a mi helyesírásunk nehézségei nem a tő-, vagy 
gyökérszavak írásában vannak, mert ebben a mi orthographiánk teljesen 
phonetikus, és változatlanéi a megfelelő betűkkel jelezi az illető hango
kat ; a nehézségek a mi írásunkban a szóragozásnál, képzésnél és össze
tételnél állnak elő, midőn az összekerülő hangok (mássalhangzók) a 
kiejtésben összetett hanggá olvadnak, azonban az írásban e hangvegyü- 
lékek egyes alkotó részei külön-külön sértetlenül írandók le.

Ebből aztán az következik, hogy a magyar helyesírás tudásának 
nehézségei nem szemléleti úton, mondhatnám: mechanikai tanító- 
eljárással győzhetők le, hanem a grammatikai oktatás alapján. Pl. hogy 
a fá ra d t és a la tt szóban hangzó hosszú í-t mért kell az előbbi szóban 
d t-ve  1, az utóbbiban íí-vel írni ; hogy a m entség, tücsök, nagyság  szavak
ban hangzó cs hangot mért írjuk három különböző módon ; hogy a 
fm dsa  és fáradság  szóban mért jelölünk ugyanazon két betűvel, a ds-sei
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egészen különböző hangokat : mindezeket és az ilyenféléket, melyek 
voltakóp helyesírásunk megtanulásának legfőbb nehézségeit teszik, soha
sem taníthatjuk meg egyoldalú szemléltető eljárással, hanem csupán 
grammatikai alapon. A szemléltető oktatás itt csak pótló eszköz szerepét 
viheti, de egymagában a czélhoz el nem juttat.

Sokra becsülöm én a pædagogusok azon tanítását, hogy az oktatás 
legalsó fokán nem eszével, hanem szemével kell a kis gyermeknek a 
helyesírást tanulnia ; hogy olvasás által helyes képeket kell neki a szók
ról szereznie abból a czélból, hogy az írásnál ezeket a képeket felhasz
nálhassa. Csakhogy a paedagogiának ez az elve inkább a hajlító (flektáló), 
mint a ragozó nyelvekre illik rá. Ugyanis a hajlító nyelveknek sokszorta 
kevesebb szóalakjok van (s itt nem a szavak töveit értem, hanem a képzés 
és ragozás által előállott számtalan szóalakot), mint a ragozóknak. Ha 
már most meggondoljuk azt, hogy — Fogarasi szerint * — a magyar 
nyelvben egy főnévből, a képzést nem számítva, csupán ragozás által 
75G, s minden átható igéből képzés és ragozás útján közel 6000 
újabb alakú szó származik : könnyen eljuthatunk szóalakjaink számában 
a végtelen határához s beláthatjuk, hogy a magyar gyermeknek, ha a sza
vak képeit beszerezve kell a helyesírás tudásához eljutnia, akkor neki 
csak a képek millióinak beszerzésével lehet a helyesírás tökéletes elsajá
títására szert tennie.

Másként áll a dolog a flektáló nyelvekben, pl. a németben, a hol az 
igeképzés nem oly gazdag, az igeragozás sokkal egyszerűbb, névrag alig 
van s a birtokos személyragok egyáltalán hiányzanak ; tehát sokkal keve
sebb a szóalak. Továbbá : a németben pl. azt, hogy a hosszú ó-t, melynek 
ott négyféle jelzése van, melyik szóban kell így, melyikben amúgy jelezni 
(pl. Hof, Boot, Bohne, Thor), csakugyan nem lehet máskép, mint a 
szavak helyes képeinek megszerzésével, megtanúlni.

Mi már mind ezekből a tanulság ? Az, hogy a flektáló nyelvek (pl. a 
német) helyesírásának tanításánál juthat jelentékeny szerep a szavak 
képei szemléltetésének, de a ragozókénál (pl. a magyarénál) sokkal keve
sebb. A magyar helyesírást kiválóan grammatikai alapon kell tanítani, 
mert nem a szótövek írása, hanem a grammatikai alakulások hangvál
tozásai okozzák itt a nehézségeket. És ne higyük, hogy már az elemi 
isk. oktatásnál meg ne lehetne vetni azt az egyszerű grammatikai alapot, 
mely erre szükséges, a nélkül, hogy a kis gyermek eszének a fejlettségét 
túlhaladuók.

Az itt ismertetett munkácsijának leggyengébb oldala tehát az, 
hogy nem grammatikai csoportosítás szerint szemlélteti helyesírásunk 
szabályait a felvett példaszavak- és mondatokban. Innen van aztán az a

* «Művelt Magyar Nyelvtan.»
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különös eredmény, hogy pl. a vei rag y-jének átváltozásait 22, mondd r 
huszonkét gyakorlatba szétszórva kellett szemléltetnie, s így legalább is- 
kétes, hogy a tanúló e 22 gyakorlat leírása után is öntudatosan alkalmaz
hassa az itteni hangváltozások egyszerű törvényét, s egy-egy alkalommal 
fenn ne akadjon, vagy ne tévedjen.

Gyenge oldala továbbá az is, hogy sok betűt, felvett rendszere 
ellenére, nem az őt megillető phonetikai csoportba helyez el. Pl. findsa 
és vadság ds-e épen nem való egy csoportba s egy gyakorlatba (45. Gya
kori.) ; dz és dsz szintén nem együvé valók (53. Gyakori.) s a dsz, meg a. 
következő gyakorlatból az ilyenek; «négyszer», «elhagysz» a 44. Gya
korlathoz tartoznának, hol a czcz (czz) van tárgyalva.

Felemlítek itt még néhány csekélynek látszó dolgot, mely azon
ban épen a «Helyesírás» könyvében feltűnő. Ilyenek az efféle írások : 
írás, író, ige stb. (rövid i-vel), vályM (rövid м-val), regg (=  reg),, 
gally (=  galy), visszhang (=  viszhang), M. íud. Akadémia (=M . Tud. 
A.), Hunyadiak kora (=  H. Kora), Igazgató tanács! (=  Igazg. Tanács !). 
Mindezek az írások az Akadémiának e könyv czímében is fölemlített, 
szabályaival s az utóbbi kettő magában e könyvben is, pár sorral előbb, 
kifejezett szabálylyal ellenkeznek. — Aztán a helytelen kifejezések is 
feltűnők efféle munkában ; ilyenek pl. : «a hibákat levetni» (=  elhagyni) ; 
«a helyesírásra nem »fektetik a kellő súlyt»; vizsga (=  vizsgálat) ; «az
előtt (— ezelőtt) ludtollal írtak». — Egészen fölösleges «A számoknak 
betűkkel való írása» czímű gyakorlat ; tudni kell ugyanis, hogy az Aka
démia Helyesírás Szabályainak ezt tárgyazó 22. §-a csupán a telegraph- 
hivatalok számára készült s egyebütt nincs rája szükség, mint ezt az. 
idézett §. bevezető része ki is mondja. Ellenben hiányzik nehány szük
séges pont ; pl. a h, mint véghang (tehát : pléhwel és nem pléh/iel) ; a 
szótagolásnál az ilyennek helytelensége : ház-ért ; a gys =  ccs (nagyság) 
s általában a szünetjelzés kimerítőbb tárgyalása. — Az írásjelek haszná
latának tanításában igen különös az a szabály, hogy «a vesszőt a mellék
és alárendelt mondatok elválasztására használjuk.» Tehát más a mellék
és más az alárendelt mondat ? ! s a vesszőt ezek elválasztására, nem 
inkább a főmondattól való elválasztásukra használjuk ? S nem különös-e,, 
hogy a 69. Gyakorlatnak eme szabályát: «A kérdőjel független kérdések 
után áll» — ez a példa szemlélteti : «Nem tudom, vájjon él-e még 
atyánkfia ?»? Yajjon itt a kérdőjel független kérdés után van téve ?

De nem folytatom tovább. — E kísérlettel, már csupán helyesen 
kitűzött czélját tekintve is, szívesen foglalkoztam, de methodusát, épen 
nyelvünk sajátságos jelleménél fogva, nem helyeselhetem. A mi helyes
írásunk tanítására, jó grammatika és jó tanító mellett, nem is kell külön 
gyakorló könyv, s az itt összegyűjtött szó- és mondatcsoportok szépen 
bele foglalhatók magába az elemi grammatikába is.
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Azonban másra, igenis, volna szüksége az iskolának is, a közön
ségnek is; t. i. helyesírásunk csupán convention alapuló egyes eseteinek 
az eddiginél kimerítőbb kodifikálására. Iskola és közönség rég várja már 
ezt az illető helyről, tudományos akadémiánktól. K omaromi L ajos.

Pædagogiai értekezések az 1892/3. évi középiskolai programmokban.

A középiskolai oktatás és szervezés kérdésével foglalkoznak a kö
vetkező értekezések :

1. A vallástan tanítása középiskoláinkban. Irta Mayer Endre. 
(Eperjesi ág. h. ev. collegium.) Ezen erős protestáns érzéssel írt érteke
zés ez idei pædagogiai programmirodalmunknak egyik becsesebb ter
méke. Kellő nyomatékkai hangsúlyozza azon régi igazságot, hogy a val
lásosság szellemének kell az egész oktatást átlengeni. Megkivánja egy- 
szorsmind, hogy a tulajdonképi vallásoktatás is, a mennyire lehet, pár
huzamosan haladjon a többi tanítással, s helyteleníti pl. azon tényt, 
hogy gyakran az egyetemes vallástörténet tanítását követelik oly osz
tályban, melyben a világtörténetet egyáltalában nem ismerik. Méltán 
óhajtja továbbá, hogy a vallásoktatás sokkal több időt és gondot fordít
son magának a bibliának tanítására, mint most teszi. Mindezen pæda
gogiai követelményeknek a praxisban való teljesítése czéljából szüksé
gesnek tartja, hogy a vallástant ne tanítsa egv a tanári testületen kívül 
álló katecheta, hanem, ha csak lehet, a tanári karnak valamely tagja. 
E nagyon helyeselhető kívánság természetesen csak felekezeti iskolákra 
vonatkozhatik.

2. Művészet a középiskolában. Irta Albrecht János. (Pozsonyi kir. 
kath. főgymnasium.) Egy nálunk és a külföldön egyaránt sok oldalról 
hangoztatott kérdés fejtegetéséhez kiván ez értekezés szerzője is hozzá
járulni. Korántsem akarja a mostani tanterv módosítását a művészeti 
oktatás kedvéért, csak egyik és másik helyre mutat rá a fennálló tanterv 
keretén belül, a melyet kellően felhasználva az eddiginél többet lehetne 
tenni a művészet ismertetése, a művészet iránti érzék felébresztésére. 
Fejtegetéseit kiterjeszti a költészet, zene, festészet, szobrászat és építé
szetre. A költői művek tárgyalására nézve — úgy véli a szerző — az 
iskola most is eleget tesz feladatának, s erre nézve az önképzőkörök is 
kiegészíthetik az iskola munkáját, a mennyiben rajtuk állana különösen 
az előadás művészetének ápolása. Ide tartozik a színház látogatása 
is, melyet jóravaló darabok előadása esetén bátran ajánlhatunk kö
zépiskolai növendékeinknek. Az énekről és zenéről is tulajdonképen 
az iskolán kívül álló, az önképzőkörökhez hasonló szervezetű ének
és zenekörök gondoskodhatnának. Magának az iskolának is van itt-
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ott alkalma arra, hogy a tamilokat a zene művelődéstörténelmi 
fontosságára vagy a zene történetének egyes mozzanataira figyel
meztesse. így a görög lyrikusok olvasása mellett az ide tartozó 
hangszerek, az antik dráma ohorusát kisérő zene, a harczzene (tuba, 
coma), az ó-testamentom különböző helyein említett zeneszerszámok, 
az orgona a közép-korban (N.-Károly), a troubadourok, hegedősök, 
Luther befolyása a templomi énekre, a Marseillaise stb. : — mindezek 
oly momentumok, melyek a történet tanárának alkalmat adnak arra, 
hogy megemlékezzék a zenéről. Ha majd egyszer a culturtörténelemnek 
nagyobb tér jut a történettanításban, a zene fejlődéséről is többet 
mondhat a tanár. Egyelőre az ének- és zenekörök által rendezendő 
iskolaünnepeket is fel lehet használni ilyen kisebb zenetörténeti elő
adásokra ; a főpróbákon ugyanis lehetne az előadandó pièce-t megelő
zőleg az illető zeneszerző életét és vele kapcsolatban a zenetörténelem 
egy-egy fejezetét megismertetni. Kevesebbe], mint a költészet és zene 
érdekében, kell beérnünk a festészetet illetőleg. Erre nézve nagyobbára 
csak utánzatokra vagyunk utalva. A történetoktatás rendesen csak a 
renaissance korának ismertetése alkalmával emlékszik meg a festészet
ről, legfeljebb megemlíti még a görögök festészetét vagy a rómaiak és 
byzancziak nagy mozaikművészetét. De ez vajmi kevés arra, hogy a ta
nulók a festészetnek fontosságáról az emberi nem művelődésére nézve 
fogalmat nyerjenek. E hiány némi pótlására kivánja a szerző külön 
művészeti múzeumok berendezését középiskoláinkban. Ezekben együtt 
kellene lenniök a festőművészet legremekebb alkotásai utánzatainak, 
melyeknek bemutatására elegendő alkalmunk nyilik a tanítás folyamán. 
Legtöbb módot adhat erre nézve a hittanítás, a mennyiben a középkor 
és az újkor elejének nagy festőművészei nagyobbrészt a szentirásból 
vették tárgyukat. A classicus nyelvek tanítása közben bemutathatjuk a 
mythologiai tárgyú festményeket, a történelmi órán a tisztán historiens 
tárgyúakat, a földrajzi vagy esetleg természetrajzi leczkében a tájképeket 
stb. Eredeti festészeti remekek bemutatására is lesz többé-kevésbbé 
alkalom : a fővárosi tanulót elvezethetjük a nagy képtárakba, a vidéki 
városokban is akad itt-ott a városházán, templomban stb. a bemuta
tásra érdemes kép. A mi végre a szobrászatot és építészetet illeti, ezek
nek ismertetése nagyobbára csak a rajztanár kezébe van letéve. De erre 
nézve is közreműködhetnek a többi tanárok is : még pedig első sorban a 
történelem és a classicus philologia tanára, de a földrajz tanára is, a ki 
az egyes városoknál megemlékezhetik az ott található műemlékekről, a 
természetrajz tanára, midőn azon anyagokat tárgyalja, melyekből a 
szobrok és épületek készülnek, a tornamester, a ki beszélhet a görögök 
testgyakorlatáról, s megmagyarázhatja, hogy a görög szobrászat részben 
azért emelkedhetett oly magasra, mert a szobrászok szép embereket
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állíthattak oda maguknak mintákul, s hogy a görögök számos szoborban 
megörökítették testgyakorlataikat. Hogy melyik tanár mit és mennyit 
mutasson be a különböző művészettörténelmi anyagból, arra nézve a 
tanártestület megállapodhatnék egy módszeres konferenezián, s szépen 
feloszthatnák maguk között az anyagot, nehogy a tanuló esetleg több
ször lássa vagy hallja ugyanazt. Minél gazdagabb lesz az illető művészeti 
mnzeum, annál sikeresebb lesz e művészeti oktatás. Kiegészíthetné még 
némileg az ifjúsági könyvtár azon része is, mely a művészetre és művé
szekre vonatkozik. Szivesen elismerjük, hogy az értekezésben sok figye
lemre méltó megjegyzés van, csak azt találjuk, hogy kissé nagyon is nagy 
súlyt helyez a művészettörténelmi részletekre, melyek pedig a közép
iskola fokiin alig vihetnek másra, mint nehány művészeti terminus vagy 
művésznév ismeretére — ennek pedig vajmi csekély a haszna a valódi 
műveltségre nézve.

3. A költészet szerepe a középiskolai nevelésben. Irta Schuber 
Mátyás. (Rozsnyói ág. ev. főgymnasium.) A dolgozat bevezetésképen 
némi halovány képet ad a poesis szerepéről az ó- és középkor nevelésé
ben és a reális és a formális tantárgyak közti különbségre vonatkozó 
kissé ósdi szellemű és igen felületes fejtegetések után áttér azon szerep 
méltatására, melyet a költészet a mi középiskolai oktatásunkban visz. 
Itt aztán azon meglepő eredményre jut, hogy iskoláinkban nagyon is 
sokat aesthetizálnak, a poesist inkább az értelemhez beszéltetik, mint a 
szív és érzelemhez, nagyon korán kritikus szellemet keltenek az ifjúság
ban s így azt érik el, hogy az ifjúság nagyon is korán elfásul a költészet 
iránt, s ennek folytán érettebb korában inkább csak könnyű regényeket, 
novellákat és rajzokat olvasgat, mint komoly, nagyobbszabásu remek
műveket. S e nagy baj okát a szerző az «Utasítások»-ban találja, melyek 
szerinte túlságosan nagy súlyt helyeznek az elméleti okulásra, az æsthe- 
tikus taglalásra és irodalomtörténeti tanulságokra, a helyett, hogy arra 
figyelmeztetnének, hogy a költemények, a «szív és képzelemhez szólva, 
Ízlést és erkölcsöt nemesítőleg hatni vannak hivatva». Már rég nem 
hallottunk oly igazságtalan és oly kevéssé alapos vádat az «Utasítások» 
ellen, mint ez. A szerző vádjának bizonyítására felhoz egy csomó idé
zetet a magyar irodalmi tanításra vonatkozó gymnasiumi utasításokból 
és elfelejti, hogy épen, minthogy a magyar irodalmi tanításnak egyik 
hivatása az, hogy az egész irodalmi oktatásból, tehát nemcsak Vörös
marty, Petőfi, Tompa, Arany stb., hanem egyszersmind Homeros, So
phocles, Vergilius, Plautus, Shakespeare Molière, Goethe, Schiller stb. 
gymnasiumi oktatásunkban tárgyalandó költők örökbecsű mintáiból 
levonható poétikai tanulságokat összefoglalja és némileg rendszerezze : 
ép ezért kénytelenek voltak az «Utasítások» a magyar irodalom rovatá
ban az illető elméleti okulásokat kissé részletesebben megjelölni, míg a.
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tartalmi megbeszélést illetőleg megelégedhettek avval, hogy egy-egy 
szóval utaljanak rá. A ki az «Utasítások»-at egészükben és egészen el
olvassa — már pedig az «Utasítások»-at, mint az oktatás egészénok 
egységes vázlatát így kell olvasni —, sőt a ki csak a tantervet, ép a magyar 
nyelv tantervét figyelemmel megnézi, nem fogja az «Utasítások»-at az 
ú. n. «formális» képzés túlságos előtérbe tolásával vádolhatni. A tarta
lom, a lelki élet, az érzés- és gondolatvilág, a nemzeti érzület és gondol
kodás, a népszellem és népjellem, a történeti szempont hangsúlyozása 
elegendő mértékben található az æsthetikai érzék, az Ízlés finomítása, a 
szerkezet ismertetésének emlegetése mellett is. Az igaz, hogy az Utasí
tások komoly elemzést kívánnak, csakhogy első sorban tartalmi tekin
tetben, és korántsem elégedhetnek meg a költői műveknek «szív és 
képzelemhez» szóló, «lelkes, szép előadásával», «a hang erejének és ma
gasságának változtatgatásával, a tempónak majd gyorsításával, majd 
lassításával, s így fény és árnyék helyes elosztásával», a melytől a szerző 
többet vár a költemény tartalmának megértetésére és finomságok érez
tetésére nézve, mint minden magyarázattól. Részemről nem lehetek egy 
véleményen Schuber úrral, és az «Utasítások»-kai együtt többet várok a 
beható elemzéstől és a kellő methodikus feldolgozástól, mint akár egy 
Garrick vagy Rossi művészetétől. A paedagogusnak mégis csak nagyobb 
a feladata, mint pusztán a költemény megkedveltetése vagy bizonyos 
múló affectusok keltése !

4. A lelek- és gondolkodás tanmódszere középiskoláinkban. Irta 
dr. Nemes Imre. (Nagyváradi főreáliskola.) E sokat beszélő, de keveset 
mondó értekezés két részből áll. Az egyikben elmondja a szerző saját 
nézetét a lélek- és gondolkodástan tanításának módszeréről, a második
ban pedig méltatni kívánja az újabb egy-két évtized alatt Magyarorszá
gon megjelent amaz értekezéseket, melyek ugyancsak a czímbeli tárgy- 
gyal foglalkoztak. Amaz első rész, melyben, mint mondja, saját nézeteit 
akarja ismertetni, nem más, mint egy rendkívül felületes, zavaros polé
mia az «Utasítások»-kai, melyeket Nemes úr — úgylátszik — alig, vagy 
egyáltalában nem értett meg. Mindenekelőtt elégtelennek találja az egy 
évet s kettőt kíván. Ebben, absolut mértékkel mérve a dolgot, igaza 
lehet, de tekintve azt, hogy gymnasiumi tanításunk csak a hetedik osz
tályban adja úgy a poétikai, mint a természettanulmányok, valamint a 
mathematika terén is a rendszeresebb elméleti oktatást, s ilyen rend
szeresebb előtanulmányok nélkül a philosophiai összefoglalásnak nincs 
mit összefoglalnia és megvilágítania : beérhetjük, sőt be kell érnünk az 
egy évi tanítással. Csak használjuk ezt fel okosan és a maga módja sze
rint az irodalmi oktatásban összegyűlt psychologiai, a grammatikában, 
mathematikában, természetrajzban és physikában fellelhető logikai 
anyag rendezésére : akkor eleget, sokat tehetünk e rövid idő alatt is.
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Nagy erővel száll sikra Nemes úr az «Utasítások» azon passusa ellen, 
hogy a lélektan főleg leiró legyen s ne annyira a lelki jelenségek ma
gyarázatát, ne keletkezésük törvényeit nyújtsa, mint inkább könnyen 
felfogható, szembeötlő felosztás alapján az egyes jelenségcsoportoknak 
ismertetését. Nemes úr nem elégedhetik meg a psychologiában ily, mi
ként ő nevezi, «leiró vagy áttekintő módszerrel», hanem genetikus mód
szert kiván. Nos, azt hiszem, hogy a mit Nemes úr itt genetikusnak 
nevez, az ellen biz az «Utasítások»-nak sincs kifogásuk. így pl. (hogy 
Nemes úr példáját idézzem), midőn az öröm érzésénok tárgyalásánál 
megemlékezünk arról is, hogy mi okozta az örömet és hogy minő lelki- 
állapot hozzáférhetőbb az örömre nézve, melyik nem : — az természete
sen a jelenségcsoport leírásához, elemző leírásához tartozik. A «geneti
kus» magyarázatok, melyektől az «Utasítások» meg akarták óvni a 
középiskolai oktatást : részint azon physiologiai magyarázatok, me
lyek a lelki jelenségek eredetét a physicum (idegek, agy) bizonyos 
változásaiban keresik, részint pedig azon methaphysikai fejtegetések, 
melyek a léleknek mint substantiának természetéből magyarázgatják a 
a lelki jelenségeket. Ép oly kevéssé tiltakozhatnak az «Utasítások» a 
genetikus oktatás azon módja ellen, melyet a Nemes által oly nagy em- 
phasissal citált Emericzy gondol, midőn azt akarja, hogy az illető fogal
makat magukkal a növendékekkel alkottassuk meg, ne pedig készen 
adjuk. Ezt teszi a becsületes methodikus tanítás minden disciplinában, 
s így annál kevésbbé fogja elhanyagolni a philosophiai, e par excellence 
fogalmakat feldolgozó oktatásban. A mit az «Utasítások» leíráson érte
nek az nem más, mint a lelki jelenségek amaz elemző, kizárólag ma
gukra a jelenségekre szorítkozó tárgyalása, mint azt a régibb angol 
psychologusok, vagy újabban Bain is, teszik. Hogy a szerző az «Utasí
tások »-nak intését arra nézve, hogy a logikai oktatás óvakodjék a logikai 
formáknak dialektikai levezetésétől : nem fogadhatja el kötelezőnek ma
gára nézve, azt tőle, mint a Hegelismus egy késő ivadékától nem vehetjük 
rossz néven, s szívesen elismerjük, hogy rá nézve nem lehet üdvözítő a 
logikai formáknak más tárgyalása, mint a melyet mestere construált, de 
hogy e dialektikai menet, akárhogy gondolkodjunk annak tudományos 
becséről, ér-e egyáltalában valamit a középiskola fokán, a hol nem a 
logikáról, mint tudományról van szó, hanem csak a többi gymnasiumi 
tanulmányokban mutatkozó közös logikai elemek rendezéséről : ■— az 
más kérdés. A mi továbbá Nemes urnák azon szemrehányását illeti, 
hogy az Utasítások az etliikát kizárják a középiskolai tanulmányok 
köréből, ez csak a reáliskolai utasításokra nézve állhat, míg a gymna
siumi utasítások általános része (a reáliskoláknak ugyanis tudvalevőleg 
ugyanazon részletes utasításaik vannak a philosophiai propædeutikàra 
nézve, mint a gymnasiumoknak, csakhogy a gymnasiumok számára
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ldadott utasításoknak van még egy igen becses általános része is, mely— 
sajnos — hiányzik a reáliskolai utasításokból) igenis kellőképen meg
emlékezik az ethikáról, még pedig igen helyesen a hittan körébe uta
sítja. Nincs-e minden felekezet hitoktatásának elegendő alkalma az er- 
kölcstani fejtegetésekre és lehet-e szebb betetőzése az egész gymnasiumi 
hitoktatásnak, mint a valláserkölcsi tanulságok összefoglalása általános 
ethikai ideák szerint? — A mit Nemes úr a logikai és psychologiai fej
tege tésekhez veendő példákról mond, hogy egyes fejezetekhez bizonyos 
olvasmányokat állít össze, (pl. Greguss tanulmányaiból a psychologiai 
vonatkozásukat), hogy a philosophiai oktatást kisérő feladatok készítését 
ajánlja, — mindez csak helyeselhető. Értekezésének azon része, mely 
más magyar Írók idevágó nézeteivel foglalkozik, ismerteti Buday, Var- 
gyassy, Pauer és Emericzy dolgozatait, melyeket részint programmok- 
ban, részint folyóiratokban közöltek e tárgyról. Egyébiránt az egész 
értekezés minden zavarossága és egyoldalúsága mellett is nagy buzgó- 
ságról és a tárgy iránti lelkes szeretetről tanúskodik.

5. A német nyelv és irodalom tanítása gymnasiumainkban. Irta 
Dergách Sándor (Nagybányai m. kir. állami főgymnasium.) E nagyobb 
terjedelmű értekezés sorra veszi osztályonként a gymnasium német 
nyelvi tanítását, s úgy «elméleti#, (azaz systematikus) részére, mint külö
nösen az olvasmányra nézve megteszi megjegyzéseit. A mi az elsőt illeti, 
ellenzi épúgy az alsóbb osztályokban a nagyon sok grammatizálást, mint a 
felsőkben a sok aesthetizálást, a rhetorikai és poétikai szabályok halmoz
gatását és a német nyelvnek az «Utasítások#-ban is emlegetett gyakorlati 
fontosságára utalva, magának a nyelvnek megtanulására helyezi a fő- 
sulyt. Ennek sikeressége érdekében «az olvasmányt állítja a tanítás 
középpontjába», s ennek, t. i. a kellő olvasmány kiszemelésének szenteli 
az értekezés legnagyobb részét, s úgy alak, mint tartalom tekintetében 
tárgyalja a kérdést. Alaki tekintetbeü hangsúlyozza különösen a szöveg 
könnyűségét, a mi nem zárja ki az olvasmányok összefüggő és értékes 
voltát. Az értekező azt tartja továbbá, hogy nagyon is sok verset olvas
tatunk iskoláinkban ; jobb volna, több értékes prózát olvastatni és me - 
morizáltatni. A sok versolvastatásban keresi a szerző okát az ifjúság sok 
versírásának és általában — miként mondja — «szépelgésének», vala
mint annak is, hogy a költőket és Írókat többre becsüli, mint a nemzeti 
élet más komoly munkásait. Itt az értekező mindenesetre kissé túllőtt a 
czélon — a haszontalan füzfapoetáskodásnak tán nincs is hathatósabb 
ellenszere, mint igazán klasszikus költemények komoly elemzése. Leg
terjedelmesebb az értekezés azon része, mely tartalmi szempontból fogja 
kritika alá az olvasmányokat. De értekezésének ép e része határozottan 
a leggyengébb ; részint hamis pruderie, az okos pædagogusnak e tragi
komikus ellensége, részint a valóságos klasszikus olvasmány fontos
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ságiínak félreismerése jelenik meg benne — nem tekintve még a 
naivságok hosszú sorozatát is, melyekre lépten-nyomon akadunk. Min
denesetre kissé különösen hangzik, lia az Argonauták kalandjait olyan 
«meséseknek» mondja, hogy a III. osztály tanulója (a ki normális körül
mények között nem, mint a szerző mondja, 13—14, hanem csak 11—12 
éves) «mosolyog» rajta, vagy azt hiszi, hogy «Herakles dühöngései való
sággal kárhozatos hajlamokat ébresztenek és tényleges akadályai a ne
velésnek», s ezért ki is akarja küszöbölni a tanításból ezen anyagot, 
melyet az «Utasítások» is ajánlanak a Niebuhr-féle «Heroengeschich
ten» feldolgozásában. Ezek helyébe a nemzeti mondákat akarja tenni, 
meg nem gondolva egyfelől azt, hogy az «Utasítások» itt szándékosan 
idegenkörü anyagot kívánni: k, hogy egygyel több [alkalom legyen az 
idegen, különösen antik mondakörök ismertetésére (a hazaiaknak, me
lyek pædagogiai szempontból korántsem oly gazdagok, mint Dergách úr 
hiszi, elég idő jut a magyar nyelvi és történeti órákon), s másfelől, azt, 
hogy a magyar mondák nincsenek megírva a Niebuhréhoz hasonló 
klasszikus németséggel, pedig mást, mint remek prózát a gyermekek 
kezébe adni nem szabad. Nem is gondolható methodikus szempontból 
helytelenebb állítás, mint az, mikor a szerző, ezt mondja «ily» (pl. a 
IY. osztály számára a magyar monda és történet világából vett esemé
nyeket és alakokat leiró, továbbá a physikai földrajzzal és Ausztria- 
Magyarország földrajzával összefüggő - - tehát egészben véve a concen- 
tratio elve szerint összeállított olvasmányokat tartalmazó) «olvasóköny
vet nemcsak megszerkeszteni, hanem jórészt megírni is kellene.» Ez 
végzetes tévedés és bátran felállíthatjuk evvel szemben azon tételt, hogy 
az olvasókönyv annál jobb, minél kevesebbet irt beléje maga a szer
kesztő pædagogus kéz, s minél tisztábban és kizárólagosabban találjuk 
benne a remekírók eredeti iratait. Hová jutna a Dergách úr által is 
citált hires Goethe-mondás igazsága : «Für die Kinder ist das Beste 
eben gut genug», ha egy akármilyen jól németül beszélő vagy író ma
gyar tanárember Írná meg az ifjúságnak olvasókönyvét, holott ennek a 
tartalom és stilus dolgában egyaránt klasszikus irodalmi termékeket kell 
tartalmaznia ? Megvan-e Dergách urban akár önmaga, akár pedig vala
mely tanártársa iránt az a bizalom, hogy oly mintaszerű németséggel ír, 
mely az ifjúságnak ama bizonyos «legjobb» gyanánt szolgálhatna? 
A mi pedig a Heraklesmondák tartalmát illeti, sohse kell félni a «rakon- 
czátlanság» e mondáitól, miként Dergách úr nevezi őket; találhatóé 
mondákban is elegendő psychologiai és ethikai tanulság is, csak ki kell 
tudni belőle hüvelyezni, és mindenekelőtt meg kell érteni egy letűnt tör
téneti kor erkölcsi ideálját is, s azt a mi ethikai tanításunk érdekében 
felhasználni tudni. A concentratióban annyira megy a szerző, hogy a 
«Toldi»-ból vett jelenetek és alakok leírását is fel akarja venni a IV. ősz-
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tály német olvasókönyvébe, mely még azonkívül a görög és római vi
lágra, továbbá az ásványországra vonatkozó olvasmányokat is tartal
mazzon. Valóságos pædagogiai idiosynkrasiával viseltetik Dergách úr az 
«Utasítások» által az V. osztály számára kijelölt olvasmány, a Cid- 
románczok iránt. S itt azt a legalább is bátornak nevozhető állítást 
koczkáztatja, bogy a «Cid»-nek nincs pædagogiai értéke, s ezt egyebek 
között ily naiv érvekkel támogatja : «Az ifjúban amúgy is jó adag közép
kor van, minek azt erősíteni», vagy pedig: «A Cid különben se készült 
az iskolák használatára». Hát a Biblia, Homeros, az Aeneis, a Toldi-tri
lógia, Shakespeare és Molière drámái stb., tán egyenesen a «Jeles iskolai 
irók tára» szerkesztőjének vagy kiadójának megrendelésére készültek ? 
Ép ily kétesértékü szempontok vezetik a szerzőt, midőn a balladák nagy 
részét pl. a Bürgerféléket ki akarja küszöbölni, vagy a Hermann és Do- 
rotheát, a családi életnek ezen nemcsak legtökéletesebb, de egyszers
mind legtisztább rajzát meg akarja castrálni, vagy Goethe és Schiller 
egy-egy egész drámája helyett csak töredékeket olvastatni stb.

6. A magyar és latin nyelv párhuzamos tanítása az első osztály
ban. Irta Mórocz Emilian. (Pápai Sz. Benedekrendi főgymnasium.) 
E 49 lapra terjedő dolgozat csak folytatásos töredéke egy nagyobb érte
kezésnek, mely — úgylátszik — a tavalyi értesítőben kezdődött, de a 
mely még az ezideiben sincs befejezve. Az értekezés eléggé tanuságos 
lehet olyanokra nézve, kik még nem próbálták meg, hogy a nyelvtant 
az olvasmány alapján inductive tanítsák, azaz magukkal a tanulókkal 
vonassák le az olvasmányból a nyelvtani alakokat és szabályokat, a mint 
azt a nyelvtanítás újabb methodikája sürgeti.

7. Egy latin olvasó óra. (II. osztály.) Irta dr. Tóth Sándor. (Po
zsonyi kir. kath. főgymnasium.) Egy II. osztálybeli latin óra képét adja, 
melyben egy a megelőző órán olvasott Phædrusi mesét (Bana rupta et 
bos) tárgyalnak. Tóth a jövő latin iskolájának legfontosabb feladatát 
a beszéltető oktatás alkalmazásában látja, s ennek megfelelőleg úgy a 
tartalmi, mint a nyelvtani tárgyalás latin nyelven folyik. A latin beszél
getés nem akar czél gyanánt szerepelni, hanem csak methodikus eszköz. 
Az óra négy részből áll : 1. Felelés, miközben szintén már latinul intéz- 
tetnek a közbevetett kérdések ; pl. Cuius declinationis ? Cuius generis ? 
Quæ est forma verbi ? stb. 2. Beszédgyakorlatok, melyek körülbelől így 
folynak : P. Quæ est inscriptio fabulæ, quam legimus ? D. Bana rupta et 
bos. P. Quare rupta erat ? D. Quia se validius inflavif. P. Enan-a nobis, 
quomodo hoc factum sit. Primum lingua hungarica. S így tovább. — 
3. A tanulság kifejtése, mely így kezdődik : P. Quæ sunt personæ huius 
fabulæ ? D. Bana et proies eius. P. Bovis tantum mentio fit (Scribite : 
mentio [n] =  említés). Majd P. Bana quale est animal? Z). Parvuin, 
rugósam pellem habet. Тигре animal est stb. P. Quæ causse invidiæ
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esse possunt ? D. Divitiæ. Honor. Laus. Opes. Gloria. P. Eecte. Et rana 
cur in vida erat ? D. megakad. P. Nem akart kisebb lenni. (Scribite : nem 
akar =  nolo [non volo]). Verte ! D. Noluit minor esse s. i. t. 4. Nyelv
tani anyag. Három alrészre oszlik : a)  újabb szóalakok ; b)  mondattani 
anyag ; c)  szócsoportok. - A grammatikai anyag rendszeres megbeszé
lése a nyelvtani óra feladata. Ily tanítás mellett tanultak a növendé
kek — az értekező kimutatása szerint — ezen és a korábbi órán új szót 
15-öt, régit a) a szövegben 88-at; b) a tanulságkifejtésben 32-őt; c) a 
szócsoportokban 60-at, kerek számban tehát gyakoroltak 200 latin szót, 
és nagy számmal alkalmazták az egyszerűbb mondatkötési vagy mon
datviszonyító tételeket. — A közlött præparatio érdekes, de nem tudja 
velünk elhitetni, hogy az a pár latin szó és csekély beszédgyakorlat felér 
azon hátránynyal, hogy a kezdő osztály növendékeinek figyelme elterel- 
tetik a tárgyi és tartalmi, de még a nyelvtani megbeszéléstől is, s inkább 
csak a beszédbeli nehézségek felé irányul, úgy hogy a gyermek csak a 
feleletben használandó latin szón töri a fejét, a helyett, hogy az előtte 
levő szöveg tartalmáról vagy grammatikai elemeiről gondolkodnék.

8. A közönséges törtek alapműveletei. Irta Orbán L. (Sümegi 
alreáliskola.) Ez is egyike azon száz meg száz értekezésnek, melyeket 
eddig mindenfelé, programmokban és folyóiratokban, e hálásnak vélt 
thémáról összeírtak, melyre nézve mindenki azt hiszi, hogy methodice 
jobban csinálja a dolgot, mint a másik —- holott valamennyien egyfor
mán csinálják. Jó volna, ha ezen foly egyszerű kérdés methodusának 
formális oldala, azaz az operatiók végrehajtásának tanítására vonatkozó 
része, már egyszer lekerülne a napirendről, s legfeljebb a legalkalma
sabb, közönséges törtek gazdag sokféleségét tényleg nélkülözni nem tudó 
tárgyi köröket keresnék.

9. Die Einheitsschul frage in Berlin und Budapest. Irta dr. Ko
ródái Lajos (Brassói ev. gymnasium.) E tanulságos kis dolgozat, mely
nek szerzője nem nagy barátja az egységes középiskolának, három feje
zetből és egy függelékből áll. Az első fejezetben kivonatolja a szerző 
Benőkének, a hires psychologus-pædagogusnak, egy 45 évvel ezelőtt 
megjelent «Die Beform und Stellung unserer Schulen. — Ein philoso
phisches Votum» czimű munkáját. E művecskében Beneke erős állást 
foglalt a reáliskolák és gymnasiumoknak, amazoknak mint a materiális, 
emezeknek mint a lelkivilággal összefüggő tevékenységre képesítő isko
láknak, lehetőleg korán való kettéválasztása mellett. Korodi úr örömmel 
constatálja, hogy Németország pædagogusai ma, egy félszázad múlva, sem 
mondhattak lényegileg mást, mint a mit Beneke annak idején követelt. 
Tanúskodnak erről a berlini «Kaiserconferenz» discussiói, melyeknek 
eredménye az volt, hogy «a gymnasiumok és a latin nélküli iskolák 
számára közös alapalkotmány (gemeinsamer Unterbau) nem ajánlatos»,
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s így az egységes iskolát elvben visszautasították. Korodi közli is dol
gozata II. pontjában a császári conferentia egyes tagjainak nyilatkozatait 
az egységes középiskola ellen, s különösen Uhlignak, az egységes közép 
iskola e kiváló ellenfelének, nézeteit ismerteti részletesebben. Sajnálattal 
constatálja végre az értekezés III. pontja, hogy a tavalyi budapesti 
enquête, mely 1892. februárius havában a közoktatásügyi miniszter 
elnöklete mellett tanácskozott e fontos kérdésről, más eredményre ju
tott, mint a berlini conferentia. Közli ez enquête egyes tagjainak kivá
lóbb nyilatkozatait is, így Eötvös Loránd báró, Medveczky, Kármán és 
Kombauer urak nézeteit és ismerteti az enquête eredményét. Végül még 
különböző német pædagogusoknak kijelentéseit idézgetve, határozott 
állást foglal az egységes középiskola ellen, és egyáltalában feleslegesnek, 
sőt károsnak tartja a csak 10 évvel ezelőtt organisált középiskola újjá
szervezését, s csak belső megerősödését mondja szükségesnek. A szerző
jének benső meggyőződéséről tanúskodó értekezéshez még egy függelék 
is van csatolva, melyben a porosz, norvég és magyar középiskolák tan
terveinek óraszámai vannak összeállítva.

10. Az ábrázoló geometria helye az egységes középiskolában. Irta 
Kovaliczky Antal. (Debreczeni főreáliskola.) E rövidke értekezés annak 
szükségességét sürgeti, hogy a Monge tudományát bevigyük a jövendő 
egységes középiskolába is. A projectiótan alapos tanítása nélkül nem 
képzelheti a földrajz (fokhálózatok), a stereometria stb. sikeres tanítását. 
Hogy az ábrázoló geometria a növendékek térszemléletére vagy, mint a 
szerző mondja, megfigyelőtehetségére fejlesztőleg hat, az természetes ; a 
mit pedig a szerző kissé elavult psychologia értelmében így fejez ki : 
«a lélek három ereje, az ismerés, az érzés, az akarás folytonos munkás
ságban van», az minden disciplinára nézve áll, ha methodice helyesen 
kezelik. Végül megjegyzi, hogy az ábrázoló geometria feladványaihoz a 
mindennapi életből vehetjük a tárgyakat, a mi által — úgy hiszi — 
emelhetjük a tanulókban a tárgy iránti érdeklődést. Annak fejtegetésébe 
nem bocsátkozik, hogy az ábrázoló geometriát minő terjedelemben, a 
projectionemek minő egymásutánja, illetőleg minő csoportosítása mel
lett, s minő czéllal tanítsa az egységes középiskola.

A paedagogia és tanügy történetébe vágnak a következő dolgo
zatok :

1. Comenius Amos János emlékezete. Irta Halmy Gyula. (Miskolczi 
ev. ref. főgymn.)

2. Comenius. Irta Ebenspanger János. (A felső-lövői ág. hitv. ev. 
nyilvános tanintézet értesítője.

3. Emlékbeszéd (Comeniusról). Irta Szakács Mózes. (Székelyudvar
helyi collegium.)

Mind a három dolgozat a múlt évi márczius végén az illető inté-
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ízetekben rendezett ünnepélyeken elmondott emlékbeszédeknek a repro- 
ductiója. A dolgozatok egyike sem tartalmaz sem Comenius életkörül
ményeire, sem pædagogiai munkásságára vagy annak megítélésére nézve 
valami újat az általánosan ismertekhez képest. A legkisebbik s egyszer
smind legsoványabbik e három művecske közöl Szakácsé. Ebenspanger 
és Halmy dolgozatai eléggé részletesen adják elő a legfontosabb tudni 
valókat. Amaz inkább Comenius irodalmi munkásságának méltatására 
törekszik s némi ügyességgel csoportosítja is munkáit, míg Halmy em
lékbeszéde egyenlő tekintettel van Comenius életére és munkásságára 
és azáltal igyekszik előadását érdekesebbé tenni, hogy helyenként egybe
veti Comenius eszméit a nevelés mai állapotával, de ezen összehasonlí
tások nem nagyon sikerültek. — Ebenspanger dolgozata közli még a 
«Monatschrift der Comeniusgesellschaft» 1. száma nyomán Comenius 
nagyszámú munkáinak teljes jegyzékét.

4. Középiskoláin k szemezése Mária Terézia királynő által 1116- 
ban és azok további fejlődése. Irta Csáka Károly (Zsolnai k. kath. gym
nasium). E dolgozat, mely IV. folytatása egy már az 1887/8. évi értesí
tőben megkezdett értekezésnek, kétségkívül legszorgalmasabb s — 
habozás nélkül kijelenthetjük — legértékesebb terméke ez idei közép
iskolai programmirodalmunknak. A szerző egybeállítja a zsolnai gymna- 
siumban található helytartótanácsbeli rendeletek alapján a katholikus 
középiskoláknak 1776—1848-iki történetét, ismerteti a Mária Terézia-féle 
1777-iki és aFerencz király alatt kibocsátott 1806-iki Katio Educationist 
(az előttünk fekvő részben különösen az utóbbit) s a belőlük folyt ren
deleteket, valamint a hozzájuk fűződő gyakorlatot is. Az ismertetett régi 
állapotokat igyekszik (nagyobbára a vonal alatt levő jegyzetekben) a 
jelennel való paralleliák által megvilágítani, még pedig elég józanul és a 
mai reformgondolatokkal telt légkörben jól eső, bár sokszor túlzott 
conservativismussal. Jelen referáló czikk szűk kerete korántsem engedi, 
hogy a rendkívül tanulságos, 150 lapra terjedő dolgozat tartalmát még 
csak kivonatosan is reproducáljuk, s így nem tehetünk egyebet, mint 
hogy a gazdag tartalom jelzése kedvéért ide iktassuk a munka fejezetei
nek czímeit. A munkának a jelen évi értesítőben levő része két szakaszra 
oszlik; az első ily czímmel: «Az 1848-iki középiskola», közli különösen 
az 1806-iki Katio Educationis tartalmát s a nyomában járt rendelete
ket; a második, melynek czíme «А Katio Educationis a gyakorlatban», 
mind a két Ratióból folyt iskolaállapotokat igyekszik vázolni. Az első 
szakasz (az 1848 előtti középiskola) a következő fejezetekre oszlik : Az 
1848 előtti középiskola. A vallástan ellenőrzése. A nem katholikus val- 
lásu tanulók állása a királyi intézetekben. A magyar nyelvnek mint tan
tárgynak története. Egyéb tantárgyak. Scholæ grammaticæ latinæ. En
nek tan terve. Scholæ Litterarum Humaniorum. Ennek tanterve. Stu-
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dium Philosophicum. Ennek tanterve. Ordo Studiorum. A középiskolai 
rendtartás 1848 előtt. A középiskolák igazgatása. A főigazgató. Az igaz
gató. Az igazgatók szolgálati szabályzata. A tanerők alkalmazása. 
A grammaticalis osztályok tanárai számára kiadott módszeres utasítá
sok. A humaniórák tanárainak szóló módszeres utasítások. A vallástaná
rok és erkölcsbirák (censores morum) utasításai. A tanárnak a tanulók 
iránti kötelmei. A tanárképzés. Középiskolai törvények. Uj intézetek 
állítása. Iskolai épületek. A Katio Edueationis középiskoláinak jellege. 
A nem királyi tanintézetek. A tandíj. !— A második szakasz (A Katio 
Edueationis a gyakorlatban) fejezetei a következők : Ifjúsági Egyesüle
tek. A tanári eskü. Az igazgató esküje. A tanárok esküje. A gymnasiumi 
Exhortator esküje. A gymnasiumi Curator és a többi latin iskolák gond
nokai vagy szolgáinak esküje. A tanárok minősítése. A tanár állása a 
középiskolában. A tanárok végleges alkalmazása. A tanulmányi alap. 
Ösztöndíjak. Az 1848 előtti iskola felszerelései. Vizsgálatok. Tanköny
vek. Igazgatói iroda. A fegyelmi állapot az 1848 előtti középiskolában. 
Iskolai ünnepélyek. Az 1848 előtti iskola egységes középiskola. Befeje
zés. — E tárgymutatóból is látható, mily gazdag e tanulmány tartalma,, 
de már ebből is kitűnik a derék dolgozat főhibája : t. i. hogy a két sza
kasz tartalma nem válik eléggé külön egymástól, s hogy egyáltalában az 
egész összeállításban nincs meg a kellő rend és felosztás. Igazán kár,, 
hogy a jeles dolgozat úgy compositio, mint azonkívül stilus dolgában is 
feltűnően pongyola, — de e kirívó gyengeségek mellett is sok ily derék 
értekezést kívánunk értesítőinknek.

5. A késmárki ág. hitv. eo. kerületi lyceum története. Irta Palcsó 
István. (Késmárki ág. hitv. ev. kerületi lyceum.) E dolgozat harmadik 
része az intézet történetét tárgyaló nagyobb értekezésnek, melyben a 
lyceum legutolsó lustrumának (1887—1892.) története van megírva. 
A szerző az intézeti történet e korszakát a lyceum újabb szervezése és auto
nómiájának biztosítása idejének nevezi. Nagy aprólékossággal összeállítja 
benne az intézet külső dolgaira, építkezésekre, kánoni látogatásokra, elha
lálozásokra, alapítványokra stb.-re vonatkozó történetét, s csak nagyrit
kán találunk oly adatot, mely általánosabb érdekű volna. Az értekezés 
jövőre Ígéri befejezését.

G. A római nevelés. Irta Dr. Takács Menyhért. (A jászóvári prom.. 
kanonokrend kassai főgymnasiuma.) Ezen a főbb források és az idevágó 
szakirodalom meglehetős ismeretéről tanúskodó dolgozat mindenekelőtt 
általánosságban jellemzi a római nevelés szellemét, ismerteti aztán ki- 
sebb-nagyobb részletességgel a római nevelésirodalom főbb képviselőit 
(Cato, Varró, Cicero, Seneca és Quintilianus), továbbá eléggé szemlélete
sen vázolja a rómaiak házi nevelését és elemi oktatását, majd a római 
ifjúnak nyilvános nevelését a grammatikus- és rhetoriskolában, evvel
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kapcsolatban a római ifjúság játékait, különösen a labdajátékokat, az 
ének, táncz és zenére vonatkozó intézkedéseket, a császári udvar mellé 
állított pædagogiumokat stb. Végül a szerző azt az óhajt hangoztatja, 
hogy azon kérdés megoldására nézve, mily mértékben foglaljon helyet a 
latin nyelv és irodalom a jövendő egységes középiskolájában : «a mérté
ket ne pusztán az általános műveltség követelései határozzák meg, hanem 
az a pædagogiai haszon is, mely a latin műveltség igazi forrásaiból me
ríthető ».

Az előbbi rovatok egyikébe sem sorozhatok a következő pædago- 
giai érdekű dolgozatok:

1. Az ifjúsági könyvtárról. Irta Ember Árpád. (A székelyudvar
helyi római kath. főgymnasium.) Ezen minden tekintetben különös dol
gozattól, mely az ifjúsági könyvtárak rendezésére és csoportokra osztá
sára nézve ad tanácsokat, nem tagadható meg bizonyos furcsa origina- 
litas, csakhogy ebben kevés a köszönet. Azt kivánja, hogy az ifjúsági 
könyvtárt oszszuk két csoportba : az egyikhez tartozzanak a szórakoztató 
vagy elmeképző, a másikhoz a hasznos vagy fegyelmező munkák. Az első 
csoportba sorozza a három első — a másodikba az öt felső osztálybeli 
ifjakat illető olvasmányokat. Mindegyik csoport alá tartozzanak aztán kü
lönböző osztályok, s ezek alá megint alosztályok. Az első csoportra, me
lyet a régi elnevezésnek megfelelőleg grammatikalis osztálynak is lehetne 
nevezni, két alosztályra, A) és B) oszlanék. A)-ba tartozzanak a mesék, 
regék, erkölcsi olvasmányok és utazások, B)-be történeti elbeszélések. 
Mindkét osztályt együtt Jókai-osztálynak is lehetne nevezni, minthogy 
mindakettőn — a szerző szerint — Jókai szelleme leng. A második cso
portba- tartozó első osztály vagyis a C) osztály magában foglalná a negye
dik és ötödik osztálybeli ifjaknak szánt olvasmányokat s stilisztikai osz
tálynak vagy Arany-Kazinczy-osztálynak volna nevezhető, minthogy itt 
«az epikai elbeszélés, valamint az antik szellemben munkálkodó költők 
felé van irányítva az iskolai oktatás czélja». (De azért a szerző által ezen 
Iíazinczy-osztályba tartozóknak felsorolt könyvek között egy sor sincs 
Kazinczytól.) Ide tartoznak mindenekelőtt beszélyek, értekezések, fejte
getések és görög regék. A D) osztály, mely a VI. osztály olvasmányát 
tenné, a rhetorikai vagy Jósika-Kölcsey-Kisfaludy-osztály nevét viselné. 
Ide tartoznak szónoki művek, történeti regények, Kisfaludy és Vörös
marty drámái. Az E) osztály vagy poétikai osztály magában foglalja. 
Vörösmarty, Tompa, Bajza, Arany, Petőfi, Szigligeti, Csiky, Shakespeare, 
Széchenyi és Kossuth munkáit. Ez volna a Széchenyi-Vörösmarty-Csiky- 
osztály. Azonkívül kellene még egy F) osztály, mint a «Vegyesek» osz
tálya, ahová a napiérdekű művek (albumok, emléklapok és folyóiratok) vol
nának sorozandók. E hat osztály mindegyikének juthatna egy-egy szekrény 
(a B) és F) egyben elférhetne mindegyikben a munkák és megfelelőleg a ka-
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talogusok is uj sorszámozással volnának ellátva. — Mint ez áttekintésből 
is kitűnik, inkább rendetlenség, mint rend az, a mit Embery ily módon 
be akar hozni a könyvtárba, és e rendetlenséget az értekezés confusus 
indokolásai sem tudják rend szinében feltüntetni. A dolgozat stilusa is 
a dagály és mesterkéltség oly fonák keveréke, minőt már régen nem 
Iá Ltunk.

2. Levelek egy tanítványomhoz. Irta Yárosy Lajos. (Lugosi r. katb. 
magy. főgymnasium.) Ezen a tanulók olvasmányául szánt dolgozat egy 
kellő melegséggel irt parainesis levél alakban, mely különösen arra 
nézve ad a növendékeknek jó tanácsokat, miképen töltsék az iskolai te
endők elvégzése után fenmaradt szabad idejüket.

3. Alreáliskolák. Statistika és pályaválasztás. Irta Kemény Fe- 
rencz. (Egri reáliskola.) E derék kis dolgozat egészen helyesen localis 
kérdésekből indul ki, de eléggé érdekes általános tanulságokra tud emel
kedni. Az értekezés négy pontból áll. Az elsőben fejtegeti a szerző általá
nosságban a reáliskolák létjogosultságát a gymnasiumokkal szemben, és 
részint statistikai adatok, részint pedig az ezen iskolák természetére ala
pított érvek nyomán kimutatja, hogy az iparos és kereskedő osztályok 
érdekeinek jobban megfelelnek az alreáliskolák, mint az algymnasiu- 
mok. A második és harmadik pont meggyőzően bizonyítja ügyesen cso
portosított statistikai adatok alapján a reáliskolának specialis helyi fon
tosságát Egerre nézve, valamint az Eger városa és az állam között kötött 
pénzügyi szerződés méltányosságát. A negyedik pont aztán lehetőleg tel
jes jegyzékét adja azon életpályáknak, melyekre elegendő az alsó közép
iskola elvégzése. Kimutatja továbbá azt, hogy nálunk 1000 I. osztálybeli 
reáliskolai tanuló között csak 188, 1000 I. osztálybeli gymnasium tanuló 
között pedig csak 299 végzi el a középiskolát, s ezért arra inti a szüléket, 
hogy csak azon gyermekeket küldjék a középiskolába, kik reményt nyúj
tanak arra, hogy képesek lesznek a középiskolai követelményeknek végig 
megfelelni. Végül szükségesnek tartja a szerző, hogy megnyugtassa a 
■szüléket az egységes középiskolára nézve. Ha ez létesül, akkor is szük
sége lesz Egernek két teljes középiskolára, mert Eger s vidékének köz- 
oktatásügyi szükségletei nem érhetik be kevesebbel.

Waldapfel János.

Horatius és kora. Irta Dteto V. A. wittstocki gymnáziumi tanár. Fordí
totta dr. Horváth Balázs. Budapest, 1893. Singer és Wolfner kiadása 8. 
1—184. 1. Ára 80 kr.

Detto német munkája segédkönyvnek készült Horatius olvasásához 
•és ámbár legnagyobb részt szintén a római régiségeket, különösen a ma
gánrégiségeket tárgyalja, mégis több tekintetben különbözik a hasonló
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tárgyú német munkáktól (Stoll, Bender, Friedländer stb. munkáitól). 
Különbözik először is abban, bogy nem ád történeti áttekintést, hanem 
czéljához képest csak egy bizonyos kort, Horatius korát veszi a tárgyalás 
alapjául, s másodszor, hogy a régiségekre vonatkozó anyagot az irodalom- 
történetivel egybeolvasztja, a mennyiben néha ismertetésre, máskor a 
mondottak illustrálására Horatius egyes költeményeit használja, melyeket 
német fordításban, többnyire egész terjedelmükben a szöveg közé ékel. 
Ez az eljárás mindenesetre megfelel a concentratio pædagogiai követel
ményének, s mivel a munka máskülönben is kellő szakértelemmel és 
gonddal van írva, s Németországban már 1884- óta sikerrel használják 
csak szerencsésnek mondható a kiadóknak és a fordítóknak az a gondo
lata, hogy a munkát a magyar tanuló ifjúság és olvasó közönség számára 
is hozzáférhetővé tegyék.

A mi most szóban lévő magyar kiadását illeti, reá vonatkozó 
megjegyzéseimet világosság kedvéért pontokba foglalva adom elő.

I. A munka anyagában alig vannak változások, leszámítva azt a 
három részletet, a melylyel a fordító megtoldta az eredetit, s azt a nehány 
jelentéktelenebb megjegyzést, a mit, úgy látszik, tévedésből, kihagyott a 
magyar kiadásból. (Újak : a Horatius költészetére vonatkozó részlet, a 
15—21. lapon, a Hor. Sabinumára vonatkozó 14 sor a 13. lapon, és 
a Pantheonra vonatkozó 30 sor a 43. lapon. Elmaradt : a «lapis specu- 
laris» használata a 71. lapon ; s a kert sincs megemlítve a római ház le
írásakor a 72. lapon.)

II. A munkának magyarra fordítása természetesen szükségessé tette, 
hogy a költőből való szemelvényeket is magyar fordításban mutassa be a 
kiadó. Ezek a magyar szemelvények a németeknek egészen megfelelnek, 
csak a 27. oldalon levő szemelvény bővebb a magyarban, mint az erede
tiben. Kár, hogy a kiadó annyira tartózkodott minden változtatástól, 
különösen a Csalomjai- ésCzuczor-féle elavult fordítósokban, még olyankor 
is, ha a változtatás igen könnyű lett volna. (Példáúl : «Vesd meg az oly 
élményt, melynek búbánat az ára», e helyett : Vesd meg az élvezetet. . .  
Megjegyzem, hogy Detto sokszor változtatott a magánál jelesebb — Lud
wig, Behrendt, Wieland-féle — német fordításokon.) Más részről fel kell 
említenem, hogy a fordítások hibáira a jegyzetekben figyelmezteti a kiadó 
az olvasót (pl. 10. 1. j.), s a szemelvényekhez való jegyzetek, különösen 
eleinte, bővebbek, mint az eredeti könyvben. Az igaz, hogy nehány fur
csaság is van e jegyzetekben ; ilyen pl. mikor a «valódi Menander» kité
telhez magyarázatul ennyit mond : «Menander a Kr. e. IV. század vége 
felé az újabb attikai vigjáték hive. »

III. Ilyen, történeti tárgyú munkánál ugyan meglehetősen közö
nyös kérdés, hogy német vagy magyar nyelven van-e írva. De mégis kö
telessége a fordítónak legalább a nemzeties izű czélzásokat a maga nem
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zetének életéből vett adatokkal pótolni. Ezt a fordító 3 ízben meg is teszi, 
de egyszer elmulasztja. (Megtette a következő helyeken : a 49. lapon Bis
marck helyett Deákot említi ; a 15. lapon Aranyt és Petőfit Göthe és 
Schiller mellett ; a 116. lapon Aquincumot. Elmulasztotta ellenben a 29. 
lapon, mely szerint: «csak a ki el tudja képzelni a német tartományok
nak a béke után való lelkesedését, úgy, mint a harmincz éves háború 
vége felé a szívekben lángadozott (fordító kedvelt szava) . . . csak annak 
lehet fogalma az itáliai városok hangulatáról.» Mintha bizony a magyar
nak, szegénynek soha sem lett volna szüksége békére 1

IY. Kérdés továbbá, hogyan dolgozott a fordító, s nevezetesen az 
eredeti munkában lévő idézetekkel hogyan bánt el ? Sajnos, hogy erre a 
kérdésre kedvezőtlenül kell a bírálatnak válaszolnia. A könyv vizsgálatá
ból bizony az sül ki, hogy a kiadó megelégedett a német munkában levő 
idézetek egyszerű lefordításával, a nélkül, hogy az eredeti munkákban 
utánok nézett volna. Ez bizony nem mondható szakemberhez illő eljá
rásnak, különösen ott, a hol maga a Detto-féle munka sem eredetiben, 
hanem fordításban idéz valamit. Meg is bűnhődik érte a fordító, pl. az 
59. lapon, a hol Cicero «de officiis» czimű munkájából van idézve egy 
részlet. Itt ugyanis megnézte ugyan a fordító a Csengeri-féle fordítást, 
de látván, hogy ez a Detto-félétől különbözik, az eredeti szövegben nem 
nézte meg az illető helyeket, hanem megbízva a németben, elrontotta a 
mesteri magyar fordítást. így lett ipsa merces-bői «portékája, melyet 
árúi», (Detto-nál «die Ware selbst», mintha merx állana az eredeti szö
vegben), s így maradtak el «a halászok». Hogy aztán ezt a kitételt «quæ 
ministræ sunt voluptatum» így javította ki : «melyek az élelmezés szol
gálatában állanak», — ehhez már semmi köze a németnek, mert ott 
«welche dem Genüsse dienen» kifejezéssel helyesen van a latin kitétel 
lefordítva. Hosszasabban kellett e tárgynál időznöm, mert megrögzött 
szokásuk szakembereinknek, hogy megelégszenek másod kézből vett idé
zetekkel. Már pedig ilyesmi nem járja. Megjegyzem még, hogy néhol a 
magyar kiadás meg sem jelöli az idézetet. (így a 121. lapon a Becker- 
Marquardtból, s a 41. lapon a Friedlánderből való idézetet. Az utóbbi 
helyen az eredeti munka is hibásan idéz, mert Tacitus nem Ann. IV. 3., 
hanem Ann. XI. 23. szól a gallok befogadásáról a senatusba.)

V. A magyar munka nyelvére és stílusára vonatkozólag általában 
annyit bízvást el lehet mondani, hogy a fordító a legtöbb tankönyvírónál 
jóval ügyesebben és magyarosabban ír. Igen sok részletet lehetne idéznem 
a könyvből, melyek szabatos formájukkal, talpraesett, magyaros gondol
kodásmódjukkal kellemesen hatnak az olvasóra ; s hogy megjegyzéseim
nek előre is élét vegyem, ki kell jelentenem, hogy az alábbi kimutatásba 
az összes hibákat fölvettem, melyeket fölfedeznem sikerült.

«)  Értelmetlenség vagy ferdítés kevés van a könyvben ; de, sajnos,
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még is van egynéhány. Ilyenek : 13. 1. : «még jóindulatú bírálói sem tar
tottak benne mindent dicséretre méltónak, s a helyes mértéket el-clhiház- 
tákv. (Detto : und vermissten hie und da noch das rechte Mass), e helyett : 
«itt-ott még hijját érezték nála a kellő mértéktartásnak.#

54.1. (A senatorok iránt támasztott igényekről van szó) : «Akinek 
eszébe jutott, hogy ezek szerint rendezze be magát, könnyen abba a ve
szedelembe sodródott,hogy hivatalával visszaélve, abból kiesik.» (Detto: 
«Wer sich einzurichten gedachte, lief Gefahr, der Standesehre etwas zu 
vergehen und ausgestossen zu werden.) A fordító nem értette az einzurich
ten és vergeben szót =  abba a veszedelembe jutott, hogy megsérti vele 
(tudniillik avval, ha nem költekezik) az állásával (rangjával) járó tisztes
séget és így kitaszítják a senatori rendből. (=  Noblesse oblige !)

Még súlyosabb beszámítás alá esnek a következő ferdítések, mert 
ezek már kissé különös világot vetnek a fordító szakismereteire :

137. lap: «voltak még Furiuso/c, Camilluso/c# stb. (A német 
szövegben a Furii szó sor végére esik). 52. lap: «A hivatalfokok
egyikét sem lehetett átugorni ; de œdilissé nép tribun is lehetett. 
(Detto : An die Stelle der Ädilität konnte aber auch das Volkstribunat 
treten.) Csúnya egy hiba, e helyett : Aedilis helyett néptribun is lehetett 
a római polgár, — mint ennek számtalan tényleges esetből ismeretesnek 
kellene lenni !

VI. Nyelvi tekintetben kifogás alá esnek a következő helyek :

1. Szokatlanul használt szók :
24. 1.: «Ilyen züllött viszonyok közt# . . . 57. 1. : « hasznok» (Vor- 

theile) : «E hasznok legfontosabbika a gabonajutalékban állott». 62. 1. : 
«Nagy volt az ajánlkozás» (die Concurrenz, verseny). 110.1.: «legbizto
sabb eszközök, hogy a sokaság kedvét megnyerjék# (die Gunst der 
Massen). 60. 1.: « könyökükkel- nyitottak neki helyet') (csináltak helyet + 
nyitottak utat, sie schafften Platz). 113. 1. : «gazdájuk ezzel akarta kielé
gíteni haragját» (így akarta haragját tölteni, csillapítani). 142. 1. : «nagy 
veszteségéből fölszedte mag át» (összeszedte magát +  megszedte magát +  
veszteségét visszanyerte). 150. 1.: « a római nép szeretetét, mely nyilvá
nosan is kitört (welche sich laut u. öffentlich bekundete, mely hangosan 
nyilvánult). 12. 1. : «Ног. az előkelőkkel egy rangú módon élt» (durchaus 
auf gleichen Fusse, egészen egyformán).

2. hibás alkotású mondatok :
63. 1. : « A szerződés egy faja volt ez, melyre az istenek is kötelezve 

voltak# (melynek megtartására). 142.1.: « A pénz és nyereség megveté
sét egyébként is bebizonyította» (hogy megveti, bebizonyította). 14. 1. : 
« . . .  s innen kissé magasabbra volt H. nyaralója». 11.1. : «. . .  szivesen
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fölcsapott az ÜDnepelt vezér mellé, kiről hire-neve után azt hitték, hogy 
ily tettekre is rátermett, bogy e vállalat jogos voltáért is elég biztosíték». 
(Alanyváltozás.) 13.1. :«. . .  kiket készeknek találhatott arra, hogy velők 
a hajdani jó viszonyt.. megújíthassa». (Itt meg változni kellene az alany
nak.) 89. 1. : « . . .  a gazdának mindene van, csak finom tapintata s épen 
azért semmije sincs». (Állítmány-elhagyás.) 150.1.: «Oly férfiú, mint IL 
hozzá szegődhetett és ragaszkodhatott». 83. 1. : «. . . épen a modern élet 
szakasztott másaként» (az «épen» fölösleges).

3. Hibásan kapcsolt mondatok :
59. 1. : « Noha ne feledjük. . . ,  s ámbár kétes ( «Nun war freilich. . .  

und man könnte zweifeln»). 154. 1. : «akadályozta, hogy Horatius e két 
. . . fiatalemberhez nem közeledett» («akadályozta» tárgytalanúl van 
használva, azért hibás az egész szerkezet). 143. 1. : «Eles és világos el
méjű . . . stb. . . .  de a hiányt számítással pótolta» (francziás mondat
kötés). 121. 1. : «Nem érinthetett kecskét,. . .  mert ez nyavalyatörős volt» 
(Or. obi. =  lehetett). 55.1. : «Még a ki senator-családból származott is...» 
(nincs kapcsolat az előzményekkel, sőt ellenmondás van).

4. Szórendi hibák.
5. 1. : «Kerti, mezei szorgalmas munkálkodását» (sz. k. m. m. Jelzői 

szórend !) 13. 1. : «Ekkor jutottak eszébe barátai». (E. e. j. b., a határozót 
itt nem kell annyira kiemelni.) 74. 1. : «Ног. nem sokkal élt ezelőtt» 
(n. s. e. e. é., ugyanazon hiba). 124. 1. : «mily ijesztő mértékben indultak 
romlásnak» (ugyanazon hiba). 150. 1. : «Mæc. nem kevésbé érezte magát 
érdekelve» (ugyanazon hiba). Továbbá : 86. 1. : «ha nem is kell . . . elhin
nünk» (ha nem kell is. Az is szórendje !) 121.1.: «ha meg is kísérelték, s 
részben el is érték» (ugyanazon hiba). Általában szereti a fordító az igét 
a mondat végére tenni, s idegenszerűen összezsúfolni a tárgyakat és ha
tározókat. Erre nagyon sok a példa. Mutatónak idézem: 80. 1.: «mely 
gyakran a fej befödésére vagy eltakarására szolgáló csuklyával szintén el 
volt látva». Vagy : 139.1. : Cicero egyszer a Capitoliumi (sic !) úton barát- 
jainak egy álmát beszélte el.» (0 álmodott vagy a barátai? helyesen: 
Cicero egyszer egy álmát beszélte el barátainak a capitoliumi utón.)

5. Németességek.
Ismételnem kell, hogy szembetűnő a fordító törekvése helyes, za

matos magyar beszédre ; de stílusa azért ebből a szempontból sem kifo
gástalan még. A német denselben, dasselbe mintájára sok helyen használt 
tárgyas ige mellett öt vagy azt névmást. Az «egy» is kisért, bár ritkán- 
(142.1.: «YediusPollio, egy gazdag, de szívtelen ember».) A «súlyt fektet» 
(inkább helyez) kitétel kétszer is előfordul (54., 153. 1.), a «kivan téve»
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szinten kétszer (46., 80. 1.), A korcs szókat szinte aggodalmas gonddal 
kerüli, de az • öntelt• (8. 1.) mégis kicsúszott a tollából. Hibás még 54. 1.: 
«a sestertiusok százezrei» (Hunderttausende von Sesterzen) és 24. 1. «a 
királyság után való törekvés» (Streben nach dem Königtum).

6. Rossz hangzás.
Gondos stilisztának a rossz hangzást is kerülni kell. Ez ellen a 

szabály ellen vét a fordító a következő helyeken : 11. 1. : «s csípős », 12. 
1. : «s szabadulni», 51. 1.: «s senatori», 153. 1. : «s csak», 14. 1. : s pedig 
(e helyett és pedig, egészen szokatlan !)

7. Helyesírás.
Az idegen szavak helyesírásában nem követi a fordító az akadémia 

szabályait, s általában semmiféle szabályt. Sajnos körülmény, mert az 
idézeteken kívül még csak itt lett volna alkalma kimutatni philologiai 
szakismeretét, melyről bizony az idegen szók írása szomorú tanúságot 
tesz. Közlök itt egy szemelvényt állításom igazolására. 45. 1. : taenarosi, 
20. 1. : alkaeosi, 56. 1. : provincia és provinczia, 120.1. : Panaetios, 119.1. : 
boeotiai, 20.1. : rhyímusnak, 99. 1. : massiewsi és falernwsi bor, ellenben 
30. 1. : caecubwmi, 116. 1. : fucinwsi tó, sőt 149. 1. : kimmemsi Bosporus, 
109. ].: appiMmi út ( ! ), 141. 1.: Batliyíos, 131. 1. : umbilicus, 129.hr  
literátor, litterator, 152. 1. : NumicMS. A legutolsókat sajtóhibának ven
ném, ha nem lenne feltűnő, hogy ugyanolyan fajta hiba többször íor- 
dúl elő.

VII. A könyv kiállítása egyébként kifogástalan, ára is megfelel a 
szabályzatnak, de mindenesetre nagy kár volt a képeket elhagyni. Ha sok 
képről lenne szó, nem mondanám ; de hiszen a német munka is összesen 
csak kilencz képet tartalmaz, molyek közül nehány (például a ház alap
rajza) valósággal nélkülözhetetlen, s kevés teret foglalna el. Sajtóhibák, 
rövidség okáért a helyes alakot adva : 25. tizennyolcz, 26. mint hogy, 
35. Pompeius-, 44. Mars-mező, 56. millió, 71. EdinburgbaD, 88. voltak, 
89. gyümölcsöt, 110. politikai, 111. januárius, februárius, 124. gyötört, 
130. a miénkkel, 131. Barátjaitól u. nem kell vessző, 142. juttatott, 142. 
meg, 150. szeretetét, 153. első könyv, 154. készséggel.

Az előadottakból annyi kiderül, hogy az eredeti jeles mü elég 
igyekezettel és sikerrel van fordítva, s azért iskolai segédkönyvül jobb 
hijján már mostani alakjában használhatónak, sőt ajánlatosnak tartom-

G.
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Kerum Komanarum liber. Latin olvasókönyv a gymnasium III. és 
IY. osztálya számára, összeállította és régiségtani függelékkel és szótár
ral ellátta Pirchala Imre. Pozsony, 1893. (Stampfel.) 139 1. Ara kötve 
1 forint.

Pirchala Imre az I. és II. osztálynak való latin olvasókönyve után 
most а П1. és IV. osztálynak szánt részt adta ki. Cicero, Livius, Julius 
Cæsar, Eutropius, Floras, Valerius Maximus, Cornelius Nepos és Velleius 
Paterculus műveiből vette az anyagot s mint előszava mondja, úgy állította 
össze, hogy a királyi és köztársasági Bóma történetének főbb eseményeit, 
kimagasló embereit, intézményeit és erkölcseit bemutassa s így nem
csak nyelvi, hanem tárgyi tekintetben is előkészítse a tanulókat a fel
sőbb osztályokban olvasandó Írók megértésére. «Hogy különféle korú 
és egymástól eltérő irályu Íróktól vett részletek vannak egy egészszé 
olvasztva — úgymond — azon az olvasás ama módjánál, mely e fokon 
lehetséges, alig fog valaki megütközni ; a szembeszökőbb nyelvtani elté
réseket pedig elsimítotiam.»

Az anyagot — a királyi és köztársasági Bóma történetét tekintve — 
lehetetlen, hogy Pirchala Olvasókönyve első kötetére ne reflektáljak, 
melyben annak idejében hibáztattam, hogy nincs egységes, egyöntetű, 
összefüggő olvasmány. Ott az előszóban azt mondja Pirchala, hogy mivel 
a ránk maradt latin irodalomban semmi sincs, a mi akár alakra, akár 
tartalomra nézve olyan volna, hogy kezdőknek kezébe adhatnék, nem 
marad más hátra, mint a módszeres haladás szemmel tartásával magunk
nak szerkeszteni alkalmas olvasmányt. « Ha már most az olvasmányt 
csak egy kézből veszszük, pl. Livius első könyvének kivonatát adjuk a 
tanuló kezébe, azt koczkáztatjuk, hogy a tartalom szegénysége és egy
hangúsága a tanulók érdeklődését kifárasztja és hogy, mindig csak há
borúkról és politikai küzdelmekről lévén szó, az így szerzett szókincs 
csak szűkkörü lesz, hogy épen a tanuló keze ügyébe eső dolgok elneve
zése és tapasztalati körének megfelelő gondolatok kifejezése előtte isme
retlen marad.»

Sajátságosnak tűnik föl előttem, hogy a mit a szerző olvasókönyve 
első kötetében elvből nem helyeselt, azt most a második kötetben a 
maga módja szerint lényegében megvalósítja, mert bár nem egy szerzőt 
reprodukál, de az anyag mégis az, a melyet Livius is előad, a római 
állam története. Igaz, hogy a királyok története rendkívül vázlatosan 
van előadva s hogy e második kötet történeti olvasmánya 60 lapon egé
szen Sulláig előadja a rómaiak történetét, de azt hiszem, a vázlatosság 
nem ellensúlyozhatja a «tartalom szegényességét», s hogy a tanulók 
érdeklődését nem az ébresztheti fel, ha mentül több anyagot adunk



eléjök, hanem az, ha az egyes események mentül közvetetlenebb rész
letezéssel vannak előadva, azaz inkább elmesélve, mint említve, jelezve, 
registrálva. Az, hogy itt különböző auctorok szerepelnek, szerintem nem 
mozdítja elő a változatosságot, ha az anyag azért ugyanaz marad, sőt az 
előadásbeli különbség határozottan káros, nem is annyira a nyelvbeli 
egyenetlenségek miatt, melyeket a szerző igyekezett elsimítani, hanem 
inkább az elbeszélés módjának, a hangnak folytonos változása s így az 
ugyanazon anyag előadásában szükséges egységes színezet hiánya s a 
folyamatosság megbontása következtében. Hiányzik ezekből a szemel
vényekből az előadásnak az a kedves színezete és vonzó melegsége, a mi 
Liviust — habár egyszerűsítve — ezen a fokon is annyira nélkülözhe
tetlenné teszi. Eutropius, Florus, Valerius Maximus, Corn. Nepos sokkal 
szárazabb elbeszélők, hogysem Livius előadását megközelítenék. Cicero 
pedig, kit ez az olvasókönyv gyakran szerepeltet, nem annyira elbeszéli 
a római történetnek egy-egy szakaszát, mint inkább jelzi s okulás ked
véért vázolja vagy a maga szempontjából jellemzi. Stílusa pedig épen 
nem historikus stilus, hanem értekező, periodikus. Livius, ha elfogultan 
is, magát a történetet adja elő, Cicerónak a történet csak öltözet a gon
dolat számára.

Érdemes dolog egy Cicero histoncus-t olvastatni, a minőt Freund 
összeállított, de nem azért, hogy történetet tanuljanak belőle, hanem 
lássák, hogy egy művelt római mikép Ítéli meg hazája történetének egyes 
mozzanatait, szomélyeit. Azért ez sokkal magasabb fokra való, nem a 
I II—IV. osztályba. Igaz, hogy Cicero stílusa itt-ott egyszerűsítve van 
Pirchalánál, de pl. a De officiisból vett helyek még mindig kelleténél 
nehezebbek a III—IV. osztályos tanuló számára. A szerző azzal, hogy a 
római történet nagy részén áthalad, azt reméli, hogy «ez az olvasókönyv 
egyszersmind előkészíti, kiséri és kibővíti a római történelem tanítását 
és a tanulók többi tanulmányaival való szoros összefüggése által talán 
magának a nyelvtanulásnak is nagyobb érdekességet kölcsönöz» — azon
ban — mint említettem — maga az anyag, a történet előadása nem 
olyan ezekben az egyveleges szemelvényekben, hogy a tanulók érdeklő
dését nagyobb mértékben felkölthetné, mivelhogy inkább tények, tudni 
való tények tankönyvszerű sorozata, mint történetek elbeszélése az, a 
mivel itt találkozunk. Akárhol nyitjuk fel a könyvet, ez a tankönyvszerű 
előadás üti meg fülünket. íme mutatóba Ancus Martius uralkodása 
egészen :

«Post eum Numæ Pompilii nepos ex filia rex a populo est Ancus 
Martius constitutus. Qui cum Latinos bello devicisset, adscivit eos in 
civitatem. Atque idem Aventinum montem urbi adiunxit et Ianiculum, 
quosque agros ceperat, divisit, et silvas maritimas omnes publicavit, et 
ad ostium Tiberis urbem condidit colonisque firmavit, iám tűm præsa-
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giens animo futurum, ut totius mundi opes et commeatus illo velut 
maritimo urbis hospitio reciperentur. Atque ita cum tres et viginti re
gnavisset annos, est mortuus.»

Végre a tanterv és az Utasítások szempontjából is helyesebb lett 
volna, ha a történetet csak a II. pún háborúig adta volna elő, akkor az 
előadás sokkal szélesebb mederben, epikus részletezéssel folyhatott 
volna, s az V. osztályban úgy is Liviusnak a második pún háborúról 
szóló könyveit olvassák.

Mindezzel csak azt az elvet akartam kifejteni, hogy a III—IV. 
osztály latin olvasmányának egyöntetű, egységes, lelkes történetnek 
kell lennie, igazi Gesinnungssloff'nak, mely nem csupán a történeti 
tényeknek registrálását, hanem az idők és emberek szellemének méltó 
visszatükröztetését tűzi ki czéljául. S ily szempontból — ismétlem — 
Livius nélkül nem boldogúlhatunk. Mert nem avval hatunk a fiuk lel
kére, ha a történeti tények közé kenetes, erkölcsi mondásokat füzünk 
s magának a történeti előadásnak bizonyos panegyricus színt adunk 
(mint e könyvben nem egyszer tapasztaljuk), hanem ha érdekkeltő 
obiectivitassal tudjuk a történetet vonzóvá, mintegy önkéntelenül hatóvá 
tenni.

Tudom, hogy Pirchala Imre, a ki komoly tanférfiú és kiváló szak
ember, mosolyogni fog szerinte megvalósíthatatlan kívánságaimon. Nem 
ismeretlenek előttem azok a nehézségek, melyekkel neki így is meg 
kellett küzdenie ; de nem hiszem, hogy csalódnám, ha azt mondom, 
hogy az ő latin olvasókönyvei — ámbár ő is a puszta formalismus ellen 
foglalt állást — még mindig inkább csak grammatikát tanítanak, mint 
tartalmat, szellemet.

Maga a könyv, a mint Pirchala, kitűzött czélja szerint megszer
kesztette, buzgó és lelkiismeretes munka és megbízható szakértelem 
eredménye. Nem épen kimerítő, de helyesen szerkesztett, rövid tárgyi 
és nyelvi magyarázatok kisérik a szöveget, melyhez Catói versekből és 
Ovidiusi szemelvényekből álló költői függelék is csatlakozik. Becses 
továbbá a 69—99. lapokon adott függelék, mely Bóma topographiáját 
és intézményeit ismerteti s egy pár csinos illustratioval is megtoldja. 
Végül pedig latin-magyar szótár található. Csak egy lényegesebb kifogá
som van t. i. az intézmények előadásának stílusa ellen. A magyar szó
rend egyik gyönge oldala a szerzőnek pl. «A lakosság két főelemének, a 
patríciusoknak és plebeiusoknak egy politikai testté való összeforrását 
előkészítette már Servius Tullius király » (75. 1.). «Részint a városban 
valamely mesterséget űztek, részint mint szabad birtokosok gazdasággal 
foglalkoztak» (75. nem is logikus.) «Később színi előadásokkal is ülték 
meg az istenek ünnepeit» (95. 1.). Nem ritkán kifejezéseibe csúszik be 
valami idegenszerűség. Pl. «a ház fedelét márványoszlopok hordták»
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■(98. 1.). л К mögött következett az udvar» (u. о.) «А tunika fölött a római 
polgárok, mikor nyilvánosan megjelentek, a tógát viselték» (német mon
dat 98. 1.). «Csak utazáson (auf der Reise) viseltek süveget» (99. 1.). «На 
nyilvánosan megjelentek, e fölött még a pallát viselték, melybe úgy, 
mint a férfiak a tógába burkolództak» (99. 1.). «А napok megkülönböz
tethetők dies festi vagy feriae, ünnepnapokra és dies profesti, hétköz
napokra» (96. 1.). «E nyíláson át nyerte e terem világosságát, ezen 
távozott a tűzhely füstje is» (97. 1.). «Hasonló rendeltetésű, de kevésbbé 
•előkelő volta haruspices testületé» (95.1. német szokás, miért nem: 
haruspexek, mint az előbbi lapon: pontifexek). «A római sereg szükség 
nélkül még egy éjjelt sem töltött a nélkül, hogy tábort ne ütne» (87. 1.). 
«A népgyűlés elé hozandó törvényjavaslatokról először a senatus tanács
kozott és véleményt adott azokról» (róluk h. 81. 1.). Szóval a stílust 
alkalmilag javítani kell. Egyébként e könyv — ismétlem — komoly 
munka eredménye és hasznavehető taneszköz.

Latin Gyakorlókon y V a gymnasium III. és IV. osztálya számára, szer
kesztette Pirchala Imre. Pozsony, 1893. (Stampfel) 97 lap. Ara kötve 
80 krajezár.

«Bármiként alakuljon a latin nyelv oktatása — így kezdi előszavát 
Pirchala — és bármily szűk térre szorítkozzék majdan a latinra való for
dítás gyakorlása, az mégis szükségképen mindig lényeges részét fogja 
képezni az oktatásnak. Le fogunk mondani arról, a miről különben a 
viszonyok kényszerűségénél fogva már régen lemondtunk, hogy tanu
lóink tanuljanak meg klasszikus latinsággal fogalmazni ; de mint didak
tikai eszközt a nyelvoktatás egész folyamatát kisérő fordítási gyakorlato
kat ezentúl se fogjuk nélkülözhetni.»

Osztozom Pirchalának e felfogásában, bár szerintem minden esetre 
szükebb térre fog szorulni a latin stílus gyakorlása, mint a hogy ő gon
dolja ; mindamellett a magyarból latinra fordítást, nem mint czélt, ha
nem mint eszközt, én is szükségesnek tartom. Csak az a kérdés, hogyan 
használjuk ezt az eszközt ? E kérdésre Pirchala részéről maga ez a 
Gyakorlókönyv adja meg a választ, melyben ő latin nyelvtana mondat
tani részéhez alkalmazott gyakorlatokat állított -össze, összefüggésbe 
hozván őket egyúttal a III. és IV. osztálynak szánt latin olvasókönyvé
vel, a mennyiben a gyakorlatok anyagát az olvasókönyv tárgyköréből 
vette, a nélkül azonban, hogy szorosan az olvasókönyv egyes fejezeteihez 
fűzte volna. Ezenkívül minden gyakorlat elé nehány oly latin mondatot 
állított, melyben a «bcgyakorlandó szakáig» szemlélhető. Végül vegyes
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gyakorlatokat ad, melyek «különösen ismétlések alkalmával tehetnek: 
szolgálatot», s magyar-latin és latin-magyar szótárt csatol a könyvhöz, 

íme tehát alapjában a már megszokott, régi módszer : a gramma
tika egyes fejezeteinek begyakorlására való fordítási gyakorlatok, sorban 
a mondattan menete szerint. E régi módszert azonban mégis javította 
Pirchala, a mennyiben a gyakorlatok mondatai többnyire bizonyos ösz- 
szefüggésben vannak egymással és a latin olvasmányhoz fűződnek. Vilá
gos bizonyítéka ez annak, hogy tervszerűen járt el, sőt igen fáradságos 
munkát végzett. Ez az eljárás megvan ugyan már Bartal-Malmosinál, 
de a gyakorlatok összefüggését tekintve sokkal kisebb mértékben.

Részemről azonban elvi szempontból nem helyeselhetem a ma
gyarból latinra fordításnak ezt a módját. Azt igen, hogy a gyakorlatok 
az olvasmányhoz fűződnek, de azt már nem, hogy a mondattan §-ainak 
begyakorlására szolgálnak, mert ilyen módon abba a puszta formalis- 
musba esünk, mely ellen Pirchala is tiltakozik. így pl., ha a fordítandó 
gyakorlat fölé ez van irva : « A főnév számainak használata» — a tanuló
nak nem nagy fejtörésébe fog kerülni, hogy az itt található mondatok
ban az egyes számú szókat többes számba tegye. Az accusativus hasz
nálatánál már előre tudja, hogy a legtöbb esetben tárgyat kell használ
nia az ige mellett, ha talán a magyarban határozó van is. Az acc. c. inf.- 
nál bizonyosan gondolkodás nélkül minden hogy-os kapcsolatot acc. c. 
inf.-val fog kifejezni, de majd más alkalommal nem fogja tudni, mikor 
kell azt használni. Sohasem az lesz előtte a kérdés : mi mindenre kell 
itt nekem ügyelni, hogy ezt a magyar mondatot latinosán kifejezhessem ? 
hanem : melyik is itt az a szó, a melyet accusativusba, dativusba kell 
tennem ? hol is kell itt alkalmazni az acc. c. inf.-t, mert hogy valahol 
bele kell tenni, az bizonyos : miért volna különben a gyakorlat czímé- 
ben ez vagy az az alak jelezve ? Egy módja volna annak, hogy e chab- 
lonszerüséget, e formalismust elkerüljük t. i., hogy voltaképen mindig 
vegyes gyakorlatokat adjunk, a melyekben a már tanultak is rendesen 
előfordulnak. Máskülönben épen azt a czélt nem érjük el, melyet a gya- 
korlatirással el akarunk érni, hogy t. i. a tanuló a két nyelv különb
ségeit felismerje s bizonyos önállósággal alkalmazni, egyiket a másikkal 
helyettesíteni tudja. Növeli a bajt az ilyen gyakorlókönyv használatában 
az, hogy egy-két óv alatt az egésznek fordítása elkészül, aztán örökség
képen száll az utódokra. Végre alig lehet egy mértékkel mérni a külön
böző intézetek tanulóinál : az egyik intézetben nehéz lehet az, a mi a 
másikban könnyű. Mindezeknél fogva azt tartom leghelyesebbnek, ha a 
tanár növendékei szükséglete és képessége szerint maga készít fordítandó 
gyakorlatokat az olvasmány kapcsán ; legfelebb az volna kívánatos, hogy 
a tanár számára készülne erre nézve útmutató vezérfonal. De az itt 
adott keretben is hibáztatnom kell, hogy Pirchala sem szakított azzal a-
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régi eljárással, hogy a latinra fordítandó magyar mondatokat a tanuló 
könnyebbségéért nem egészen magyarosan, hanem úgy alakítja, hogy 
könnyebb legyen latinra fordítani, azaz latinossá teszi. О maga ugyan 
azt mondja : «Azon voltam, hogy gyakorlatok fogalmazásában a magyar 
nyelven erőszakot ne tegyek ; de mégis arra is kellett figyelemmel len
nem (=  figyelemmel kellett lennem), hogy oly nehézségek ne torlódja
nak (össze ?), melyek legyőzése a tanulók erejét fölülmúlja». Azonban, 
ha nem Pázmány vagy Faludi nyelvét fordíttatjuk is latinra, azt, hogy 
•correct magyarságot kapjanak fordításul, föltétlenül meg kell követel
nünk 1. a latin nyelv érdekében is, hogy a megfelelő latin formához 
gondolkozás utján jusson a tanuló, ne mintegy szájába rágott utasítás 
segítségével ; 2. a magyar nyelvtan érdekében, melyen a latin nyelv ked
véért sem szabad «erőszakot tenni». Ezért ily mondatoknak nem volna 
szabad lépten-nyomon előfordulniok : «Ez váratlanul megtámadta a Curia- 
tiusokat és a sebeiktől elgyengültekct egyenként levágta» (4.1.). «A visz- 
szatérűk elé kiment az egész polgárság» (u. о.). «A fiúhoz nem illik . . . 
atyja hibáiról panaszkodni» (5. 1.). «Gyors segítségre volt szükségük, 
hogy az éhségtől ( =  éhen) el ne veszszenek» (16.1.). «A zajtól (e h. zajra) 
felébredt a többi római is» (u. o). «Kétségbeesésükben a békéről kezdtek 
tárgyalni» (agere de расе !) (u. o.). «Midőn Hannibal látta, hogy saját ere
jéből ki nem húzhatja többé aháborút...» (35. 1.). «Midőn az ifjabb Scipio, 
mint haditribún Afrikába jö t t . . . » (40. 1. Hát mi Afrikában vagyunk ?) 
De a rómaiak, ha akartak volna is, nem adhattak volna földeket (e h. 
ha akartak volna sem 42. 1.)» «А rómaiak az elefántok szokatlan látvá
nyától annyira megijedtek» (53. 1.). «А háborútól ki voltak merülve» 
(sokszor e. h. a háborúba bele fáradtak). « Véleményéről kérdeztetvén, azt 
mondta» (54.1. Eogatus de sententia). «Es ez a remény meg nem csalta 
őt» (Neque hæc spes eum fefellit ; e h. e reményében nem csalatkozott). 
«Azután az isteneket tanúkul hivta a megszegett hűségnek» (61.1.). De 
a feltételekről meg nem egyeztek» (60. 1.). Panaszkodtak a sérelmek
ről» (62. 1.).

Effajta példát nagyon sokat lehetne idézni. Általános baj továbbá, 
hogy a szórend magyarosságára épen nem ügyelt a szerző. Pl. «Béke 
idején is sánczmunka a katonának gyakorlatul szolgált» (11. 1.). «Hogy 
az istenek kegyét magának megszerezze, Camillus Junónak Rómában új 
templomot fogadott» (12.1.). «De Fabricius szégyelte volna az ellensé
get nem fegyverrel, hanem méreggel legyőzni» (győzni le 22. 1.) Y. ö. 
«De a rómaiakhoz nem illett volna méreggel győzni le azt, a ki őket 
fegyverrel legyőzte (itt is : győzte le a helyes. 26. 1.). «A bevett várost 
többnyire a katonáknak fosztogatásra engedték át» (24.1.). A hadvezér 
béke idején is gyakorlás végett utakat építtetett (24. 1.). «Yagy vala
mennyi rómait meg kell ölnötök, hogy erejöket megtörjétek, vagy mind-
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nyájokat kell kímélnetek (e h. kímélnetek kell 55.1.). « Azon lovascsapa
tok parancsnokai közt, melyeket minden irányban kémszemlére szét- 
küldtek, Titus Maulius, a consul fia is volt (56. 1.). Mondják, hogy a 
csatában istenek is jelen voltak (10.1.). Okadatolatlanul igen sok az ilyen 
fordított szórend : «A Capitoliumra vonult a szent utón és a Capitolium 
lejtőjén a diadalmi menet» (18.1.). «Az ő Veji-beli templomában jutottak 
az aknán keresztül a napvilágra a rómaiak» (12. 1.).

De másnemű magyartalanságok is vannak pl. «A római sereg
mindig, ha csak egy éjjelen át (egy éjjelre) is megtelepedett, tábort 
ütött» (11.1.). « Cl usiumtól Eómába három napi út volt» (13.1.). «Kineas 
oktatta a rómaiakat a szónoklás mesterségében» (mesterségére 19. 1.). 
«Undorodunk e nő gonoszságán« (7. 1.). « Az ellenség megtámadására lán
dzsát és kardot alkalmaztak (23. 1.). Ha majd Eómába jösz, gyönyör
ködni fogsz ama helyek látásán, melyekről gyermekkorodban oly sokat 
hallottál» (25. 1.). «Azért meghagyták a tizes bizottságnak, hogy üssék fel 
a Sibyllák könyveit» (32. 1.). «Tudjuk, hogy milyen módon közelítette az 
ostromszereket a falakhoz» (36. 1.). «Ez olyan bőszültséget keltett a kar- 
thagóiakban» (39.1.). «De senki sem oly gyenge, hogy a kétségbeesés erőt 
ne kölcsönözne neki» (39.1.). «Sokan feláldozzák épen a legjobbak becsü
letét, ha csak (wenn nur) a tömeg bámulatát felkeltik» (43. 1. E h «csak 
a tömeg bámulatát felkelthessék»; vagy: «csak. . . .  felkelthessék»). 
«A bölcs ember megveti a fényt és a tömeg csudálatát, ha csak lelkének 
nyugalmát megőrzi» (u. o.) «Marius vitéz és nagyeszű férfiú volt, ha csak 
a kitüntetésekre túlságosan nem törekedett volna» (43.1.). «А háborúban 
való járatlanságból legyőzették magukat» (44.1.). «А jó hazafi kötelessége 
megfeledkezni a rajta elkövetett sérelmekről (15. 1., psychologiai lehe
tetlenség). A városok telvék voltak kincsekkel (13.1.). — Mindez nagy baj 
és talán döntő Ítélet lehetne a könyv ellen, ha nem volna oly általános 
az a baj, hogy nem tudunk magyarul.

Minden gyakorlat élén néhány oly latin mondat áll, mely a begya- 
korlandó szabályt szemlélteti. Ez csak akkor volna helyes, ha a tanulók 
előtt ismert példák volnának idézve ; voltaképen ily mondatok a mon
dattanba valók. Pirchala valószínűleg belátta, hogy mondattanában, 
nagyon szűk marokkal adott megtanulásra méltó példamondatokat s e 
hiányt itt pótolta. Azonban ezt elvi szempontból is kifogásolnom kell, 
mert a begyakorlás stádiuma nem arra való, hogy új tanulni valókkal 
terheljük a tanulót, hanem hogy a már tanultakat alkalmazza. Nyilván
való, hogy e példákat a mondattani szabályokkal együtt kell megtanulni. 
De még így is marad egy hibájok, t. i. a példák nagyobbrészt költőkből, 
különösen Horatiusból vett oly sententiák, melyek nyelvükkel és tartal
mukkal még nem a IH —IV. osztályos tanulónak valók. Összefüggéséből 
kiszakítva nem is mindenik érthető, pl.
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« Sperne voluptates, nocet empta dolore voluptas.» (18)
« Omnem crede diem tibi diluxisse supremum ;
Grata superveniet, quae non sperabitur, hora. » (22)
«Quse laedunt oculum, festinas demere, si quid 
Est animum, differs curandi tempus in annum ? » (23)

«Valeat possessor oportet,
Si comportatis rebus bene cogitat uti.» (31)
«Maxima debetur puero reverentia.» (5)
«Qui non defendit, qui absentem rodit amicum
Fingere qui non visa potest, commissa tacere
Qui nequit, hic niger est, hunc tu, Romane, caveto!» (5)
Azt sem helyeselhetem, ha az ilyen költői idézetek — mint az 

előbbi példa első sorában — meg vannak hamisítva, mint pl.
«Vivere naturae te convenienter oportet» (31)
« Vas, nisi sincerum est, quidcunque infundis, acescit.» (42) 

e. h. sincerum est nisi vas . . .
« Tum tua res agitur, paries cum proximus ardet. » (40)
Az említett elvi és módszer szempontjából tett kifogásaim mellett 

szívesen elismerem, hogy a gyakorlókönyv a szerző terve szerint (a ma
gyarságot nem tekintve !) lelkiismeretes gonddal készült, a latin nyelv 
szempontjából tárgyi hibáktól ment s más effajta könyveink mellett 
tisztességesen megállja a helyét. Csen g em  J ános.

K ét jó  ifjúsági könyvről, (hai/ilt : Englische Schulbilder. ■— Hughes: 
Tom. Brown’s schooldays).

A napi hivatalos munka után az egységes iskola, tankönyvbirálat 
és fizetésrendezés küzdelmei közepette valóban jól esik időnként a Meg
váltó szavait követve, a kisdedekhez leereszkedni, s nem annyira erőt, 
mint inkább megifjodást s lelkesülést meríteni az ifjúságnak szánt jó  
könyvekből. Olvasás közben épen kapóra jött nekem a Pæd. Társ. azon 
utóbbi határozata, hogy a gyermek- s ifjúsági irodalmat figyelemmel 
fogja kisérni. Igénytelen soraimnak meglévén a jogezíme, csak azt 
jegyzem meg, hogy a hazafias hánynak teljes méltatásával is össze- 
egyeztethetőnek tartom azt, hogy más nemzetek ifjúsági irodalmából is 
átültethessük a valóban jót és maradandót. Ezen elv helyességét e folyó
irat olvasói előtt, gondolom, felesleges bizonyítani ; a sovinisztákat s elfo
gultakat pedig csak a klasszikus «Robinson »-ra utalom, mely angol volta 
daczára bejárta az egész világot s mindegyikünk ifjúkori visszaemlékezé
seiben előkelő s maradandó helyet foglal el.
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Azon két könyv, melyre ez alkalommal óhajtanám az olvasók, 
főleg azonban az írók és kiadók figyelmét felhívni, tárgyát, illetve szer
zőjét tekintve szintén angol, noha németül van megírva. Ertéköket 
fokozza az, hogy napjaink egyik fontos pædagogiai vezéreszméjének 
teljesen megfelelnek, s keresve sem találhatnánk alkalmasabb eszközt a 
testi nevelés reformjára s az ifjúsági játékok meg kedv éltetésére. A gyer
mek psychologiájának egyik elemi szabálya az, hogy csak azzal foglal
kozik szívesen, a mit szeret ; ha tehát azt akarjuk, hogy játszszék, még 
pedig a szabadban, hiába adjuk kezébe a legteljesebb Kiss Áron-féle 
játékgyűjteményt, melyet felnőttek haszonnal forgathatnak, de a gyer
mek s ifjú megun s csakhamar félre tesz, hanem igenis buzdulni fog 
saját példánkon s oly élénken megírt rokon jeleneteken, melyek őt az 
eszmének képesek meghódítani. íme az ifjúsági játékok népszerűsítésé
nek egy új, s higyjék el, nem meddő módja !

Ha rossz könyvek olvasásának, jogosan, káros hatást tulajdonítunk, 
akkor a megfordított tétel helyességét is el kell ismernünk. Ezen meg
győződés elevenedett fel bennem önkéntelenül azon két könyv olvasása 
közben, melyekről e helyen bővebben azért szándékozom megemlékezni, 
mert átültetésök érettebb ifjúsági irodalmunkra valódi nyereség volna. 
Napjainkban kevés mű jelenik meg, melyről nyugodt lelkiismerettel 
állíthatnék, hogy «a szó igaz értelmében vett jó ifjúsági iratok», mint a 
szóban forgók, melyek azon, korunkban eléggé nem méltányolható jó 
tulajdonsággal is dicsekednek, hogy az ifjúsági játékok időszerű eszmé
jét ép oly népszerű, mint vonzó alakban tárgyalják s alkalmasak arra, 
hogy ezen egészséges eszmének kicsinynél-nagynál egyaránt lelkes híve
ket és apostolokat szerezzenek.

Első könyvünk * azon ismertetés révén, melyet róla a Tanáregye
sületi Közlöny XXIV. évfolyamának 259—60. lapján közöltem, gondo
lom, nálunk sem egészen ismeretlen. Azóta a külföldi bírálatok is meg
erősítették jó véleményemet, s mondhatom, nem ismerek munkát, 
melyből a nagy angol internátusok belső életét, az angol ifjúsági játékok 
lényegét és fontosságát jobban s kellemesebben meg lehetne ismerni. 
Kaydt könyve az érettebb ifjúságnak szánt tartalma mellett, finom pæda
gogiai érzékkel lévén megírva, igen kívánatosnak tartom, hogy a szerző 
előzetes engedélyével avatott toll legalább kivonatosan irodalmunkba is 
átültesse.

Kissé bővebben fogok megemlékezni másik könyvünkről, melynek 
teljes czíme : Tom Brovms Schuljahre. Von einem alten Jungen. Aus

* Teljes czíme : Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Engli
sche Schulbilder in deutschem Rahmen, nach einer Studienreise aus der 
Bismarck-Schönliausen-Stiftung geschildert von H. Raydt. — Hannover, 
18S9, C. Meyer. — n. 8. r. 266 -I- 8. 1., 44 rajzzal. Ára 4 márka.
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dem Englischen des Thom. Hughes übertragen. Nürnberg, Verlag der 
Kindor-Gartenlaube 1892 ; -A kis 4. r. 284 1. Ára 2 márka. — Тот 
Brown’s schooldays, ez a könyv eredeti angol czíme, melynek jó hír
nevét a német közönség előtt Eaydt fentemlített «Képei az angol iskola- 
életből» alapították meg, a mennyiben ezen szerző ismételten a leg
nagyobb dicsérettel emlékezik meg ama kedves könyvről (reizendes 
Büchlein, 1. műve 34. lapján), és Rugby schoolt, az 1567-ben alapított 
híres angol internátust, valamint 1828-tól kezdve működő, nem ke- 
vésbbé híres és hivatott igazgatóját dr. Thomas Arnoldot, az angol inter- 
nátusok reformátorát, behatóan méltatja.

Könyvünk, mely két részre s mindegyik rész kilencz fejezetre van 
■osztva, önéletleirás alakjában tartalmazza egy angol deák tanuló-éveinek 
eirását. Mindez eleven tollal s olyannyira élvezhetőén van elmondva, 
hogy a társadalmi s tanügyi napimunka fáradalmai után valódi üdülést 
nyújt. A szerző, a ki az iskolaélet viszonyait megmásítatlanul tárja 
elénk, jól kidomborítja hősét s a mellékszereplőket, számos iskolai ka
landot s jelenetet rajzol, megismertet a deákok csinjeivel s még a moz
galmasabb eseményektől sem riad vissza, a mennyiben azok ismerete a 
helyes Ítéletre és az internatusok beléletének megismerésére szükséges.

Helyenként, s a nélkül, hogy kifárasztana vagy a gyorsan haladó 
■cselekvés menetét akaratunk ellenére megakasztaná, számos jeles pædago- 
giai megjegyzést s tapasztalatot sző be, melyekből mutatványul néhá
nyat idézek : Az iskolák czélja nem az, hogy a tanulók fejét göröggel 
és latinnal tele tömjék, hanem az, hogy testileg és szellemileg ép fiúkká 
s a jövőben derék állampolgárokká neveljék őket; ámde ezen munkának 
aránytalanul fontosabb része a tanórákon kívül esik (40. 1.). Gyakran 
gondolok arra, hogy a mai fiúk sokkal puhábbak és finyásabbak, mint 
mi, kik a régi iskolát jártuk (49. 1.). Ez a játék (foot-ball) csodálatos 
próbaköve a fiúk különböző jellemének (75). Egy félóra az ilyen fárad
hatatlan, idegfeszítő küzdelemből felér a nyárspolgári életnek egy esz
tendőjével (79). Mily hatalom rejlik a könnyedén odavetett szavakban, 
ha olyanoktól erednek, kiket szeretünk és tisztelünk, s mily könnyedén 
bánnak el ezen hatalommal ! Bizony, bizony, ezen szavakat az Úr egyszer 
számon fogja kérni (81). A fiúk, mint a birkák a nyájban követik egy
mást jóban rosszban egyaránt, mert nem igen szeretnek gondolkodni s 
nincsenek még szilárd elveik, azért igen fontos az, hogy ki kerekedik 
élükre vezérnek (120). Sok pajkos fiút sikerült már megjavítani azzal, 
hogy egy ifjabb társat rájuk bízva, komoly öntudatukat felkeltették 
(155). Az ifjúból csak akkor lesz valami, ha megengedjük, hogy saját 
magából is fejleszthesse magát (177). Iskoláinkban az enyém és a tiéd 
fogalma helyenként hihetetlenül zavaros s olyat is megenged, a miért 
szegény gyermekek tömlöczbe vándorolnának (207). Tanuljatok meg jól
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boxolni, mert ez nagy hasznotokra lesz ; ha nem alkalmaznátok is komo
lyan, nincs ennél hasznosabb testi mozgás a kedélyre, valamint a ge- 
rincz- és végtagok izmai számára (? 225). Egy jó szó, egy kis leeresz
kedés felnó'ttek részéró'l oly könnyen belopódzik a tisztességes fiú 
szivébe (259). A földnek legelterjedtebb zuga is fontos, és senki sem tud
hatja, vájjon nem azon hely legfontosabb-e, melyen épen ő van — de 
mindenki saját helyén legjobb erejét és tudását alkalmazhatja s értéke
sítheti (271).

Ezekhez sorakoznak az erkölcsre s vallásosságra (9, 101, 1681, 
254) vonatkozó, valamint humoros és szatirikus (13, 19, 32, 77) meg
jegyzések, bár az utóbbiak bizonyos szellemi érettséget tételeznek fel
végül nem hallgathatom el a 165., 240. s 253. 1. f. leirt jeleneteket, 
melyek az ifjúsági irodalom gyöngyeihez tartoznak. A valódi könyörület 
s vallásosság ilyen példái annál meghatóbbak, minél ritkábbak nap
jainkban.

Az intézeti rendellenességek, visszaélések, s megtorlások, a felső 
osztályok növendékeinek alkalmazkodása az alsóbbak rovására, bár elv
ben nem helyeselhető, mély jelentőségű. Én legalább ebben látom a 
lehető legjobb előkészítést a valódi létért való küzdelemre, s legvalószí
nűbb okát s magyarázatát a felnőtt angolok ú. n. «flegmá»-jának. Úgy 
van ! mert egy valódi «legény»-tői ( fellow) minden kényeskedésnek s a 
fin de siècle-re emlékeztető finyásságnak távol kell maradnia ; aprósá
gok nem bánthatják, különben hogyis volna majdan képes az élet vihará
ban helyt állni ! Mindennek, tehát az edzésnek s tombolásnak is meg
van a maga ideje, s jaj annak, kinél későn, idejöket múlva, jelentkez
nek ! Még a határozottan vásott cselekedeteknek is megvan az a jóté
kony hatásuk a közösségre, hogy bennök az igazság s kárpótló viszonzás 
nyilvánulnak.

ítéletemet röviden összefoglalva, «Tom Brown Iskolaéveit», tar
talmánál s irányánál fogva melegen ajánlhatom kartársaim s a neve
lésükre bízott ifjúság figyelmébe : az eredetit s a német fordítást a hozzá
értőknek, a magyar átdolgozást pedig élelmes kiadóinknak, kiket bizto
síthatók, hogy a könyvnek kelendősége lesz, mert könnyű s csaknem 
lehetetlen meg nem szeretni. Azokat pedig, kik önálló ifjúsági iratok 
szerkesztésével foglalkoznak, a buzdító példa után, arra kérem, ajándé
kozzák meg a hazai irodalmat mihamarabb egy eredeti magyar л Barna 
Tamás»-sál, melynek tárgyát a hazai középiskolák és nevelő-intézetek 
életéből meríthetik.

(Eger.) K emény F erencz.
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3. Helyes-e a tanulót felelés végett a padok elé szólítani ?
Különböztessük meg az egyes tantárgyak természetét, a tanulók 

létszámát, a tanár ügyességét és — a padok szerkezetét. Nyelvi és törté
nelmi órában a pad elé szólítás rendszerint felesleges ; a természettudo
mányi és mennyiségtani, úgyszintén a földrajzi órákban alig kerül
hető ki. Ezért is ajánlatosak a két-ülésű (Klamarik-féle) padok, mert a 
kilépésnél minden zajt s időveszteséget kizárnak. Szemes és — ép hallású 
tanár a padban való feleltetésnél oly gyakran előforduló súgástól sem 
tart. A pad elé szólítás azonban ne történjék nagy csoportban ; leghelye
sebb 2 tanulót : egy gyengébbet és egy jobbat kiszólítani, a mi, ha a 
gyengébb kezdi a felelést, a megítélés munkáját megkönnyíti s időnyere
séggel jár. Ha kettőnél több tanulót szólítunk ki egyszerre, nem csak az, 
áttekintés s összehasonlító megítélés válik nehezebbé, hanem az osztály 
többi részének, az ülőknek foglalkoztatása és fegyelmezése is. Ez utób
biakról egy perczig sem szabad megfeledkezni, a mit közbevetett s várat
lan kérdésekkel érhetünk el, melyeket a nem felelőkhöz intézhetünk, a mi 
őket folytonos figyelésre kényszeríti. így aztán az együttműködés s közös 
munkálkodás elvének is eleget tehetünk. Egy-egy ily közbevetett kér
désre nyert kiválóan jó vagy rossz felelet még figyelembe is vehető (osz
tályozható). Még csak azt jegyzem meg, hogy a tanár az érdemjegyeket 
ne az osztályban a tanulók előtt írja be, mert ez a tanulók részéről elő
szeretettel űzött analog klasszifikálás révén, sok kellemetlenségnek lehet 
okozója. A tanár, még mielőtt a tanterembe lép,^szemelje ki s jegyezze 
meg magának azokat, kiket feleltetni óhajt, majd ha a tanári szobába 
érkezett, még «melegében» bejegyezheti az érdemjegyeket, (kf.)

E válasz a pad elé szólítást, körülbelül mint alig elkerülhető, tehát 
szükséges rosszat méltatja. Szerintünk helyesebb lett volna föltétlenül 
pálczát törni fölötte. Ha az egész osztályt akarjuk tanítani, az egész osz- 
tálylyal akarunk foglalkozni (s ennek kell történnie a tanítás minden 
fokán), akkor a felelő tanulót, a ki voltakép nem csak a maga nevében, 
hanem az egész osztály helyett felel, nem szabad társaitól izolálnunk, 
nem szabad egyedül csak vele foglalkoznunk ; kell, hogy társainak foly
tonos figyelme és ellenőrzése alatt álljon s ez csak a kihívás cerimoniájá- 
nak mellőzésével érhető el. Még a mennyiségtani és földrajzi órákban is 
helyesebb, ha a tanuló a padban marad, a padban dolgozik s a táblát.
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csak a tanár használja a tanuló feleletet követve. A pad elé szólítás exa- 
menné teszi az iskolai tanítást, meglazítja a figyelmet, s a közös mun
kálkodást, a tanulók lelki érdeklődését lehetetlenné teszi. — A calculus- 
jegyzésről, illetőleg nem-jegyzésről mondottakat mi is helyeseljük, csak 
azt jegyezzük meg, hogy a feleltetendő fiúkat a tanár ne előre állapítsa 
meg, hanem igenis igyekezzék mindig minél több tanulót, ha lehet, az 
egész osztályt feleltetni. A szerk.

VEGYESEK.

— Lakits Vendel fő- és székvárosi igazgató-tanítót, ki a hazai 
tanítóság érdekeit mindig szivvel-lélekkel felkarolta, aranytollal akarja 
megtisztelni a Népnevelők Budapesti Egyesülete s tisztikarának és vá
lasztmányának aláirásával gyűjtő-ivet, illetőleg felhívást bocsátott ki 
Magyarország néptanítóihoz, hogy elismerésük és hálájuk tanujeléül e 
megtisztelő ajándékhoz a maguk filléreivel hozzájáruljanak s adományai
kat f. évi junius 10-ikéig Sántha Lajos igazgató-tanítóhoz (Budapest, 
Kazinczy-utcza 25. sz.) beküldeni szíveskedjenek.

íJí  >[:

— Országos tanszerkiállítás Debreczenben. Eötvös Károly 
Lajos tagtársunk, hajdú-megyei tanfelügyelő mozgalmat indított meg, 
hogy az idén, augusztus havában Debreczenben országos tanszerkiállítás 
rendeztessék. A Gönczy-egyesület központi bizottsága néhány szakférfit 
már ki is küldött a tanszerkiállítás előkészítésére. Igen kívánatos, hogy 
;az üdvös terv teljes mértékben megvalósuljon.

* * *

—- Játék-tanfolyamok. Németországban 1893-ban 19 tanfolya
mot rendeznek tanárok és tanítók, hét tanfolyamot tanítónők szá
mára, a végett, hogy a részt vevőkkel megismertessék az iskolákban gya- 
korlandó játékokat s őket bevezessék a játékok vezetésébe. Gróf Csáky 
Albin miniszter is kilátásba vette ily tanfolyamok szervezését ; az első 
-előre láthatólag szeptember hóban fog megtartatni Budapesten. A mi
niszter dr. Ottó József tornatanárt a tanfolyamok s a tornatanítóképző- 
intézetek tanulmányozása végett Németországba küldte.
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— A játékok az iskolában. Az országos közegészségügyi egyesü
let április 20. és 27-én két igen látogatott és nagyérdekü ülést tar
tott. Az elsőben Szuppán Vilmos a mozgási játékok szervezéséről, 
dr. Schuschny Henrik a játékok bevezetéséről értekezett. A két felolvasás 
egymást kiegészítette. Szuppán a vallás- és közoktatásügyi miniszter urnák 
a játszó-helyek létesítése tárgyában kiadott rendeletéből kiindulva azzal 
foglalkozott, miképen lehet és kell az iskolai mozgási játékokat szer
vezni. Németország példáját említette, a hol nehány év alatt 81 város
ban szervezték a játékokat. Maga Berlin öt játszóhelyet létesített és a 
játékokat vezető tanítókat fizeti. Lipcsében a játékok ügye három egye
sület kezében van. Beszélt a felolvasó a játszó-hely berendezéséről, a 
játékok vezetésére alkalmazandó tanítókról, az időről, a leányok játsza- 
tásának szükségességéről. -— A tetszéssel fogadott felolvasásokhoz élénk 
vita fűződött, melyben kiváló orvosok és tanárok vettek részt. — Az 
egyesület második ülésében gyakorlatilag mutatta be a játékokat 
dr. Ottó József, az V. kér. főreáliskola tornatanára. A reáliskola tágas 
udvarán zeneszó mellett felvonuló ifjúság, festői egyenruhájában, pom
pás látványt nyújtott. Bevezetésül az összes tanulók néhány szabad- 
gyakorlatot végeztek. Azután kezdődtek a játékok. Az I—VI. osztály
beliek hat csoportban egy időben a következő játékokat mutatták be r 
I—II. oszt. Madarász, Domino, Vad ember ; III. oszt. Schlaglaufen ; 
III—IV. oszt. «Hátulsó pár előre» és «futó stuk» ; V—VI. oszt, Nagy 
méta (Longa) ; VI—VIII. oszt. Criquet ; VII—VIII. oszt. Rugólabda 
(Football) és Hajító-gömb (Schleuderball). Különösen a két utóbbi játék 
és a nagy méta nyerték meg a nagyobb fiúk játékai közül a nagy szám
ban megjelent szakférfiak tetszését. A játékok koronája azonban az 
angol football. Ennél tökéletesebb játék alig képzelhető. Ifjaink nagyon 
szeretik, míg az angolok hires Criquet-játékával még nem barátkoz
tak meg.

— Gáspár János emlékezete. Az alsó-fehérmegyei tanító-egye- 
süset Nagy-Enyeden ülést tartott néhai Gáspár János tanfelügyelő és 
jeles pædagogus halálának évfordulóján. Havas Gyula dr. tanfelügyelő 
emlékbeszédben méltatta az elhunytnak érdemeit ; majd báró Kemény 
Kálmán főispán indítványára elhatározták, hogy Gáspár sírját díszes 
emlékkővel fogják megjelölni s e czélból gyűjtést indítanak.

* * *

Frick Ottó-nak, a hallei Francke-alapítványok boldogúlt igaz
gatójának Iskolai beszédeit adta ki Gerában (1892) az elhunytnak fia
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G. Frick. A gyűjtem ényben nyolcz nagyobb beszéd van, melyek közül 
különösen kettő érdem el kiváló figyelm et: «Az erkölcsi szabadság lé 
nyege», és «A szem élyiség eszméje». A többi hat évzáró iskolai beszéd, 
rövidek és velősek. E  beszédekben az érdemes és lelkes tanférfiunak egész 
szeretetro méltó egyénisége visszatükröződik.

—  Az e g y s é g e s  isk o la  N orvég iában . Az egységes iskola Nor
végiában lehetőleg m eg van valósítva. Az alsó-fokot a népiskola alkotja, 
mely e szerint a középiskola előkészítője ; ehhez csatlakozik a hat osztá
lyú középiskola. E nnek három alsó osztályában idegen nyelvet csak 
egyet tanulnak, t. i. a németet; a három felsőben bifurcatio van, a m eny
nyiben a tanuló a latin  és angol közt választhat, a franczia pedig facul- 
tativ. A latinul tovább is tanulni akarók a három alsó osztály elvégezté- 
vel a gymnasiumba mennek, a hol latint, görögöt és francziát tanul
nak ; az angol n yelv  hivei pedig a reálgymnasiumba lépnek, melyben 
az angol és franczia nyelven kívül a természettudományokat, a geogra- 
phiát s a rajzot kiváló mértékben művelik. A ném et mindkét részre 
kötelező.

Jelenleg egy bizottság a tanterv revisiójával foglalkozik s e bizott
ság megállapodásai szerint a jövőbeli iskola következő alakot öltene : 
Alapjául szolgálna az öt osztályú népiskola idegen nyelvek nélkül ; 
ezután következnék a négy osztályú középiskola, melynek két alsó osz
tályában a ném et lenne az egyedüli idegen nyelv, a két felsőben latin és 
angol. Az iskola betetőzéséül ily trifurcatio szolgálna : 1. Reálgymna- 
sium (angollal és francziával) ; 2. latin gymnasium (angol, franczia és 
latin nyelv) ; 3. latin-görög gymnasium (az egész országban három, 
34 latin és 19 görög órával).

—  A n é m e t ta n fé r f ia k  és ph ilo lo g u so k  e g y e sü le té n e k  42. g y ű 
lésére , mely Bécsben május 24— 27. napjain fog végbemenni, az egye
sületi elnökség m eghívására hazánkból is sokan készülnek, különösen 
philologusok. Számos előadás lesz napirenden, részint összes üléseken, 
részint az egyes szakosztályokban. Magyar ember kettő vesz részt az 
előadásokban, név. Ponori Thewrewk Emil egyetem i tanár tart előadást 
Eestus-kiadásáról s Latkóczy Mihály eperjesi tanár a Pervigilium Vene- 
ris-ről.
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Hazafias könyvtár. Szerkeszti Gaal Mózes. 1. szám. Szondi kit ap- 
ródja. Történeti elbeszélés. A magyar ifjúságnak írta Gaal Mózes. 2. sz. 
Zoárd jóslata, irta Gaal Mózes. 3. sz. A vezér boszúja, irta Gaal Mózes. 
4. sz. Kupa, a pogány vezér, írta Gaal Mózes. 5. sz. Vitézi becsület, írta Gaal 
Mózes. 6. sz. Az utolsó mentsvár, írta Tábori Róbert. Pozsony. 1893. (Stam- 
pfel.) Egy-egy füzet ára 50 fillér.

A latin praeparatiók czélja s módszere. Irta  Szilad Mária a «latin 
praeparatiók» szerkesztője. Budapest, 1893. (Singer és Wolfner) 56 1. Ara ?

A Néptanítók Lapja 1868—1892. évi folyamainak repertóriuma. A nm. 
vallás- és közokt. m. k. minisztérium megbizásából készítette Petrik Géza. 
Budapest, 1893. (Dobrowszky). 274 1. Ára 1 frt 40 kr.

lanulmányok. A magyar ifjúság és a művelt közönség számára. Irta 
Szitnyai Elek. Budapest. 1893. (Franklin). 227 1. Ára 1 frt.

A békésmegyei tanító-egyesület évlcönyve az 189112-ik tanévben. Össze
állította Vaday József, egyesületi főjegyző. B.-Csabán 1893. Egyesületi ügye
ken kívül két pædagogiai pályamunka van benne ; az egyik : Miként lehetne 
a nagy közönség érdeklődését a tanügy iránt felkölteni ?» A feleletet erre a 
kérdésre a következőleg foglalja össze : 1. A tanító sikeres iskolai működése 
által. 2. A társadalom és a tanítóegyesületi működés által. A másik érteke
zés : «Tanítandó-е az elméleti nyelvtan a népiskolában, s ha igen, minő 
terjedelemben és milyen módon ?» A fejtegetés eredménye a következő : 
1. A nyelvtan tanítása szükséges a népiskolában, mert a) nevelő hatása vau, 
b)  fejleszti az értelmet, c) kiváltképen azért, mely ez a helyes beszéd és 
írás alapfeltétele. 2. Csak annyit vegyünk elő, a mennyi szükséges a helyes 
beszéd és írás megtanulásához. Tehát a mondatokról, a mondat- és beszéd
részekről, — azok felosztása nélkül és a szóalkotásról kell tiszta fogalmat 
szereztetnünk a tanulóval. 3. A tanítás módja inductiv és concentrikus ; 
minden osztályban fölfelé haladunk, a könnyebbről a nehezebbre térve át s 
minden tanév tananyagát rendszeres egészbe foglaljuk, összpontosítjuk. 
4. Olvasmányok kezelése által tanítsunk, s a fogalmazásokra nagyobb súlyt 
fektessünk, mint az elemzésekre. 5. Ne vegyünk elő sok szabályt, s a mit 
megtanítunk, az egyszerű, érthető és általános (?) legyen.

Magyar Gyermekjáték-gyűjtemény. Szerkesztette dr. Kiss Áron. Nagy 
8. r. 518 1. Budapest, 1891. (Hornyánszky) Ára?

Magyar Gyermekjátekkönyv kis gyermekek számára szerkesztette 
dr. Kiss Áron. Budapest, 1891. 168 1. Ára 1 frt 20 kr.
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M A G Y AR P Æ D A G O G IA I TÁRSASÁG .

Elnökségi ülés 1893. ápr. hó 19-én.

Jelen voltak : dr. Heinrich Gusztáv elnök ; dr. Badics F. titkár 
dr. Csengeri J. szerkesztő ; dr. Gyulay B. pénztárnok ; György Aladár 
ellenőr.

1. A titkár jelenti, hogy Brcznyik János selmeczbányai ev. lyc. 
igazató és Mayer Béla kalocsai v. püspök, r. tagok köszönetét mondván 
meg válasz tatásuk ért, 50—50 írttal a társ. alapító tagjai közé lépnek.

2. A pénztárnok jelentése szerint apr. 19-én a pénztár állapota r 
bevétel 1739 frt 78 kr. ; kiadás 1547 frt 33Va kr. ; pénztári készlet 192 
frt 457г kr.

3. A tagdíjjal hátralékban levő külső tagokra nézve a pénztárnok 
felhatalmaztatik, hogy a mennyiben a tagsági nyilatkozat kötelező ereje 
három évre szól, szólítsa föl az illetőket a hátralék befizetésére, m ely 
esetben a tőlük alapszabályaink értelmében elvont folyóirat ismét m eg
küldetik számukra.

Felolvasó ülés 1893. ápr. 22-én.

Jelen vannak : dr. Heinrich G. elnök ; Trájtler Károly jegyző ; 
Badics Ferencz titkár ; Böngérfi János ; dr. Gyulay Béla pénztárnok. 
Ferenczy József, Heller Ágost, Hoffer Károly, Kármán Mór dr., Kerék
gyártó Elek, Komáromy Lajos, Lakits Vendel, Málnay Mihály, Nagy 
László, Badó Vilm os, Szuppán Vilmos, Sebestyénné Stetina Ilona, Thu- 
ránszky Irén, Verédy Károly másodelnök ; továbbá Sebestyén Jenő, 
Hermann Antal, Kurcz Sámuel, tanítónőképző int. növendékek és 
még számos férfi- és nő-vendég.

I. Elnök az ülést megnyitván, a felolvasó-asztalhoz Sebestyénné 
Stetina Попа r. tag ült, hogy: «А nevelönö-kérdés hazánkban » czimíí 
értekezését felolvassa. A felolvasást élénk vita követte. Az értekezés m eg  
fog jelenni a Társaság folyóiratában.

II. A második felolvasó : Ferenczy József: «Л felnőttek oktatása 
és a népies irodalom» czimíí kérdésről értekezett. A felolvasással kap
csolatban tett amaz indítvány, hogy a Pæd. Társaság a «Magyar Mese
mondó »t a hazai könyvtárak és könyvtár egyesületek figyelmébe ajánlja, 
jelentéstétel végett az elnökségnek kiadatni határoztatott. Az értekezés 
meg fog jelenni a Magyar Psedagogiában.

A felolvasó ülést a tagok zárt ülése követte, melyen a titkár az  
elnökségi ülésen tárgyalt ügyekről tett jelentést.



PÆ D A G O G IA I A L A PFO G A L M A K .

I.

A pædagogia viszonya a philosophiához és az egyes-tudományokhoz ; 
empirikus és rationalis kiinduló pontja.

Azzal, hogy m egállapítom  a pæ dagogia  viszonyát a p b ilo so -  
ph iáh oz és az egyes-tudom ányokhoz, azt érem  el, hogy a m in d en -  
ségből, a m elynek  vizsgálatával a p h ilo so p h ia  és az egyes-tu d om á
nyok foglalkoznak, egy sajátos terü le te t kü lön ítek  el a pæ dagogia  
szám ára s ezzel a további e lem zésh ez  kiinduló pontot ta lá lok . 
E  válla lkozás nem  fö lösleges; az e lem ek en  kell kezdeni ott, a h o l  
m ég kevés b izonyosság uralkodik. T én y, hogy a pæ dagogia terén  
m ég az alapvető kérdésekben sincs m egegyezés.

A tudomány valamely tárgyról módszeresen megállapított 
ismereteknek rendszere. Tárgyául m in d az szolgálhat, a m iről m eg 
ism erésünk  lehet, így a term észeti vagy  anyagi valóság tárgyi és  
alaki tek intetben , az em ber szo lgá latába szegődtetett valóság tar
ta lm ilag  és történetében, a lelki va lóság  m agában és m űködésében . 
H ozzáadhatjuk m ég az em beri va lóságot, a m ely  az anyagi és le lk i 
valóságnak  kapcsolata, a szolgálatunkba szegődtetett valóságra p e 
d ig  annyiban  utal, a m ennyiben  b en n e  kifejeződik. P ontosabb  
m eghatározással tárgyon vizsgálati kört értünk, melynek határait 
valamely egységes szempont jeleli meg. Ism ereteinket a tárgyról 
módszeresen kell szereznünk, azaz ü g y es és b izonyos fokig tudatos  
an a lysisse l és syn thesissel, abstractióval és determ inatióval, induc-  
tióval es deductióval és történeti kritikával m egállap ítanunk. É p  
eb b en  különbözik a tudom ányos ism ere t a közönséges em ber is 
m eretétő l. A m ódszeresen m egállap ított ism ereteknek azután rend
szerbe kell összetevődniük, azaz szervesen  kapcsolódniok, úgy,

22Magyar Pædagogia. II . 7.
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hogy egység tám ad jon  a sokaságban. Az egyes tudom ányok végre 
maguk is részei egy  nagy egyetemes rendszernek, tárgyául szo lgá l
nak a m in d en ség rő l szóló egyetem es tu d o m á n y  rendszerének.*

A tu d om án yok at legterm észetesebben tárgy szerint osztályoz
hatni. E  szer in t vannak  természeti és mathematikai tudományok, 
a m elyek az an y a g i valósággal fog la lkoznak  ; culturaiak és törté
netiek, a m elyek n ek  tárgya az em ber szolgálatába szegödtetett 
valóság ; psychologia, logika, ethika, a m elyek  a le lk i valóságra  
irányulnak; v égre  a philosophia tu d om án ya , ez a m indenségről 
szóló egyetem es tudom ány. A term észeti é s  m athem atikai tu d om á
nyokat egységes n évvel természettudományoknak is nevezhetnők . 
E lkülön ítésük re az anyagi valóságban ész le lh ető  tárgyi és alaki 
szem pont irán yad ó . További szem pontok  fö lvéte lével további elkü
lönítés le h e tsé g e s . íg y  szárm aznak a m athem atika  részei, valam int 
a földrajz, term észetrajz, term észettan , ch em ia  stb. Az úgy n ev ez
tem  cu lturai é s  történ eti tudom ányokat k özön ségesen  egy n évvel 
történeti tudományoknak szokás n evezn i. E n  a term észeti és m a
them atikai tu d o m á n y o k  m intájára e lvá la sztom  őket : culturai tu d o 
m ányokon értve az em beri alkotásoknak tárgyi részét, történetieken  
ez a lkotásoknak  keletkezését és a lakulását, röviden az alaköltés  
folyam atát. C u ltu rai tudom ányok a gazdasági tudományok, a 
m elyeknek a lap ja  az em ber szolgálatába szegöd tetett föld azzal 
együtt, a m i rajta, benne és körűié van  ; továbbá a társadalmi 
tudományok, a  m elyek  a jogon, csa lád on  és társadalm on a lap u l
nak; a n yelvre , irodalom ra s m űvészetekre irányuló tudom ányok  
(tág értelem b en  philologiá), a m elyek  azon  az alapon keletkeznek, 
hogy az em b er a  hangot, a követ, a  sz ín t, a m ozgást használja föl 
gondolatainak és  érzelm einek k ifejezésére ; végre a terem tésen , 
lelk iism ereten, beszám ításon , röviden  az Isten  és em ber és a ter
m észet k ö lcsö n ö s viszonyán alapuló vallástudomány oly alakban, 
a m int azt t isz tá n  term észetes úton  m eg leh e tn e  alapítani. A szoros 
értelem ben v e tt  történettudom ány az em beri alkotások k eletkezé
sére irányul és  annyiféle , a h án yféle  az alkotásoknak köre : p o li
tikai történ et, irodalom történet stb. K ü lön b en  a term észeti és 
történeti tu d om án yok  tapasztalati (empirikus) tudományok nevén

* T. Pesch S. I., Institutiones Logicales. I. 557. és k. 1. Trendelen
burg, Logische Unterschungen. II. 443—460. 1. Ueberweg, System der Lo
gik. 138. §.
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is  összefogla lhatók  szem ben a psychologiával, logikával és ethiká- 
val, a m elyek a  potiori észtudományok (rationales tudományok) ; 
tiszta  észtudom ány azonban csak a ph ilosop liia , a m elyen atájj-etá  
та tpuotxá körét értem . Végre m ég  egy tu d om án y képzelhető, a 
m ely  a lelk i valóságra irányul, t. i. az isteni valósággal foglalkozó  
tudom ány. C sakhogy itt p on tos e lk ü lön ítés válik szükségessé. 
A culturai tudom ányok  sorában ész és tapasztalat alapján leh et  
va llástu d om án yt a lk otn i; m ert «hívságosak m ind az em berek, a 
kikben az Isten  tudom ánya n incsen  . . . .  A  m i benne láthatatlan , 
ú gym int örökkévaló ereje és Isten sége, v ilág  terem tésétő l fogva  
m u n k áib ó l m egérthető  és lá th ató .»1 E zzel szem ben tapasztalással 
és gondolkodással közvetetlenül el n em  érhetjük az isten i valóságot 
úgy, a hogy pl. le lkünk  je len ségeit belső  tapasztalással és elm énk  
m űködésével m egism erjük. A k inyilatkoztatás jő itt segítségünkre  
é s  a theologia  tudom ánya ez alapon szól «de D eo u n ó et tr in o» .2 *

A tudom ányok  felosztásában a «culturai tudom ányok» szo 
katlan eln evezés, a m ely  azért igazolásra szorul. K ülönben is töb b 
ször lesz m ajd szükségem  a közműveltség fogalm ára, azért értelm ét 
röviden m egállap ítom .

A cultura vagy közm űveltség humánus képzettség mint socia- 
lis állapot. E  m eghatározás szerint, a m ely  alapos elem zésnek  
eredm énye,8 a cu ltura a term észeti á llapotnak  ellen téte, az em beri 
term észetnek sajátos tökéletesítése. Sajátossága a hum ánus kép
zettségnek legközelebb  az egyetemességben áll. Az em beri term é
szetnek m inden  oldalról való tök életesítése  felel m eg e kép zettség
nek, s a cu ltura olyan állapot, a m elyb en  az em beri m unkának  
egy  tere sem  m arad parlagon. Fölérendeltséget is m utat a k özm ű
veltség  az em beri tökéletesség egyes e lem eive l szem ben : az ism e
rettel, erénynyel, m űvészettel, jog i renddel szem ben. Van ugyan  
m ég egy fogalom , a m elynek  ugyanezek  a jegyei, a m űveltség  fo 
galm a. A kü lönbség  m űveltség  és cu ltura közt az, hogy a m űveltség  
gazdája az egyén , a culturáé a társaság.4 *

A közm űvelődés azzal in d u l m eg, hogy az em ber a term é
szeti valóságot szolgálatába fogadja. L egelső  fö ltétele az em beri

1 Bölcs. 13-1. Bóm. 1-20.
2 Hurter, Tbeologiæ Dogrn. Comp. П. köt.
0 Nostitz-Rieneck, Das Problem der Cultur. 1—60. 1.
* I. m. 6—7. 1.

П *
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term észetnek korlátoltsága, szükségletei. Á llati m ivoltánál fogva  
(Cöjov) az em bernek gazdasági szü k ség lete i vannak ; v iszonya van  
egyúttal em bertársához, azért n evezzü k  őt társas lénynek  (Çwov 
roXtTaóv), s szoru l socia lis javakra ; végre psychikai term észete,, 
eszes volta  m ia tt (Cwov Xo-fixov) id eá lis kincsekre vágyakozik. 
A szükségletek h ez járu l a képesség a szükségletek  k ielégítésére : 
m egism erő k épesség  és törekvés az érzéki elem ek et is beleértve. 
A szükségletek és  képességek együttvéve teszik  az embei'i termé
szetnek culturára való rátermettségét. A szü k ségletek  s nem  k ü lön 
ben a képességek  is három  téren  érvén yesü ln ek  : érzéki, társas és 
ideális téren, s alkotásaink, a m elyek  e szükségletek k ielégítésére  
létesü lnek , adják a cu lturát egész terjed elm éb en  hárm as je llege  
szerint.1

Ez alapon azonban csak úgy in d u l m eg  a közm űvelődés  
m unkája, ha m egvan egyútta l a külső föltétel : a tárgy, m ely  a 
szükséglet k ielég ítésére alkalm as. A gazdaság külső tárgya az anyagi 
világ, a jog i é le té  a család és a társadalom  m eg a term észetjog. 
A kettő együttvéve p ed ig  tárgya a tudom ányos m egism erésnek , 
m intája a m ű vész i alkotásnak, eszköze a va llásos és erkölcsös é le t
nek. A term észettő l való két társasághoz, a családhoz és társada
lom hoz m ég egy  szükséges társaság já r u l:  az egyház. Szükséges 
ezen társaság tek in te tte l az Isten  akaratára az em berrel. A k in yi
latkoztatás tartalm át, a kegyelem  k incseit Isten  az egyház gondjára  
bizta és az em ber elé term észetfö lö tti czé lt tű zö tt utasítva őt, hogy  
az egyházat h a llgassa .2

M indezzel azonban csak a cu ltura k iinduló  pontjait jeleztük»  
Innen a k özm ű velőd és m agaslatára h osszú  ú t van , s csak h a lad ás
sal érni oda. A történeti élet elve nélkül, történ eti tudat n élk ü l 
nagyobb len d ü le t a cu ltura terén  egyálta lában  nem  képzelhető»  
H agyom ányban az ereje, haladásban a nyilatkozása, hagyom ány
ban a gyökere, haladásban  a v irága.3

A m agasabb fejlődéssel karöltve jár a közm űvelődésnek  egy  
további fö lté te le  : a munkafelosztás. K iegészítése az alanyi fö lté te 
leknek, betetőzése  culturára való képességünknek. Az egyén i szük-

1 Nostitz-Bieneck i. m ; 3. ев köv. 1. Vives L., De tradeadis dis- 
ciplinis. 1. fej.

2 Nostitz i. m. 21—31. 1.
3 Nostitz i. m. 18. 1, Vives i. m. 1. k. 2—3. fej.
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ság iét helyébe a társadalm i lép, ez egyén i képesség helyébe v á ll
v e te tt  m unka. A m unkafelosztás szüksége alapján értjük m eg, h ogy  
az em ber nem  p u sztán  eszes voltánál fogva, hanem  eszes es társas 
természetével kútfeje a közműveltségnek. M egfelel ennek a n y e lv 
szokás, m ely egy n em zet, Európa közm ű veltségéről beszél. Magyar
ajkon «a közm űvelődés» szava jö tt  forgalom ba, m ely erősen  k i
dom borítja a cu ltura socialis jellegét.1

A közm űvelődés előföltételei e szer in t : egyén i és közös szük
ség letek , egyéni k ép esség  és vá llvetett m unka, külső tárgyak, tö r 
té n e ti é let és m unkafelosztás. Az ered m én yek , a m elyek ez a lapon  
lé tesü ln ek , a culturjavak és a cu lturállapot.

A  culturjavak előterem tése a h on fog la lá s tényével in d u l m eg  
n agy  erővel. E tén y  n evezet szerint a  gazdasági gyarapodásnak, a 
közgazdaságnak a lap ja  ; de a jogi v iszon yok  fejlődésének is n em  
kevésbbé előfö ltétele. Ideális téren a n yelvh ez, a m elyben m ár a 
hon fog la lás előtt é lt a  törzs, az irod a lom  járu l; a vallás gyakorlata  
és az erkölcsös é le t  n em  m inden alkalm azkodás nélkül folyik  ; 
m esterségre és m ű vészetre  is új m otívum okkal és új irányban k ész 
tetn ek  az új körü lm én yek .2 3

A culturjavak elterjedésével culturállapot szárm azik. M egala
kulásában döntő szerepe van azon körülm énynek, hogy a gazd a
sági és ideális k özm űveltség  értéke a haladásban van, a soc ia lis  
cu ltu ra  értéke p ed ig  az állandóságban és a társas erők egyen sú lyá
ban . Szilárd m ederben  m egy így végb e a culturjavak szü n telen  
kölcsönhatása, s lé te sü l arányos és összhangzó állapot. D e azért a 
jo g i rend sincs k ivéve a fejlődés törvén ye  alól. A gazdasági és  id e 
á lis  term ékek fo ly ton  folyvást a soc ia lis  á llap ot körébe om lanak és 
a  szüntelen  k ö lcsön h atás következtében o tt m ivoltukhoz k ép est  
fo ly ton os haladást okoznak. A soc ia lis  reform , a m ely  így  szü k sé
gessé  válik, nem  ritkán  a közm űveltségre áldástalan forradalm i 
ú ton  nyer m egoldást. A cultura u to lsó  lényeges fö ltételének , a 
rendnek  és összhangnak ilynem ű m egzavarását csak a jogi ren d n él 
is állandóbb vallás akaszthatja m eg. A  k inyilatkoztatott vallásnak  
m eg  van  az a lphaja, m egvan az om egaja  : a közm űveltség  terén  
való  m inden fejlőd ésn ek  biztos jegeczesed ő  p ontja .8

1 Nostitz i. m. 30—34. 1.
а I. m. 34—39. 1. Wimdt, Ethik 595—618. 1. és 645—669. 1.
3 Nostitz i. m. 40—60.
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A cultura fogalm ának  e m eghatározásához a tudom ányoknak  
egy további m egk ü lön b öztetése  fűzhető . S zok ásos a tudom ányoknak  
felosztása elméletiekre és gyakorlatiakra. Az anyagi és lelk i va ló 
ságnak, a term észet törvényeinek, a k osm os rendjének, a g o n d o l
kodás és cse lek vés szabványainak az e lm é le ti tudom ányok járnak  
utána ; az em ber szolgálatába szegődtetett valóságon , a közm ű velő
dés gyakorlatán a gyakorlatiak a lapulnak. A m azok m egelégeszn ek  
az igazság sz e m lé le tév e l, em ezek a gyakorlatot tartják szem  e lő tt;  
am azoknak sa já tossága  a term észeti törvén y  uralm a, em ezeké a 
történeti je lleg .

A philosophiának m int egyetem es tudom ánynak az egyes
tudományokkal viszonya van. W undt szerin t «a philosophia  eg y e
tem es tu d om án y , a m ely  az egyes tu d om án yok  köziette á lta lán os  
ism ereteket ö sszh an gzó  rendszerré eg y esíti.» 1 E z a m eghatározás 
jó, ha az az ér te lm e, hogy a p h ilo sop h ia  tárgyát az egyes tu d o 
m ányok ered m én yei teszik  ; e tárgyról m ódszeres kutatással ism e 
reteket á llap ít m e g  s ezen ism ereteket végre rendszerbe foglalja. 
Ez a felfogás eg yrészt m egegyezik azon  m eghatározással, a m e ly  
szerint a p h ilo so p h ia  a valóság legfőbb  és legvégső okait kutató  
tudom ány,2 3 * m á srész t történetileg igazo lh a tó . H ajdan, a görög  
és római korszakban és javarészt a középkoron  át is, az egyes-tu 
dom ányok a p h ilo sop h iáva l egy házban la k tak .8 Az idők fo lyam á
ban, így szoktuk  m on d an i, az egyes-tu d om án yok  kiváltak a p h ilo - 
sophiából. E  k iv á lá st nem  szabad e lvá lás értelm éb en  ven n i. Az a 
philosophus, a  k i az egyes-tudom ányok ú ta in  m eg nem  fordul, 
hanem  ezeket m agukra hagyva am a k evés fogalm i készleten  
philosophal, a m e ly e t  a m indennapi tap aszta la t nyújt neki, vagy  
a m elylyel egy  v é le tlen  tudom ányos áradás term ékenyíti ; az ily  
philosophus összetartozókat választ el. A risto teles korának összes  
ism eretei a lap ján  hölcselkedett ; a X IX . században sem  válla lk oz
hatni reá m á sk ép en . A philosophia v izsgá la ti köre a határvidéken  
kezdődik, a h o l az egyes-tudom ányok eredm ényeiket lerakják.

A p h ilo so p h ia  és az egyes-tudom ányok  e viszonya alapján  
W undt két té te lt  á llít  föl, a m elyek k özü l fő leg  a m ásodik érdekel

1 Wundt, System der Philosophie 21. 1.
2 Pesch i. m. I. 5. 1. és Ueberweg, Grundr. d. Geseh. der Philoso

phie 1. 1.
3 Omnis rerum optimarum cognitio atque in iis exercitatio philoso

phia nominata est, mondja Cicero. Ueberweg i. m. 1—5. 1.
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b en n ü n k et közelebbről. A ph ilosophia , úgym ond, nem  alapja az 
egyes-tndom ányoknak, hanem  m egfordítva az egyes-tudom ányok  
teszik a philosophia  alapját. Ez az e lső . A m ásodik  pedig így szól : 
A m en n yib en  az a philosophia feladata, h ogy  az egyes-tudom ányok  
eredm ényeit egységes világnézetbe fog la lja  össze, a m aga részéről 
szabályozólag és irányadólag foly be reájuk.* Idevágó az, a m it  
X III. L eo m ond körlevelében , a m e ly ly e l sz. Tam ás bölcseletét 
ajálja. « A m űvészet és tudom ány a b ö lc se le ttő l m int igazgató m es
tertől kölcsön zi a józan  irányt és h e ly es  m ódszert s belőle, m in t a 
sze llem i é le t közös forrásából, szokta m er íten i a lendületes sze l
lem et. H iszen  tagadhatatlan  tény, h ogy  m ég  a term észettudom á
nyok is, a m elyek m o st annyira h ecsü lte tn ek  és oly sok jeles ta 
lá lm án y  álta l m in d en ü tt bám ulatot k e lten ek , a bölcseletből n em 
csak sem m inem ű hátrányt, hanem  igen  sok  hasznot húznak. Mert 
a tén yek  egyszerű m egfigyelése és a term észet szem lélése azok  
gyü m ölcsöző  tárgyalására nem  e legen d ő , h an em , h a  bebizonyul
tak a tén yek , tovább kell m enni és szorgalm asan  arra törekedni, 
hogy m egism erjük a testek  term észetét, h ogy  vizsgáljuk az ezekben  
uralkodó törvényeket és azon elveket, a m elyekből azok rendje és 
az egység a változatosságban és a k ö lcsö n ö s  rokonság a különféle- 
ségben szárm azik.**

A philosophia  és  az egyes-tudom ányok e viszonyából k ifolyó
lag az egyes tudom ányok  m integy beletork ollan ak  a bölcselet k ö
rébe, minden egyes-tudománynak megfelelőphilosophiai része van. 
В így bárm ely tu d om án y  szervezésében egy rationalis és egy em
pirikus kiinduló pont kínálkozik : am az b izon yos elvek összege, a 
m elyek a p h ilosop h ia  m egfelelő részéb ő l kerülnek, em ez az illető  
tudom ánynak tárgya, vizsgálati köre. P é ld á u l vegyük az æsthetikât. 
R ation a lis  kiinduló pon tja  a szép örök fogalm a, a m elyet a p h ilo -

* Wundt i. m. 21—22. 1. Wundt a vallástudományt mint egyes-tu
dományt ugyanúgy viszonyítja a bölcselethez, mint a többi egyes-tudomá
nyokat. S igaza van, a vnllástudománynak útbaigazítást kell elfogadnia a 
plxilosophiától, t. i. annak a vallástudománynak, a melynek tárgya a külön
böző vallási nyilvánulások, imák, áldozatok stb. De Wundt nem ismeri a 
természetfölötti kinyilatkoztatott vallással foglalkozó tudományt. Ez nem 
fogadhat el útbaigazítást a philosophiától ; mert az igaz hit tartalma min
dig igaz, a philosopháló ász pedig tévedhet. S mivel a vallási és philoso
phiai világnézet nem ellenkezhetik egymással (Wundt i. m. 5. 1. XIII. Leo, 
Pergratus Nobis), a tévetegnek kell a vezetőt szemmel tartania.

** Aeterni Patris. 1879. aug. 4. Sz. Istv. Társ. kiad. 75—76. 1.
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sop h ia  á llap it m eg, és az æ sth etik ân ak  bölcseleti a lapvetése ; 
em pirikus k iinduló  pontja a m ű v ész i alkotások, a szépm űvek . 
M ondanunk sem  kell, hogy e kettős k iinduló  pont a ku tatás  
folyam ában karöltve jár, k ö lcsön h atásb an  van, összeo lvad . E lv  
n élk ü l m eg  sem  indulhatunk k u tatásunkb an , m ert a tén yek n ek  
az e lv  ad  értelm et. D e v iszon t a tén y ek  m eg igazolják, h e ly re 
igazítják, tágítják az elvet. V annak azután  oldalági érintkezések  
alapján m in d en  tudom ányban segítő elvek és segítő vizsgálati 
körök.

E  k ettős kiinduló pont m ég  a p h ilosophiában  is fö lle lh ető , 
jó lleh et tiszta  észtudom ány s így  m in d k ettő  rationalis je lleg ű . 
E  k iinduló  p on tok  közül az, a m e ly  az egyes-tudom ányok em p ir i
kus alapjának fe le l m eg, vagyis a p h ilo so p h ia  tárgya, a h atárv id é
ken kezdődik , a  hol az egyes tu d om án yok  eredm ényeiket lerakják, 
s en n y ib en  m integy  lenyúl az em p íria  körébe. E zzel szem ben  a 
m ásik, a m ely  xoa’ èçer/rjv rationalis je lle g ű , a rationalis a lap elv  : az  
egységes v ilágn ézet elve. W undtnak  igaza  van, hogy a tö r tén et  
fo lyam ában  tám adt philosophiai rendszerek  tartalm ilag is, tárgy 
ban is eltértek  egym ástól, a m i p ed ig  m ég is összefűzi őket, az «az 
ész követelm én yein ek  és a sz ív  szükségleteinek  m egfelelő v ilá g 
nézet» m egalkotására való törekvés.*

E  szükséges alapvetésből legk özeleb b  arra a kérdésre kapunk  
fe le le tet, m it értsünk pædagogiai a lapfogalm akon  ? E  szer in t pae- 
dagogiai alapfogalm ak czím én tárgya ln u n k  kell a pæ dagogiânak, 
m in t tudom ánynak , tárgyáról, a m ely n ek  beható v izsgálata szü k 
ségessé tesz i a n evelés fogalm ának, a fejlődő  em bernek, a fejlesztő  
tén yezők n ek  és a nevelés czéljánalc fejtegetését. T árgyalnunk k ell 
továbbá a pæ dagogia m ódszeréről s végre m eg kell á llap ítanunk  a 
rendszerét. K övetkezik továbbá, h o g y  a paedagogiában is u tá n a  
k ell járn u n k  a rationalis és em p irik u s kiinduló pontoknak. E z e k 
nek m eghatározása különben egyú tta l v ilágosságot vet a v iszonyra, 
a m elyben  a pædagogia van a p h ilo so p h iá h o z  és az eg y es-tu d o m á 
nyokhoz. H a m egfelelünk arra a kérdésre, m i a pæ dagogia r a tio 
n alis k iin d u ló  pontja, m egfeleltünk  arra is, m i a pæ dagogia v is z o 
nya a p h ilosop h iáh oz ? S az em pirikus kiinduló pontnak m eg á lla 
p ítása egyú tta l feleletü l szolgál arra a  kérdésre, m inő v iszon ya van  
a pæ dagogiânak az egyes-tudom ányokhoz, a m iből m eg az derül k i,

Wundt i. m. 1—2. 1.
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micsoda közeli oldalági érintkezései vannak a pædagogiânak, azaz, 
melyek a segédtudományai ?

Nem mondhatni, hogy behunyt szemmel is rátalálunk a phi- 
losophia körében amaz alapfogalmakra, a melyek a paedagogia  
rationalis kiinduló pontjául szolgálnak. Ha arról van szó, hogy a 
psychologiának, az ethikának vagy akár a physikának és matlie- 
matikának mi a rationalis kiinduló pontja, íziben rámutathatunk 
a philosophiának megfelelő részére : a metaphysikai lélektanra, a 
kosmologiara stb.1 Különben is a legtöbb tudománynak tárgya, 
vizsgálati köre oly kézzelfogható, hogy a körvonalozó szempont is 
szinte magától kínálkozik. A pædagogia vezető szempontját ily 
könnyen nem találjuk meg. Azok, a kik a tökéletességet, a testi és 
lelki erők összhangzó kifejlesztését tekintik a nevelés feladatának, 
joggal utalhatnak a tökéletesség metaphysikai fogalmára.2 3 Nem 
ellenkezünk velük ; de figyelmüket felhívjuk arra, hogy ugyanoly 
joggal hivatkozhatnak az általános metaphysika többi fogalmaira : 
az egység, jóság, szépség stb. fogalmára is. E fogalmak valóban 
irányadók a paedagogiában ; de irányadók minden más tudomány
ban is, s azért nem elégségesek. Ha Herbart azt mondja, hogy «a 
pædagogia mint tudomány a gyakorlati philosophiától és a psy- 
chologiától függ»,8 s mások még tovább menve a pædagogiât 
alkalmazott psychologiának mondják ; akkor a pædagogia rationa
lis kiinduló pontja nem más, mint a metaphysikai psychologia és 
ethika. Csakhogy van-e, a ki tagadja, hogy a pædagogusnak nœti- 
kai, kosmologiai, theologiai, jogbölcseleti álláspontja is irányadó- 
lag hat?

Hasonló nehézséggel állunk szemben, ha a paedagogia em 
pirikus kiinduló pontja  felül tudakozódunk. A természeti vagy a 
lelki vagy az ember szolgálatába szegődtetett valóság lesz-e a pæ
dagogia tárgya? Nem találja fején a szeget, illetőleg nem végezte 
el mindenkép az ügyet, a ki azt mondja : sem az egyik, sem a má
sik, hanem az emberi valóság. Az emberi valóság érzéki és lelki 
valóság egyszersmind, a szolgálatunkba szegődtetett valóságban 
pedig kifejeződik. Rousseau a szoros értelemben vett emberi való

1 W. Wundt i. müvében is megtaláljuk a megfelelő helyeket.
a Aristoteles szerint: TsXstov Хеуетои, ou sVrtv ti X*(3sív. Metapli. 

1. 4. c. 16.
3 Herbart, Umriss pädag. Vorlesungen. Willmann kiad. II. 538. 1.
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ságot veti alapul, s mégis kevesen követték, s meg kevesebben 
követik. Vannak oly pædagogusok is, a kik az érzéki valóságot az 
emberben, vagyis a testi részt, kevésbbé veszik számba.1 Az is 
kérdés tárgya lehet, vájjon e szempontok közül egyik vagy másik 
vagy valamennyi jeleli-e ki a pædagogia vizsgálati körének hatá
rait? Mi tehát a pædagogiânak rationalis kiinduló pontja, mi az. 
empirikus alapja?

Mivel vezető elvek, vizsgálati kör, tárgy híján tervszerű mun
kába nem, hanem csak kalandos vállalkozásokba bocsátkozhatni, 
a pædagogiai írók rendesen megjelelik a szükséges alapfogalmakat. 
Csakhogy az a baj, hogy a legnagyobb része innen is onnan is 
szedi azokat, importalt és nem honi termék műveik tartalma. Azt 
akarom ezzel mondani, hogy a pædagogiânak, ha tudomány, meg 
van a maga sajátos vizsgálati köre, a sajátos tárgya, a sajátos vezető 
szempontja, a mely sem a theologiából, sem az ethikából, sem a 
psychologiából, sem máshonnan egyszerű kölcsönkéréssel nem sze
rezhető. A pædagogiânak a maga sajátos vizsgálati körében sajátos 
szempontjai szerint kell ügyét elintéznie. Willmann összefoglalva a 
pædagogia terén eddig elért eredményeket, következőleg jellemzi 
azokat. A nevelés- és oktatástan, úgymond, közönségesen alapelvek
nek, szabályoknak, tanácsoknak foglalata vagy rendszere, de az 
igazi megfigyelésnek és való tényeknek híjával. A mi tudományos 
érdekű és értékű van bennünk, azt szerzőik rendesen más tudo
mányból : a theologiából, philosophiából, politikából stb. merítet
ték. S így idegen világossággal haladnak előre, a helyett hogy ma
gából a tárgyból csalnának ki szikrákat.2 Hozzátehetjük, hogy az 
ilyen írók a pædagogiât szinte tárgytalan tudománynak tartják, a 
mely úgy készül, hogy az egyes-tudományok körébe hatolva mind
megannyiban jól megrakodnak a végből, hogy azután egy helyen 
összehalmozzák.

Herbart, a kit a tudományos pædagogia megalapítójának 
szokás mondani, sem felel meg mindenkép a feladatnak, s vállal
kozása csak azon alakban, a melyet tanítványainál öltött, üti meg 
jobban a mértéket. Szerinte «a pædagogia mint tudomány a gya
korlati philosophiától és a psychologiától függ. Amaz a képzés 
czélját mutatja, emez az utat, az eszközöket és az akadályokat. » *

1 T. Ziller, Allgemeine Pädagogik. 4—6. 1.
* Willmann, Didaktik als Bildungslehre I. 27. 1.
‘ Herbart i. helyein. Ed. Willmann.
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E felfogásnak az a hibája, hogy súlypontja a függésre esik, a mely
ben a pædagogia a psychologiától és az ethikától van. Mennyivel 
tetszetősebb az a felfogás, a mely a fősúlyt a pædagogia tárgyára 
helyezi s a psybhologiát és ethikát csak segédtudományokként 
emlegeti. S ha a pædagogia számára csakugyan sikerül ily sajátos 
vizsgálati kört megjelelnünk, bizonyos, hogy csak ez a felfogás felel 
meg az igazságnak.

Herbart felfogása csirájában mégis magában foglalja az 
igazi kiinduló pontot. Azzal ugyanis, hogy a pædagogiât a 
psychologiával és az ethikával ejti kapcsolatba, a cselek
vésben kifejeződő emberi valóságot jeleli meg a pædagogia tár
gyául. В ezt csak egész mélyében és terjedelmében kell megérte
nünk, hogy benne «az egész ember» körét fölleljük. Hogy Herbart 
mennyit ölelt föl belőle, azt főleg az ú. n. gyakorlati eszmék 
(praktische Ideen), az eredetiek az egyéni életben és a származot- 
tak a társas kapcsolatokban, fejezik ki. Eszméjének tényleges tar
talmát azonban tanítványai hozták felszínre, főleg socialis irány
ban egészítve ki a mester egyéni álláspontját.*  így történt, hogy 
ma az ií. n. Herbartisták iskolájában bizonyos állandó tényekkel, 
meg-megújuló feladatokkal találkozunk, a melyek középpontul 
szolgálnak és a tanítványok és örökösök állandó gyakorló és vizs
gálati terét teszik.

A Herbart-iskola tanítványai közül Kármán Mór és Willmann 
Ottó nagyobb szabadsággal bánnak el a mester hagyományaival és 
öntudatos munkával törekesznek a sajátos vizsgálati kör kijelelé- 
lésére. Kármán a történeti elvben talált szempontot, a mely a pæ
dagogia tárgyát meghatározza. Tapasztalati és részben elmeleti 
úton megállapítható tény, így okoskodik, hogy az emberi képessé
gek kifejtése, az erkölcsiség megvalósítása, általában az emberi 
feladat megoldása nem egyes ember, hanem az emberi közösség 
útján érhető el. Az ember beleszületik a történeti alkotások vilá
gába, s kötelessége ez alkotásokat, ha tovább fejleszteni nem is 
legalább föntartani. Ez alapon a nevelésnek önálló feladata és 
vizsgálati köre támad : oly irányban kell fejlesztenünk a növendé
ket, hogy hajlama és képessége legyen erre, hajlam a és képessége a  
múlt és jö vő  iránt.**  Egyebekben Kármán osztozkodik Willmann

* Jahrb. f. wiss. Päd. 22. Jhrg. « Erziehung u. Gesellschaft» v. I. Trüper.
** Egyetemi előadások. Beispiel eines rationellen Lehrplans für Gym

nasien. Anhang.
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felfogásában, hogy t. i. a pædagogia csak úgy szervezhető tudo- 
mánynyá, ha látóhatárát ama nagy collectiv jelenségekre terjeszt
jük ki, a melyekben az emberek nevelő és tanító tevékenysége 
alakot nyer, s ez úton oly vizsgálatokkal hozzuk azt érintke
zésbe, a melyek a socialis tényekre irányulnak.1 Ehhez képest 
a történeti szemponton kívül még «az emberi közösség» elve és 
«a műveltség tartalmának elemzése» Kármánnak vezető elvei.2 3 
8  ha ezen elvekhez még a nemzeti eszmét adjuk,8 megjeleltük 
mindazon szempontokat, a melyekkel Kármán a pædagogia vizs
gálati körét kiméri.

Willmann Didaktik als Bildungslehre ez. müvének bevezeté
sében szabatosan meghatározza a pædagogia vezető elvét és em
pirikus kiinduló pontját. Az analógiából indulva ki, a mely a szer
ves test és a társas szervezet közt fönnáll, a társaság m egújulá
sának folyam atát írja le. Ennek mozzanatai : az utódok létrehozása 
és a velejáró átöröklés, továbbá a gondozás és táplálás és az ez 
írton létesült életközösségben folyó értelmi és erkölcsi hasonulás, 
valamint a javak áthagyományozása. Eme physikai és psychikai 
folyamatokhoz tudatos és szándékos műveletek alakjában a fegyel
mezés és tanítás szegődnek. S bár e tényezők nincsenek is mind 
kizárólag a socialis megújulással vonatkozásban, e folyamat mégis 
oly sajátos életműködése a socialis szervezetnek, az érett és nö
vendék nemzedékek viszonya oly különleges és annyi kidomborodó 
feladatot rejt magában, hogy ennek alapján a ténykedéseknek, 
intézkedéseknek és intézményeknek sajátos köre kerekíthető ki a, 
nevelés- és oktatásügy czímen. Mivoltukat meghatározásban fejezve 
ki, a nevelésügy a felnőtt nemzedék tevékenysége, a melylyel a 
fejlődő természet törekvéseit gondozva és helyettesítve szabályozza 
és e törekvéseknek erkölcsi alakot ad az által, hogy a növendék 
nemzedékkel a saját erkölcsi és szellemi tartalmát közli. A z okta
tásügy pedig amaz intézkedéseknek, intézeteknek és eszközöknek 
összege, a melyeknek révén az egyén bizonyos alapvető, egyeteme
sen érvényes ügyességeknek és ismereteknek birtokába ju t és ez 
úton az értelmi és erkölcsi képességnek bizonyos fokára emel
kedik.4

1 Willmann i. m. I. 27. 1.
3 Kármán M., Az oktatás és tanterv elméletéhez.
3 Beispiel eines rat. Lehrpl. f. Gymn. Anhang.
* I. m. 1—25. 1.
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A nevelés- és oktatásügy ama nagy collectiv jelenségek, a 
melyekben az ember nevelő és tanító tevékenysége alakot nyer, a 
melyeknek alapján a pædagogia tudománynyá szervezhető. De 
midőn ez úton a pædagogia a socialis térre terjeszkedik ki, nem 
szabad az egyéni szempontot láb alól elvesztenie. A legegyénibb 
felfogáson át vezet az út a collectiv nevelés és tanítás magaslatára, 
de e magaslaton sem téveszthető szem elől annak egyéni, erkölcsi 
és psychikai alapja.*

Az egyéni fejlődés és a társadalmi megújulás ezen kapcsola
tán kívül a pædagogiâba bele kell vinni a történeti elmélkedést. 
Egyébként a történeti és társas szempont helyes értelemben egy és 
ugyanazon elvnek két neve. A nevelést és tanítást a socialis meg
újulás folyamatában fölkeresni annyit tesz, mint szerepüket kije
lelni a történeti élet folyásában, az emberi dolgok történeti foly
tonosságában való közrehatásukat felismerni. A történeti elmélke
dés segítségével a pædagogia legközelebb önmagának fejlődéséről 
nyer felvilágosítást. Azonkívül a nevelés- és oktatásügy a történet
hez általában is viszonyban áll. Összefügg t. i. a socialis életmeg- 
üjulás folyamatával, mely minden történeti életnek föltétele. Az 
ifjúság erkölcsi és értelmi assimilatiojára irányuló tevékenység a 
történettel dolgozik a történeten.**

E szerint Willmann névleg két szemponttal, voltaképen pe
dig egygyel, a társas és történeti szemponttal jeleli ki a pædagogia 
vizsgálati körét. A fejlődő ember képződése a társadalmi megúju
lásnak, az emberiség történeti életének keretében folyik ; fejlesztő 
tényezők a socialis és történeti jellegű nevelés- és oktatásügy ; a 
nevelés czélja: az ember társadalmi és történeti hivatása ma
gaslatán.

Willmann meghatározásai tudományosak ; a pædagogiânak 
megjeleli a tárgyát és módszerét, a mely a philosophiai és történeti 
elmélkedés kapcsolatában áll, s meg is alkotja ez alapon s ez úton 
a pædagogia egyik részének, a didaktikának rendszerét. Willmann 
alkotásával eldőlt, tudomány-e a pædagogia vagy nem, még pedig 
igenlő alakban. Ő a legnagyobb fejlődést mutatja azon pædagogu- 
sok sorában, a kik a pædagogia számára sajátos szemponttal sajá
tos vizsgálati kört jelölnek ki.

* I. m. 25—53. 1.
** 53—74. 1.
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Willmann mindazonáltal itt-ott kiigazításra szorul. A socialis 
megújulás és a történeti élet szempontja kétségkívül a legfontosabb 
szempont a pædagogia terén, de nem kimerítő, nem eléggé tág. 
Ha ugyanis találok szempontot, a mely alá, mint nem alá, az 
egyéni és társas szempont fölvehető, kérdés támad, nem ez alapra 
kell-e helyezkednem, a mi által a fejlődő ember, a fejlesztő ténye
zők és a nevelés ezélja egyaránt tágabb körre terjeszkednek ki? 
S abban is kétségem van, hogy a történeti szempont összeesik a 
socialis szemponttal. Azt tartom, hogy a történeti szempont az 
egyéni életben is föllelhető ; hogy az egész közműveltségnek a leg
lényegesebb vonása ; hogy tehát tágabb körű, mint a socialis szem
pont, a mely socialis közműveltség alakjában csak egyik ága a köz
művelődésnek. Igaz, hogy a társaság birtokosa, kezelője a culturá- 
nak, s így a közművelődés minden ágára van hatása a socialis 
elvnek ; de azért vezérelvvé még sem tehető e szempont, mert 
csakhamar rovására van az egyéni érdekeknek, a cultura gazdasági 
és ideális irányainak. Willmann érezte ezt s azért ellensúlyokat 
vet a mérlegbe az egyéni szempont emlegetésével s útját állja a 
tévedésnek főleg az által, hogy a történeti elv mértékéhez szabja a 
socialis szempontot, a mely elv csakugyan alkalmas a socialis fel
fogás túlzásainak kiigazítására.

Az a szempont, a mely alá, mint nem alá, az egyéni és 
socialis elv sorozható, az alanyi és tárgyi rend szempontja. Az 
emberi életnek alaptörvénye, hogy két sarkon fordul, a melyeknek 
egyike az egyén körébe esik és subjectiv természetű, a másik az 
egyén körén kívül esik és objectiv jellegű, az élet súlypontja pedig 
a kettő közé esik. Könnyű felismerni, hogy az egyéni és socialis 
szempont eme törvénynek csak egy eleme, csak azt kell megmu
tatni, hogy e törvény az életen csakugyan uralkodik.*

Az, a mit gazdaságnak nevezünk, egyrészt arra való, hogy 
az ember éljen és élvezzen, másrészt azonban bizonyos tartozás 
jár vele, a mely a korlátlan rendelkezésnek útját állja. Csak el kell 
gondolnunk a családi birtokkezelés mozzanatait vagy a közgazda
ság folyamatát és azt a körülményt, hogy az ember történeti lény

* Az ú. n. autonom moralrendszerek sorában az egyéni és egyetemes 
eudaimonismus (egoismus és U t i l i t a r i s m u s ) ,  egyéni és egyetemes evolutio- 
nismus szintén bizonyítják ama törvény létezését, persze ama régi elv 
hozzáadásával: középen az igazság. (Wundt, Ethik 405—432.) A keresztény 
erkölcstan hirdeti e törvényt. (Cathrein, Moralphilosophie. I. к. 203—221.)
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és nem él mától holnapig, és legott számtalan változatban, a leg
különfélébb színezetben látjuk az alanyi és tárgyi rend uralmát.* 
A legfurcsább bonyodalom támad, ha szem elől tévesztjük e szem
pontok egyikét. A birtokjogra vagyis az alanyi szempontra vetve a 
súlyt, elérkeztek az emberek a teljes joghiányhoz, az örök adózás
hoz, vagyis a szélsőbal tárgyi szemponthoz, az állami socialismus- 
hoz. Kimondották : mindenkinek mindenre joga, s oda jutottak, 
hogy senkinek semmi joga, a mint a socialismus tényleg tagadja a 
magánbirtok jogát.

Az ideális élet körére is kiterjed az alanyi és tárgyi rend tör
vénye. A ki ura a szónak, ura a szíveknek és tereli az emberek 
akaratát ; mert a szó hatalmi tényező, éles fegyver, bonczoló kés, 
kulcs, háló, akár az államférfiu ajkáról hangzik, akár a költőből 
fakad, akár az Isten igéjének ad testet. De azért nem használhatni 
korlátlanul, mert nyelvben nemzet él. A magyar nyelv a magyar 
közműveltségnek egy darabja, nem pusztán alakja a nemzet lelke 
tartalmának, hanem maga is tartalom, nem pusztán kulcs a szel
lemi kincsekhez, hanem maga is kincsesbánya. Alkata, gyökerei, 
tövei, alakjai megkötik kezünket, mert bennük ép úgy megtetszik 
a nemzet jelleme, eszejárása, mint a közművelődés más ágaiban. 
Másképen így fejezhetnők ki e jelenséget : a nyelv geniusa enge
delmességet követel. S ha a nyelvről az irodalomra, nevezetesen a 
tudományokra fordítjuk figyelmünket, itt két egyformán igaz tételt 
állíthatunk föl. Igaz az, hogy a tudomány hasznára van az ember
nek ; de igaz az is, hogy a tudományt önmagáért műveljük. Ez 
utóbbit ugyan szívesebben így mondom : az igazságot önmagáért 
keressük, mert szemem előtt lebegnek azok, a kik félnek e tételtől. 
Figyelmeztetem őket, hogy a legfőbb igazság az Úristen, őt pedig 
csakugyan önmagáért keressük. A mi a tudományról áll, igaz a 
művészetről is. Csatlakozom korunk uralkodó nézetéhez, mely az 
érdeket kizárja a művészetből ; de tudom azt is, mi a művészet az 
ember szolgálatában ! Ha végre az ideális körből a kegyelem szár
nyán a természetfólötti rendhez emelkedünk, itt a subjectiv és 
objectiv rend törvénye az ember boldogsága és Isten dicsősége 
nevén ismeretes.

E szerint az alanyi és tárgyi rend törvénye az élet minden terén 
uralkodik ; a társas élet körében egyéni és socialis szempont a neve.

* XIII. Leo, Herum novarum. Sz. Istv. Társ. kiad. 370—374. 1.
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Á páros fogalmaknak egy egész sorát Írhatjuk ide, a melyek 
szintén amaz alaptörvény mellett szólnak. Byenek : jog és köteles
ség, szeretet és félelem, engedelmesség és tekintély, alázatosság és 
dicsőség, hagyomány és haladás, conservativismus és liberalismus, 
szabadság és megkötöttség. Idevágó a vallás szava: «Hajtsátok a 
földet uralmatok alá» és «Boldogok a lelkiszegények ;»* «Növeked
jetek és sokasodjatok» és «Ne paráználkodjál»1 2 * stb.

Maga Villmann is az alanyi és tárgyi rend törvényét követi, 
a hol az oktatás különféle czéljait összhangzó egészbe fűzi.8 Ösz- 
tönszerü motívumok, közvetett érdekek (gazdasági értékesítés, 
dicsőség keresése), tudatos törekvés értelmi és erkölcsi tökéletes
ségre, etbikus és transcendens czélok vezérlik az embert az okta
tásügy körében. De hogy e czélok megvalósításában, a gyakorlati 
értékesítésben elejét vegyük az elfajulásnak, a felsőbb motívumok
nak, a transcendens, ethikai és társadalmi szempontoknak szabá
lyozóig kell hatniok az alsóbbakra. Sőt Willmann valósággal 
viszonyba hozza «az oktatás alanyi és tárgyi tényezőjét» és ki- 
egyenlítésüknek szükségességét és lehetőségét megmutatja.4

Az a kérdés támad immár, használható-e az alanyi és tárgyi 
rend törvénye a nevelésben, megadja-e azt a szempontot, a mely a 
psedagogiának sajátos vizsgálati kört jelel ki? A feleletet már Vives 
Lajos, humanista pædagogus megadta De Trandendis Disciplinis 
czimü művében.5 * * Vives Lajos müveivel a közép- és újkor határán- 
áll. Kegyelettel csügg az emberiség múltján és bámulatos érzéket 
mutat a jövö iránt. De Disciplinis czimű művének termékenyítő 
hatása nélkül nem kellett volna újabb psedagogiának születnie. 
Pontosságukhoz képest hadd álljanak itt az idevágó részletek.

«Az embernek — úgymond — Isten adta legnagyobb aján
déka az ész, vagyis a kutatás képessége ». A mit ez utón megismert 
és elért, bár fogyatkozások híjával nincs, mégis nagy és tiszteletre

1 Gen. I. 26. Mát. 5. 3.
2 Gén. 1. 28. — Tízparancsolat. — Figyelmeztetek egyúttal Cicero 

szép szavaira in Cat. IV. 1—2. fej.
8 W illmann i. m. II. 1—52. 1.
1 U. o. 53—69. 1.
5 Lindner, Päd. Klassiker. XIV. В. — A mű : De Disciplinis két

részre szakad. Az első rész : de causis corruptarum artium czimen a tudo
mányok hanyatlásának okairól szól. A második rész : de tradendis discipli
nis czimen pæd. elveinek rendszeres foglalata.
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méltó. Azonban még tömérdek tennivalója van ; bizony még alig 
tette ki lábát az ajtón.

A mi már megvan, az részint az önfentartás alkotása, részint 
Isten adománya. Amaz alapon került elő étel és ital, orvosság és 
ruházat. Majd házakat építettek az emberek ugyancsak az önfen
tartás ösztönzésére. Csakhamar részint rokoni kapcsok utján, 
részint az érdekek közössége folytán a családinál nagyobb társa
ságba fonódtak, a melyben jogszolgáltatás vált szükségessé. Az 
embereknek egymással való életében és szüntelen közlekedésében 
erős köteléket font a nyelv, a mely ép ezért társaságalkotó elem. 
Társaságban meggondolatlan, fonák emberek nem élhetnek együtt, 
hanem szükségképen az észt kell vezérré tenni : így fejlődött az 
életbölcseségnek mindenféle faja. Miután az ember ez utón a szük
ség legégetőbb követelményeinek megfelelt, ügyet vethetett arra is, 
a mi életét kényelmessé és díszessé teszi. így fejlődtek a művésze
tek, s történt a tudományok további gyarapodása.

É munka folyamában akadtak gondolkodók, a kik egészen 
természetszerűen veték föl azt a kérdést : mi a czélja, mi lészen 
jutalma a fáradalmas munkának? E kérdés feszegetése az ember
hez méltó vállalkozás, de egyúttal nehéz neki, s azért a feszege- 
tésnél többre nem igen vitte. Istenre szorult, a ki a magához 
vezető útra tanítsa, sőt tekintve gyarló és ingatag voltát, kéznél 
fogva vezesse. A vallás az, a melyet magától Istentől kaptunk : 
egy szikra a tűzárból, egy morzsa erő a mindenhatóságból. Ez 
egymaga vezet vissza a forráshoz, a honnan szakadtunk és a hová 
ömlünk.**

Könnyű Vives szavaiból megérteni azt, hogy az a «nagy és 
tiszteletre méltó» jelenség, a melyet az ember már megalkotott és 
a melyen tovább is munkálkodik, nem más, mint a közműveltség, 
a közművelődés eredménye. Keletkezésének alapföltétele az egyéni 
és tárgyi rend törvénye. «Isten adta képesség» és egyéni szükség
let, az önfentartás szükséglete jelzik az alanyi szempont körét, a 
mely egyre tágul, a hogy az ember képességeinek kifejlesztésére 
és szükségleteinek kielégítésére szegödteti a földet, a családi és 
társadalmi közösséget, a hangot, a követ, a színt stb. A kinyüat- 
koztatott vallást ingyen kapja Istentől. A tárgyi szempont már 
abban is mutatkozik, hogy az ember rászorul a külvilágra, a földre, *

* De tradendis disciplinis 1. 2. fej.
23Magyar Pu-dagogia. I I .  7.
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a társaságra, Istenre ; fokozódik azzal, hogy az ember egyéni életén 
kívül eső normákhoz igazodik; végre tetőpontját éri el, a hol az 
ember ama «nagy és tiszteletre méltó» jelenségnek, a közművelt
ségnek szolgálatába szegődik.

Az alanyi és tárgyi rend törvényén kívül, a mely alapvetésül 
szolgál, még egy más mozzanat is leköti figyelmünket Yivesnél. 
A tudományok keletkezéséről szólva így folytatja : kezdetben egv- 
egy feltűnő tapasztalati adatot gyakorlati értékesítés czéljából fel
jegyeztek ; egyes egynemű adatok alapján az emberi ész inductio- 
val megalkotta az általánost, melyet azután megint új kísérletek
kel támogatott és teljes biztosságra emelt. Az eredményt a követ
kező nemzedék örökségül kapta, de egyúttal gyarapította ; végre 
nagy elmék a felhalmozott anyagnak egy bizonyos czél szerinti 
rendezésére vállalkoztak.*

E szavak elég világosan a történeti szempontnak  adnak kife
jezést. Még erősebben kidomborítja e szempontot ott, a hol arról 
szól, hogy az emberek a felfogás különfélesége szerint eltérnek az 
ember czéljának meghatározásában.

Némelyek, így ír, pénzre törekesznek s mindent erre vonat
koztatnak ; mások hirt és dicsőséget, hivatalt és méltóságot, hatal
mat és befolyást hajhásznak; maid meg a testi jólét eszközének 
tekintjük a tanulmányt ; máskor az okosság, az értelmes életmód 
érdekében űzzük ; vannak, a kik jámborságuk gyarapítására for
dítják. De nemcsak szerzésre törekesznek az emberek, hanem a 
szerzemény megőrzésére és áthagyom ányozására  is. így dolgoznak 
sokan gyermekeikért, a hazáért, az emberiségért.**

Még azon szavait is közlöm, a melyekkel a munkára való 
kötelezettségnek ad kifejezést. Azok, a kik megvetve a földieket 
elmerülnek az istenségbe, a valláson kívül más tudományra nem 
igen szorulnak. De ezek kevesen vannak; Isten választja őket 
különös kegyelemmel. A nagy többségnek tenni és tanulnia kell ; 
maga az Úristen ítélte Adám fiait munkára. « Azért az egyháznak 
egy tagja se éljen tétlenül és renyhén». A tudományok és művé-* 
szetek, a melyeket művelnünk kell, bizonyára olyanok, a melyek 
valamely földi vagy az örök életre szükséges czél szolgálatában 
állnak, a melyek a jámborság javára vannak vagy az élet szükség-

* I. m. 2. fej.
** I. m. 3. fej.
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leteinek tesznek eleget. Jámborságon és szükségleten mind a saját, 
mind a mások jámborságát és szükségleteit érti.*

Végül még egy alapvető gondolatot fejez ki Vives, a mely 
különben már Platónnál meglelhető, az egész középkoron át ólt és 
a modern pædagogiâban concentratio néven szerepel. Az első tan
tárgy—' Úgymond — a hittan. Ez önmagában bírja erejét és tá
mogatásra nem szorul. Zsinórmértéke minden tannak és a többi 
tanulmányokat főleg azon szempontból kell megítélnünk, meny
nyire állnak tárgy, módszer, eredmény dolgában a vallással össz
hangzásban. A vallással a tudománynak egyetlenegy ága sincs 
ellenkezésben, mert a tudomány tárgya is Istentől van.

Vives szavaiból a következő felelet meríthető a fölvetett kér
désre. Az alanyi és tárgyi rend szempontja a nevelésben használ
ható, de nem egészében és nem magában, hanem némi megszorí
tással és más elvekkel együttesen, a melyekkel egy gyakorlati 
világnézet megalkotása czéljából egyesül.

A mivel Vives megszorítja az alanyi és tárgyi rend törvényét, 
az a történeti szempont. Ezzel az ember szolgálatába szegődtetett 
valóságot kerekíti ki s a közművelődéssel állítja közeli viszonyba 
a pædagogiât. Az alanyi és tárgyi rend törvénye ugyanis az anyagi 
és lelki valóságon is uralkodik ; kiterjed az állati élet és a physikai 
fejlődés folyamatára, sőt még a szervetlen világ körére is. E körök
ben pedig csak természeti és nem történeti (psychikai) okságról és 
ténykedésről beszélhetni, a mely utóbbi a közművelődésnek sajá
tos jellemvonása. Ziller helyesen mondja a nevelés tapasztalati 
fogalmának megállapításában, hogy növényt, állatot nem neve
lünk, hanem csak az embert. Hozzáteszszük ehhez, hogy a törté
neti szempont emeli föl a fejlesztés, a nevelés munkáját az ember 
köréhez. De az ember körében is ez a történeti szempont 
az, a mely határvonalat húz Rousseau naturalismusa elé és az 
«о nature, о ma mère» elvén innen jeleli meg a nevelés munka
körét. M ázy E n g e l b e r t . 0. S. B.

(Folytatjuk.)

I. m. 4. fej.

2 3 *
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A NEVELŐNŐKÉRDÉS HAZÁNKBAN.*

Egyik t. tagtárs ank egy hóval ezelőtt társaságunk ülésén a 
magyar nevelőnők kérdését vetette föl. Hangsúlyozta, hogy ez a 
kérdés a leglényegesebb kérdések egyike a mi leánynevelés-okta- 
tási kérdéseink között. Az érdemes értekező, a ki jelenünknek és 
az aligmultnak ép oly jeles munkása, mint a milyen nagyhivatású 
tényezője a jövendőnek, megkisérlette a maga egészséges eszméit 
az említett kérdésre vonatkozólag elsorolni.

Eszméinek és őszinte fejtegetéseinek, valamint egész előadá
sának igaz hangja a jelenlevőket valóban kellemesen érintette, s 
ennek tulajdonítható, hogy az érdekes felolvasást ugyancsak élénk 
eszmecsere követé, s hogy társaságunk ez ügygyei, — a csekélysé
gemnek nyújtott s általam hálás köszönettel fogadott alkalom kö 
vetkeztében — jelenleg ismételten foglalkozik.

Csekélységem némi személyes tapasztalattal s némi egyéni 
reflexióval kíván ez ügynek hasznára lenni, s reményiem, hogy 
ennek a nagyfontosságú kérdésnek újból fölszinre hozatala mások
ban még több és valószínűleg gyümölcsözőbb gondolatokat fog 
ébreszteni.

A magyar nőnevelés, vagy, hogy méginkább kifejezhessem 
azt, a mit mondani akarok, a magyar szellemű nőnevelés nemzeti 
közügy, s ez oknál fogva e hazában egyetlen hazafias érzésű 
egyénre nézve sem közömbös avagy kicsinyes dolog, hogy a nem
zeti nőnevelés egészében, általánosságában, valamint részleteiben, 
nemkülönben nyilvános és magánúton eszközölt érvényesülésé
ben milyen irányban halad, mekkora terjedelemben mozog, micso
dás a jellege s a haladás lépcsőzetén hol áll ?

Örvendetes tény, hogy leányainknak úgy alsóbb, mint fel
sőbb fokú oktatását már nálunk is törvény biztosítja. De tény az 
is, hogy ez a törvény, míg a nyilvános iskoláztatás kötelezettségeit 
elég szigorral körülírja, a magánoktatás szabadságaira vonatkozó
lag majdnem szabad kezet hágy. Amazt minden tőle telhető mó
don rendezte s annak körét, véleményem szerint, hosszú időre,

* Felolvasta a szerző a Magyar Pæd. Társaságnak f. é. május 27-ikén 
tartott rendes havi ülésén.
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megállapítá; emezt, vagyis a nevelésoktatásnak családilag, neve
lőnő által való teljesítését ellenben alighogy megérintette. Igazán 
azt mondhatnók, hogy a mi közoktatási törvényünk kiváltságos 
osztályba sorozta mindazokat, a kik leánygyermekeiket magán 
úton oktattatják.

Erre vonatkozólag csekélységem 1887-ben a «Néptanítók 
Lapja» 45. számában már következőképen nyilatkozott: «Lehet
nek (s minthogy vannak is) családok, a kikről sohasem tudja meg 
egyetlen iskolai hatóság sem, hogy körükben a házi nevelés-okta
tás egy vagy más tekintetben nem hiányos-e? S ki tudja, nem 
ebből az ellenőrzéshez nem szokott helyzetből fakadnak-e ama 
félszegségek is, melyekkel a legelőbbkelő családok ifjú tagjai oly 
annyira foglalkoztatják napjaink történetét, s nem abból szárma- 
zik-e a nőnemnél az a sajnálatos állapot, hogy tanulókorukban 
leginkább külföldi származású nevelőnők vezetése alatt állanak? 
Ez uzusnak gyümölcse aztán az a szomorú tény, hogy ezek a ne- 
velönök a mi nemzeti törekvéseinkkel homlokegyenest ellenkező 
hatást ébresztenek. Ebből következőleg plántálódik nemzedék- 
ből-nemzedékbe a magyar nyelv és magyar szellem iránti nagy 
közöny.

A család közszelleme a német avagy a franczia nyelvnek és 
mivelödési vívmányoknak tulajdonítván mindenek fölött az el
sőbbséget, a család leánytagjai többnyire csak Hiedelemből, fel
kapott szokásból tanulják meg— többnyire a gyermekkoron túl — 
az előttünk oly édes anyanyelvet.

Ez a körülmény magyarázza meg, miérthogy épen aristok- 
rata hölgyeink használják legmostohábban a magyar nyelvet ? 
Miérthogy annyira hibás, magyartalan beszédük és irodalmi fog
lalkozásuk? Miérthogy oly szűkmarkúak a magyar művészet és 
ipar termékei iránt ? És hogy aránylag miért tesznek legkevesebbet 
nemzeti közszükségérzetiikből kifolyólag?

Itt van helyén megemlítenünk, hogy legnagyobb tekintélyű 
és vagyonú hölgyeink a nemzeti nőnevelés iránt majdnem teljesen 
közönyösek. Leányiskolák létrehozatalán avagy azok felügyeleté
ben a legkivételesebb esetben buzognak. Azoknál alapítványokat 
nem tesznek, sőt tudtunkkal egyetlen vizsgálati kitüntetődíjat avagy 
emléket sem bocsátottak valamelyik iskola rendelkezésére. Ambi- 
tióik keretébe mindezek nem tartoznak. S e nem rokonszenvezés 
miatt hazai nőnevelésügyünknek következetes és izmosodást
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igénylő fejlődéséből a leghathatósabb tényezők egyike hiányzik. 
Nem közelednek a közös nemzeti törekvésekhez, magukat inkább 
elszigetelni szeretik. Kiválóságaikat nemzeti javaink gyarapítá
sára nem értékesítik, gyakrabban inkább csalódásokkal gazdagí
tanak.

Nem csuda tehát, ha nálunk iskola és család egymástól an
nál távolabb állanak, mentül előbbkelő a család.

Sebestyénné Stetina Ilona úrhölgy t. tagtársunk a kérdés- 
désnek ezt az oldalát előadásába nem vonta bele ; de véleményem 
szerint az nemkevésbbé szükséges, hogy a kormány intézkedé
sei a magánoktatás szempontjából még kötelezőbbek legyenek, 
mint a minőkké azok újabb időben módosúltak. A felügyelet 
és ellenőrzés pedig kifogástalanul hazafias buzgósággal gyakorol
tassák.

Ha ugyanis léteznék valamely módozat, mely a magántanuló 
leányok létszámát nyilvántartaná, s mely az ő oktatásuknak némi
nemű képét előttünk feltüntetné, az esetben gyorsabban felismer- 
hetnők a bajokat, s az orvoslás módjait is könnyebben megálla- 
píthatnók.

Jelenleg csak annyit tudunk, mint bizonyosat, hogy nevelő
nőkre nekünk igen nagy szükségünk van. A születés és vagyon 
aristokratái a közös iskolázás előnyeiről nem akarnak tudomást 
venni. Ha egyesek elvétve kísérletet tesznek is, azzal egy-két év 
alatt okvetetlenül szakítanak. Nincs időm, t. társaság, ahhoz, hogy 
ennek okait kifejtsem, és sajnálom, hogy még csak meg sem érint
hetem azt sem, mily könnyű szerrel lehetne, igénytelen vélemé
nyem szerint, a leányok nyilvános oktatását keresettebbé vál
toztatni.

Tapasztalati tény, hogy a magánoktatás nem gyérül és a 
nevelőnők számának a nagyobbításán fáradoznunk kell.

Kétségtelen, hogy a nevelőnők száma emelésének két módja 
van. Vagy külföldiekhez kell folyamodnunk, vagy magunknak kell 
leányainkat arra a pályára rá nevelnünk.

Ha az előbbi módozatot fogadjuk el, akkor ott leszünk, a hol 
eddig voltunk. A külföldi nevelőnők közül pedig még a legkiválób
bak sem fognak leányainkból igazi magyar hölgyeket nevelni. 
A magyar nyelv szellemének öntudatos ismerete, a magyar iroda
lomból és történelemből merített nemzeti éltető erő minden eset
ben hiányozni fog a lelkűkből. Sőt az azok iránti lelkesiiltség és
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kötelességérzet helyett érzésükbe sajátságos kicsinylés oltódik be, 
mely aztán többnyire egész a sírig elkíséri őket. A külföld ugyanis 
még folyton igen igazságtalan véleményeket táplál rólunk. S ha 
akadnak is akár államférfiaik, akár tudósaik avagy kereskedőik 
között egyes kivételek, a családi és iskolai élet arról tudomást nem 
vesz. Ha nem tapasztaltam volna, nem hinném el, mennyire nem 
avagy balul ismer minket a külföld ! A kik ily hatások alatt nőt
tek fel, azok nem fognak azonnal a mi javunkra megváltozni, 
mihelyt honunk határait általlépték, avagy kenyerünket a kezökbe 
veszik. Annál kevésbbé fognak, mivel azok a hölgyek a legtöbb 
esetben nem jó kedvükből, nem is valami nemes czólzattal jönek 
közinkbe ; hanem részint a kapzsiság vagy megélhetés ösztökéli, 
részint az kényszeríti útra kelni őket, hogy otthon senkinek sem 
kellenek.

De bánni okból hagyták légyen is el hazájukat, magukkal 
hozzák azt az «elteltséget», melyet a német nemzet nagyságának 
értelmezése bennök felnövelt. S ha nem is viseltetnének a mi sze
rény viszonyaink iránt oly nagy ellenszenvvel, saját hazájuknak 
dicsőítését örökösen hangoztatni — természetes — legkedvesebb 
feladatuknak tartják. S hogy ennek mi az eredménye, azt, fájda
lom, valamennyien jól tudjuk.

A íranczia vagy német nevelönök hatását a mi hazánkban 
az anyák nem tudják korlátok közé utalni, nem tudják ellensú
lyozni, a miből egyenesen arra következtethetünk, hogy keve
sen vannak közöttük olyanok, a kik a nevelőnőt helyettesí
teni tudnák, vagy legalább egyben-másban támogatni képesek 
volnának.

Ha szabad némileg az enmagam többoldalú leányoktatói 
tapasztalataira hivatkoznom, tisztelettel a kivételek iránt, állítha
tom azt, hogy a legtöbb anya mitsem törődik leányának tanúlás- 
beli előmenetelével. Az egyik rész indolens, a másik házi teendői
nek a rabja, a harmadik a társaságokat keresi, a jouroknak áldoz, 
míg egy rész azért nem törődik leánya nevelés-oktatásával, mert 
teljesen hiányzik hozzá a képzettsége.

Ily állapotok járma alatt nyögvén nálunk a családi élet, ter
mészetes, hogy egy részről sok nevelőnőre van szükségünk ; más 
részről pedig oly nevelönőket igényel legtöbb család, a kik min
denhez értenek. A kik ép oly jó nyelvismerők, mint történelem
tudók ; ép oly járatosak a földrajzi, meg a természettudományi,



3 6 0 KERÉKGYÁRTÓ E L E K .

szám- és mértani dolgokban, mint a rajzolásban, festésben, kézi
munkában, fehérnemű- és ruhavarrásban, s ezeken kívül a zené
ben ép úgy kitűnők, mint a házvezetés teendőiben.

Jól rendezett intézetekben egész tanítói kar osztozik a nevelő
oktatói teendők eme nagy körén, ha magát a nevelést elhanyagol
nák is ,azt az illető tanárok részére nálunk a tartozik rovatba még 
senki sem fogja bejegyezni.

A házi nevelőnőknél azonban egészen másként áll a dolog. 
Tőlük a szakismereten kívül kellő műveltséget és finomságot vár
nak, sőt azt is megkövetelik, hogy külső megjelenésük és modoruk 
nagyvilági színt mutasson. S ha a nevelőnő szelídsége némi okos 
bátorságot, szokásmódja előkelőséget nem tud a kifejezésbe bele
önteni, akkor ő a háznál inkább alsóbbfokú hivatalnok-számba 
megy, mintsem szeretetreméltó, becsülésre érdemes házi barátnő
nek tekintessék.

Egyébként is számos akadály torlódik a nevelőnők eljárása 
elé s vállaikra nem egy teher nehezedik. Mindazokat legyőzni, el
tűrni most napjainkban, a midőn mindenki szabad akar lenni, 
függeni pedig senkisem ; most, a midőn nincs tekintély, nincs fe
gyelem; most, a midőn «minden pelyhes madárnak szűk lett az 
ősi fészek s mindenáron repülni vágy» ; most, a midőn a gyermek- 
és nő-emanczipácziónak oly sok beteges jelével találkozunk : most 
a magyar nevelőnőnek többszörösen nehéz a helyzete.

E helyzetet méginkább unottá és kerültté teszi a nyil
vános iskolák szaporodása, az azokban alkalmazott nők fize
tésének illő, sőt sok helyen a férfiak díjazásával egyenlővé való 
emelése.

Ezek a tények nem kevésbbé fokozzák a magyar nőben azt 
a veleszületett hajlamot, a melyet az önállóság és függetlenség 
szeretetének nevezünk. Ifjú hölgyeink inkább megküzdenek az 
élet ezerféle bajával, még a nélkülözéssel is, mintsem oly egyének
nek rendeljék magukat alá, a kik őket vagy nem tudják, vagy nem 
akarják megbecsülni. Ez oly lényeges ok, a melylyel mindenkinek 
számolnia kell. Csakugyan nagyon drágának kell lenni hazánkban, 
dr. Kármán Mór tagtársunk szavai szerint, egy darab kenyérnek, 
hogy leányaink mindezeken túltegyék magukat, hajlamukat le
küzdjék vagy legalább okosan mérsékeljék.

Kétszeresen nehéz ez a küzdelem, ha a nevelőnőket nem 
komoly tervszerűséggel képeztük nevelőnőkké. Ha a gondolkodás
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mód már jogaiba lépett ; lm leányainkban az elvek már megálla
podtak ; ha kedvencz modoruk rajtuk már erőt vett : azokat mások 
kedvéért s csupán fizetésért nem egy könnyen változtatják meg. 
Inkább ott hagyják állásukat. Az egyenlőség elvei szerint nevelt 
egyének rendkívül kinos helyzetben vannak akkor, midőn azt 
tapasztalják, hogy őket mellőzik avagy lenézik. Már pedig miná- 
lnnk, fájdalom, még mindkettő gyakori.

Okvetetlenül szükséges tehát, ha a nevelőnői kérdést okos 
előrelátással, a m últon okulva s a hazaszei’etet czéljait egy pilla
natra sem mellőzve, óhajtjuk megoldani, hogy egyrészt ifjú höl
gyeink erre a pályára, habár tanfolyamilag is előkészíttessenek, 
s ők ebben a működésben közművelődési és nemzeti missiót lás
sanak ; másrészről pedig szükséges az is, hogy a nevelőnőinktől ne 
követeljünk oly fölötte sokat, a nélkül, hogy nekik megfelelő elő
nyöket nyújtanánk.

Nevelőnöink fizetése ugyanis aránytalanul csekély; nem áll 
méltányos viszonyban azzal a gyötrődéssel, azzal a tőkebefektetés
sel, a melylyel ez a pálya együtt jár. Azonkívül a jövőt sem bizto
sítja. A nevelőnönek a szeszély is többnyire csakúgy felmondhatja 
az állást, m int bármely más alkalmazottnak a háznál. Nyugalom
díjra sem tarthat számot. Élete tehát még a jobb esetben is csak 
egyik családtól a másikhoz való vándorlásból áll.

Újabb időben a humanismusnak buzgó (s némely dologban 
ugyancsak túlbuzgó) hívei a hazánkban működő nevelőnők részére 
közös adakozásból egy nyugdíj-alapot törekszenek létesíteni. Ezt 
a törekvést azonban némelyek sem eléggé biztosnak, sem kellőké
pen megokoltnak nem találják. A magánnevelőnöi ügy, úgy véle
kednek, inkább csak magánfelek érdeke, s abban csupán a közve- 
tetlenül érdekeltek a tényezők. Az állam, az egyházak és a községek 
mindent elkövetnek abból a czélból, hogy a nevelés-oktatás köte
les teendőiben a családoknak segítségére menjenek. Ezt a neme
sen jótékony és igazán önzetlen (vagy legfeljebb hazafias önzésen 
alapuló) baráti kezet elfogadni ne derogáljon senkinek sem oly 
államban, mely az egyenlőség és testvériség kőszikláján épül. Ha 
ellenben ez derogál, akkor a magánoktatást tessék kinek-kinek jól 
megfizetni. Ez volna az igazság.

Úgyde, másrészről a mi hazai viszonyaink ez ügy tekinteté
ben is sajátszerüek. Nálunk a magánnevelés ügyét is nemzeti ügy
nek kell mindaddig minősítenünk, míg állami törvényeink mind
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azok iránt szigorúbbak nem lesznek, kik a tankötelezettség köve
telményeinek magánúton tesznek eleget. Nekünk szelíden hódító 
eszköznek kell tartanunk a magánnevelőnői intézményt. Kikü
szöbölnünk az által az idegen szellemet mindazon családok tűz
helyéről, a hol mi a rendíthetetlen és áldozatkész hazaszeretet 
Vesztatüzet szeretnők felgyújtani. S hogy e tekintetben a magyar 
nevelőnői eljárás sikerrel kecsegtető eszköz, azt már közoktatásügyi 
minisztereink is megerősítették.

A magánnevelőnői kérdés rendezése ügyében tehát kérelmet 
kellene jelenlegi miniszterünk tapasztalt bölcsesége elé vinnünk. 
Meg kellene kérnünk ő excellentiáját, hogy biztosítsa azoknak a 
hölgyeknek jövőjét, ak ik  magánnevelőnőkké lesznek, két módozat 
által. Egyike lehetne azoknak például, hogy bármennyi évet tölte
nek is nevelőnőink a nevelés-oktatás terén magánházaknál, azt az 
időt — megfelelő nyugdíj járulék befizetése mellett — nyugdíjazásra 
jogosító éveknek tudja be még az esetlen is, ha az illető nyilvános 
intézethez sohasem menne. Fölemlíthetnők egyszersmind, s ez 
lenne második kérésünk, hogy az ily missziói működésben tevékeny
kedett nők úgy az állam, valamint a községek, főleg a fő- és szék
város részéről kitüntető támogatásban részesüljenek, ha ők — bi
zonyos évkör után — nyilvános intézeteikben alkalmazást keres
nek. Ezeken kívül helyezze kilátásba főleg az állam, hogy legörö- 
mestebb azon hölgyek körében keresi leánynevelőintézeteihez az 
igazgatókat, a kik huzamosabb időn át, mint nevelőnök, kiváló 
érdemeket szereztek.

Azt hiszem, ezek az intézkedések, valamint a m agántanu
lókra irányuló szigorú ellenőrzés, hazánkban a magánnevelés ügyét 
lényegesen és óhajtott módon megváltoztatná.

Azonban a nevelőnők társadalmi tekintélye érdekében is kel
lene valamit tennünk. Ki kell eszközölnünk, hogy a eselédelhelye- 
zők czégtáblájukra rá ne írhassák azt a hazugságot, hogy ők 
nevelőnőket helyeznek el. Másrészről pedig azt is meg kell aka
dályozni, hogy bárki is nevelőnőnek minősíthesse magát. A ma
gyar nevelőnöi ügyet a tekintetben is szükséges kiragadnunk abból 
a kategóriából, a hova nem való ; a hol csak szégyen éri ezt az 
egész kulturális törekvést. . .

Ezen intézkedéseken kívül oda kell hatni, hogy a hazánkban 
működő nevelőnőket összetartó, erős testületté tömörítsük. Ez idő 
szerint nevelönőink háta mögött senki sem áll. Egészen sorsukra
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vannak bízva. A család, a melynek körében tartózkodnak, képezné 
rájok nézve a kitartásnak, reménynek, életkedvnek és enyhület- 
nek a forrását; ámde e környezetben igen gyakran ellenséges vi
szonyokkal kell harczot kezdeniök, s én nem csudálom, hogy ez a 
harcz sok ifjú nevelőnöre nézve annyira szomorún végződik . . .  
Ha valahol nagy jótétemény a társulásból, az összetartozandóság 
érzetéből merített erő : úgy az a nevelőnői helyzetben többszörö
sen annak mondható. A társulásnak valamely okos módját kell 
tehát életbe léptetni a nevelőnök között. Ezt egyesületileg és lap  
útján megkísérthetnék.

Lényeges oldalát képezi a magyar nevelőnői kérdésnek az 
előkészítés okszerű megállapítása is. Sebestyénné úrhölgynek volt 
egy javaslata : az árvaleányintézetek közöl legalább egynek, a m a
gyar gazdasszonyokénak, nevelőnői intézetté alakítása.

Elismerem, hogy e javaslatban eszme nyilvánúl, s annak 
megokolásában sok oly állítás rejlik, mely azt támogatja. Magam 
is abban a nézetben vagyok, hogy az árvaleány nem kénytelen le
mondani családjáról, a családi életről, a midőn idegen házhoz 
megy. Jobban hozzá szokott az önmegtagadáshoz. Könnyen meg
tanul alkalmazkodni, magát mások akaratának alája rendelni, a 
nincs módjában, hogy az életpályákban válogasson. Mindazáltal 
alapos aggodalmaink is keletkeznek e javaslattal szemben. Félünk, 
hogy erőszakot követünk el az egyéni szabadságon, a midőn vala
kit, sőt egész intézet növendékeit, jó előre bizonyos pályára prædes- 
tinálunk, előbb, mint akár ők maguk, akár mi csak sejthetnők is, 
hogy hajlamaik, tehetségeik, modoruk stb. annak a pályának meg
felelnek-e ? . .  Szerintem nincs gyötrelmesebb, elcsüggesztöbb pálya, 
mint a nevelőnői arra nézve, a ki e pályára sem hivatottsággal, 
sem hajlammal, sem megfelelő lelkesűltséggel, sem alkalmazkodni 
tudással, sem elég erkölcsi erővel nem bír. Jól meg kell tehát a 
dolgot gondolnunk.

A nevelőnöi kérdéssel, szorosan összefügg az illető nők isko
lai előkészítése. Ez nem csupán a tananyag körének, időtartamá
nak a megállapítására vonatkozhatnék, hanem a szoktatás szelle
mére és azon problémák jelzésére is kiterjeszkedhetnék, a melyek
nek megfejtése ez ifjú hölgyekre vár. Én örömmel használnám fel 
a jelen alkalmat, hogy igénytelen véleményeimet elsoroljam. Álta
lában igen szeretném őszintén elmondani mi van meg és mi nincs 
meg a mi nevelőnőinkben és nőtanítóinkban ? Támogatna engem
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egyrészről egyéni tapasztalatom, másrészről PéteriTakáts József «Er
kölcsi oktatásai» czímű műve, idézvén e mellett azt a tanulmányt 
is, mely a budapesti kegyes tanítórendiek 1889—90. évi értesítő
jében épen Takáts Józsefre vonatkozólag olvasható. Tudjuk ugyan
is, hogy Takáts a leghíresebb magánnevelő volt. Egyéb idézetek 
is, azt hiszem, megerősítenék az én abbeli véleményemet, hogy 
nálunk nemcsak a nevelőnői, hanem általában a nőnevelői intéz
mények szellemének igen sok irányban módosulniok, fejlődniük 
kell. Mi még csak a kezdetnél ingadozunk. Ez alkalommal azon
ban a részemre kijelölt idő rövidségénél fogva mindezek kifejtéséről 
le kell mondanom.

Összegezve tehát az elmondottakat, egyszerű felolvasásomból 
a következőket emelhetem ki.

A magyar nevelőnői kérdést, a melyet Sebestyénné Stetina 
Ilona tagtársunk szakavatottsága tett itt fejtegetés és hozzászólás 
tárgyává, tekintse a t. Társaság a megoldandó kérdések egyik leg
lényegesebb kérdésének. Tartsa napirenden ezt az által, hogy a 
hozzászólást ezentúl is vegye szívesen. Mondja ki egyszersmind, 
hogy ez ügyben a közoktatási miniszter úrnál kérelmezni fog s ké
relmének tárgyát egyrészről az fogja tenni, hogy a magánoktatás a 
leányokat illetőleg is rendezettebb, körülirtabb, ellenőrzöttebb, s a 
nyilvánosság szempontjából ösmertebb legyen. Másrészről kérel
münk arra fektetné a fősulyt, hogy a nevelőnöi pálya is nyugalom
díjra jogosítson, némi előnyt vívjon ki s a társadalmi tekintélyben 
közvetlenebbül részesüljön.

Ez elsorolt indítványokon kívül, kívánatos dolognak tarta
nám, ha Társaságunk tagjai hírlapok útján is igyekeznének a nagy 
közönséget eme jelentékeny nőnevelésügyi kérdésről tájékoztatni. 
Sok családfőnek ideje sincs talán, hogy állapotainkat e tekintetben, 
habár saját leányai nevelés-oktatásáról van is szó, kellőképen ta
nulmányozza. Hódol a régi megszokottságnak ; enged a kényelem
szeretetnek s nem  veszi észre, hogy a polgári elem ismeretköre 
miként szárnyalja túl az aristokrata-világ ifjú hölgytagjaiét. Vilá
gosítsuk fel a női közönséget mindazon hátrányokról, melyeket a 
külföldi nevelőnők alkalmazása eredményez.

Igyekezzünk a magyar édes anyákat meggyőzni arról, hogy a 
nevelőnő őket csak gyámolítja, de fölöslegessé az oktatásban nem 
teszi. Vegyék ki tehát köteles részüket ők is. Tanítsák gyermekei
ket nyelvre, esetleg zenére, hogy a magyar nevelőnői kérdést ez
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által is könnyebben megoldhassuk. A magyar nevelönői intézetet 
a nagy közönséggel, az egyes családokat a nyilvános leányiskolák
kal s a nevelönőket egymással lehetőleg szoros kapcsolatba kell 
fűznünk.

Szóval, ezt a nagyon magára hagyott, mellőzött, de leány
nevelésügyünk terén ugyancsak jelentékeny s nálunk igazán nem
zeti ügyet törekedjünk mindnyájunk ügyévé tenni. Kísértsük meg 
társadalmunk alkotó osztályait e kérdés megoldása ütján is köze
lebb vonni egymáshoz, mindenek fölött pedig a nemzeti közczé- 
lok és együttérzés javára meghódítani.

A kötelesség köre, t. Társaság, határtalan. E körön belül ma 
egyik, holnap a másik pont tűnik fel lelki szemünk előtt. Az ember 
feladata eltökélni magában, hogy e fölismert ponttal szemben is 
teljesíteni fogja kötelességét. A magyar nevelőnői kérdést tekintsük 
mi ily fölfedezett pontnak a nönevelésügy keretében, s az az iránt 
tanúsítandó buzgalom által nyomjuk rá a Magyar Pædagogiai Tár
saságra a legmagasbfokú és legnemesebb élet igaz bélyegét !

Kerékgyártó Elek.

A NÉ M E T  P H IL O L O G U SO K  É S  T A N F É R F IA K

XLII. vándorgyűlése Becsben, 1893 május 23—28.

A német philologusok és tanférfiak vándorgyűlései 1858 óta, 
a mikor a legelsőt tartották, nemcsak a szorosan vett philologiát vitték 
elébbre, hanem az egész középeurópai tanügyre termékenyítőleg, óbresz- 
tőleg hatottak. Míg a philologusok az itt előadott tanulmányok és fel
olvasások javát tartalmas évkönyvekbe foglalták, melyeknek a philologia 
terén emberemlékezet óta nagy kelete volt és van, addig a gyűlések ren
dezői a sajátképeni philologián kívül egymásután és lassankint bevonták 
tárgyalásaik keretébe a modern tudomány és műveltség összes ágait, 
megbeszélték a nevelés-oktatás nagy kérdéseit rendszer és módszer 
szempontjából, és lassankint odáig juttatták a dolgot, hogy a vándor- 
gyűlések súlypontja a philologiáról a neveléstudományra szállott által 
és a segédtudományok révén az oktatásnak mind a három fokozata 
szóba került. Nem is hiszszük, hogy léteznének kongresszusok, hol az 
emberi tudomány valamely ágának oly különböző fokú művelői talál
koznának egymással, közös munkájuk nagy kérdéseit megvitatva és a 
munkafelosztás elvének alapján megbeszélve, mint e vándorgyűléseken,
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hol tanfelügyelők és tanárjelöltek, középiskolai és egyetemi tanárok, sőt 
még a könyvek és tanszerek nyomtatói és kiadói * is szerves szellemi 
kapocsba lépnek egymással és nem egyszer fontos reformoknak magvait 
hintik el egymás közt folytatott eszmecseréikben. Mert valamint az 
angol meetingek óhajait elébb-utóbb törvénybe iktatják, úgy e vándor- 
gyűlések határozatait mindenkor tekintetbe szokták venni.

A vándorgyűlések ezen fontossága ösztönzésül szolgál a nagy 
Németország legtekintélyesebb városainak arra nézve, hogy nemes ver
senyre kelve, hívják a tudomány férfiait falaik közé és fogadják vendég- 
szeretően házi tűzhelyöknél. Sok-sok idő telik bele, a míg egyazon vá
rosra kétszer kerül rá a sor, s így sok idő telt el addig is, a míg a 
vándorgyűlés, mely 18-adszor Bécs falai közt tanácskozott, újból oda
gyülekezhetett, a hová őt Bécs városa és a bécsi egyetem ismételten és 
melegen meghívták. De ez az idő is bekövetkezett. És midőn a vándor- 
gyűlés 1893. évi rendezősége eszébe vette, hogy oly országba indul, 
melynek fejedelme két birodalomnak koronáját viseli és számos tan
nyelvű népnek boldogságát tűzte ki czéljául, eddigi szokásától eltérőleg, 
az illetékes kormányok útján meghívta e vándorgyűlésre az osztrák
magyar monarchia összes intézeteit, melyek a nevelésoktatás ügyét 
szolgálják.

Az udvarias meghivás szives elfogadásra talált, s így történt, hogy 
a kongresszuson magyarok, lengyelek, csehek, morvák, horvátok, ola
szok, sőt bosnyákok és bolgárok is résztvettek, és így a résztvevők egyéni 
tapasztalatai és megfigyelései révén a tanácskozások egész Középeurópa, 
sőt részben a Balkán-félsziget adataira is kiterjeszthetők voltak. Ez á 
polyglott jelleg már az ismerkedő estélyen is kitűnt, a melyen a részt
vevők legnagyobb része megjelent és mely május 23-án este folyt le a 
városi kert («Stadtpark») nagy salonjában, illetőleg ennek mellékhelyi
ségeiben. Itt a vendégeket a vándorgyűlés elnöke, Hartel dr. üdvözölte, 
és midőn kiemelte azon körülményt, mely szerint ő Felsége a kon
gresszus tagjait meghívásával tisztelte meg, örömének adott kifeje
zést e kitüntetés felett, mely szerinte a nevelés-oktatás képviselői
nek szól.

Majd Lewinski, a Burgszínház művésze és Petőfi költeményeinek 
ismert interpretátora lépett az emelvényre és egy alkalmi prológot sza
valt el, melynek alapgondolata az volt, hogy Hellas és Bóma szépségeinek 
élvezetében a népek ellentétei elsimulnak, s mely kivált az ő mesteri 
előadásában nagy hatást ért el.

* Ezúttal is a következő czégek voltak hivatalosan képviselve : 
Teubner, Konegen, Freytag, Hölder, Kende, Gerold Rosa asszony pedig 
szellemes pohárköszöntővel szerepelt.
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A hosszú asztalok egyikénél ülve, legelébb is egymást kerestük 
■fel, mert hisz régi jó vagy rossz szokás, hogy a magyarok idegenben 
jobban ismerik egymást. Örömmel tapasztaltuk, hogy szép számmal 
vagyunk és hogy nemesik Budapest, hanem a vidék is meglehetősen 
képviselve van. Budapestről ott voltak : dr. Bartal Antal, Bercez Antal, 
dr. Csengén János, dr. Fínáczy Ernő (a közoktatási kormány küldött
jeként), dr. Goldziher Ignácz, dr. Hampel József, dr. Hegedűs István, 
dr. Heinrich Gusztáv, dr. Katona Lajos, Palóczy Lipót, dr. Pruzsinszky 
János, Srhwicker Henrik, dr. Ponori Thewrewk Emil (a budapesti philo- 
logiai társaság elnöke, az egyesület védnökének, József főherczeg ő fen
ségének képviseletében) és dr. Vári Rezső. A vidékről ott voltak : 
Fleischhacker M. Fridolin (Sopron), dr. Gerecze Péter (Pécs), Körösi 
Henrik (Pécs), Latkóczy Mihály (Eperjes), Paulay Jenő (Sopron), 
Rombaucr Emil (Brassó), Salamin Leo (Sopron), Schambach Gyula 
(Kaposvár), Szekeres Kálmán (Sopron) és dr. Wagner Lajos (Po
zsony).

Amíg ezt a névsort összeállítottuk, az is tudomásunkra jutott, hogy 
Erdélyből dr. Pecz Vilmos (Kolozsvár), Budapestről pedig dr. Ncmethy 
Géza és dr. Pasleincr Gyula szintén bejelentették megérkezéseket, de 
utóbb a gyűlésen való részvételben akadályozva voltak. Konstatáltuk 
egyébként, hogy a fővároson kívül legerősebben a Dunántúl és ebben 
Sopron van képviselve, holott a felvidékről egészben ketten jöttek el, 
a Duna-Tisza-Köz pedig egyáltalán senkit sem küldött. Magyarország 
társországai közül Horvátországot öt zágrábi, Szlavóniát egy vinkovezei 
tanár képviselte.

A kongresszus általános szignaturájához ez is érdekes adat volt, 
de igazi képét csak május 24-én láthattuk, a mikor az új egyetem 
gyönyörű díszterme zsúfolásig megtelt a tudomány képviselőivel, rész
ben a tudomány fejedelmeivel, a mennyiben több ország tudósainak 
javát küldötte arra a küzdőtérre, a hol «nem fegyverrel hódítanak». 
Míg a főrendezők a megnyitó ünnepélyhez készültek, az alkalmi napilap 
első számából tájékozódtunk a vendégek száma és szülőhazája felől. 
Ausztriából mint tartományból (Becs kivételével) 31-en voltak, legtöb 
ben Bécs-Ujhelyből ; tekintélyesebb számmal volt képviselve Cseh- és 
Morvaország, honnan összesen 80 résztvevő jött, ebből Prágára 33 esett 
(óriás szám Berlin 25 képviselője mellett), Brünnre 16, de kisebb helyek 
is kitettek magukért, például a 6881 lakossal bíró Mährisch-Ostrau egy
maga 6 tanárt küldött. Galicziából 10 várost 42 tudós képviselt, ebből 
Lembergnek jutott 14, Krakónak ugyanannyi. Sziléziából 5 városból 
15-en jöttek, legtöbben Bielitzből (8), Bukovinában 2 városból 3 tanár 
volt jelen, a többi koronaországok területét illetőleg 11 városból kerek 
számmal 40, ebből Insbruckra és Gráczra esett egyenkint 11, Görzre 4,
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Klagenfurt- és Laibachra 3—3, Salzburgra épensóggel csak 1. Gyengén 
volt képviselve az osztrák tengermellék (Triesztből 1, Pólából 2).

Németország, mely egyéb alkalmakkor a vándorgyűlések közön
ségének zömét szolgáltatja, válogatott, de (földrajzi kiterjedéséhez ké
pest) nem nagy számú képviselővel jelent meg. Északon erősebb volt az 
érdeklődés, mint délen : összesen 84 városból 173 résztvevő jelent meg. 
Kiemelkedik ezeknek sorából Berlin (25), Lipcse (23) és München (17). 
Feltünőleg csekély volt a létszám a következő városokból : Heidelberg 
(3), Göttinga, Drezda, Bréma (2—2) ; Hamburg, Nürnberg, Köln és 
majnai Frankfurt (1—1). Igaz, hogy az ilyen egyesek közt ott volt 
Jäger Oszkár és Zangerneister a nagynevű palæographus, de oly régi kul- 
turközpontokról számokban is többet várunk.

Svájczból 5 város összesen 7 résztvevőt küldött, legtöbben jöttek 
Baselból (3). Szerajevo egy képviselővel szerepelt, Bolgárország pedig 
Dobruskival, a bolgár nemzeti múzeum igazgatójával. Összesen tehát 
körülbelül 429 nem-bécsi résztvevő volt jelen, mely számot az összes lét
számból, 948-ból, levonva, Bécsnek s a bécsi tudományos köröknek 519 
képviselője marad. Kétségkívül impozáns szám, mely ép oly kellemesen 
lepte meg a vendégeket, a mily ékesen szóló bizonysága a kongresszus 
iránt való érdeklődésnek.

S ezen érdeklődés, mely igazi és őszinte volt, megragadó módon 
ömlött el az egész kongresszuson, de különösen meglátszott a megnyitó 
díszülésen, mely 24-én délelőtt folyt le és melynek kimagasló pontjait 
az alkalmi beszédek, közöttük különösen Gautsch, közoktatásügyi minisz
teré, képezték. A miniszter beszédének magvát azon két gondolat al
kotta, hogy a gimnázium humanisztikus működésének központját a philo- 
logiának kell képeznie, mely az által, hogy a szellemet egy idegen nép 
eszmekörébe vezeti, s ezen eszmekört a nemzeti nyelv és irodalom vív
mányaival egyesíteni törekszik, megóv az egyoldalúságtól és a szellemi 
elzárkózás veszélyétől. Miután még dr. Grübl, alpolgármester Bécs városa 
részéről, dr. Ludwig, a bécsi egyetem rektora pedig az akadémiai sena
tes nevében üdvözölték az egybegyűlteket, előlépett Ponori Thewrewk 
Emil dr., budapesti egyetemi tanár és klasszikus latinsággal üdvözölte 
József főherczeg és a budapesti philologiai társaság nevében a kongresz- 
szust, mely nem késett a szépen stilizált és messzecsengő hangon előadót t 
beszédet megéljenezni, míg Hartel elnök hasonlókép latinul mondott 
köszönetét a szép megemlékezésért.

A sajátképeni megnyitás után a kongresszus egyik epizódja követ
kezett : megemlékezés arról, hogyan fejlesztette ki néhai gr. Thun Leo 
miniszter két bizalmas munkatársának Exner és Bonitz tanároknak 
segítségével a régi jezsuita középiskolából a modern gimnáziumot. 
A nagyszabású emlékbeszéd után, melyet dr. Hartel, a vándorgyűlés
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első elnöke tartott, a kongresszus közönsége levonult az egyetem-épület 
oszlopos folyosójára (Arkadenhof), hol a rektor rövid alkalmi beszédek 
kíséretében általvette Thun gróf, Exner és Bonitz szobrait. Thun szobra 
az egykori minisztert teljes életnagyságban ábrázolja, kezében az «Orga
nisations-Entwurf» kéziratával, a két tanár mellszobra, antik hermák 
módjára, oszlopokon pihen ; valamennyi művet Kundtmann készítette, 
ugyanazon szobrász, a ki más műveken, de különösen Grillparzernek 
szobrán a relief kiváló mesterének bizonyult.

A szobrok átadása után folytatták a félbeszakított összes ülést, 
melynek érdekes függeléke volt dr. Usener Hermann bonni tanár elő
adása «az összehasonlító jogtörténetről». Ennek végeztével, már-már a 
déli órákban megalakultak az összes szakosztályok (sectiók), melyeknek 
ügyei eddig ideiglenes elnökök kezében voltak. Ilyen szakosztály össze
sen kilencz volt : ókori történet és epigraphika, régészet, angol és román 
philologia, történet-földrajz, indogermán összehasonlító nyelvészet, meny- 
nyiségtan és természettudomány, keleti nyelvek, psedagógia és didaktika 
és a szorosan vett classica-philologia részére. Végül tudomásul vették 
az általános ügyrendet, mely főbb vonalaiban a következő volt : 8—10-ig 
szakosztályok ülései, 10—Val-ig összes ülés, melyen kiváló tekintélyek 
fontos, közérdekű kérdésekben tartottak előadásokat, délben étkezés 
szabad választás szerint, ebéd után egyes gyűjtemények megtekintése 
az igazgatók szakszerű kalauzolása mellett.

Ez az ügyrend azonban 24-ikén változást szenvedett az által, 
hogy a kongresszus tagjainak jelentékeny része 3 órakor díszebédre 
gyűlt össze. Lehettek 300-an, nagyobbrészt idegenek, a mi csak úgy 
volt lehetséges, hogy az udvarias bécsiek jegyeikről, illetőleg a jegyek 
megváltására szóló elsőbbségi jogaikról az idegenek javára lemondottak. 
Ennek daczára az asztalokat folyton hosszabbítani kellett, a mi hiva
talos banketteknél a legnagyobb ritkaságok közé tartozik. Ez azért tör
tént, mert még az utolsó pillanatokban is oly kitűnőségek jelentkeztek, 
a kiknek okvetetlenül kellett helyet szorítani. A magyarok csaknem 
kivétel nélkül az elnöki asztalnál ültek és különös figyelemben része
sültek. A zenét a báró Fejórváry magyar honvédelmi miniszter nevét 
viselő ezrednek zenekara szolgáltatta.

A hivatalos pohárköszöntők közül az elsőt a vándorgyűlés első 
elnöke, dr. Hartel Vilmos mondotta, melegen éltetvén Ferencz József 
ő felségét és a német császárt, kiket a gyűlés erről távirati úton hódoló 
szavakkal értesített is. Majd Jäger Oszkár (Köln) emelt poharat Gautsch 
miniszterre, Conze tanár pedig (Berlin) Bécs városára. Feltűnést keltett 
dr. Ponori Thewrewk Emil-nek gyönyörű latinsággal és szónoki hévvel 
elmondott pohárköszöntője dr. Hartel Vilmosra, a kongresszus első 
elnökére.

ПMagyar Pœdagogia. II . 7.
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Már nyugovóra hajolt a nap, midőn a tudomány férfiai eloszlottak, 
hogy nemsokára ismét találkozzanak. Esti 8 órakor ugyanis Gautsch 
közoktatási miniszter fogadta őket és fényes estélyt rendezett, melynek 
közönségét a kongresszus tagjain kívül udvari méltóságok, miniszterek, 
diplomaták, a klérus és katonaság kitűnőségei képezték. A háziúr kifogy
hatatlan volt szives szavakban és több magyar tanárral hosszasan 
társalgóit.

Május 24-ike tehát, mint látszik, az ünnepélyek napja volt, a 
munkának dandára a többi napokra jutott, a mikor is olyan nagy 
számmal jelentkeztek a felolvasók, hogy az egyes felolvasások idejét 
egy-egy félórára kellett szabni, mely időtartamot a szakosztályok elnökei 
órával kezökben ellenőriztek. Teljes lehetetlen, hogy a gazdag tartalmú 
felolvasásokat akár csak czím szerint is reprodukáljuk ; be kell érnünk 
az összes ülések előadásainak registrálásával és azzal, hogy azokat a 
szakosztályokat kisérjük figyelemmel, melyek részben általános érdeküek 
(így a pædagogico-didaktikai) részben specialis magyar érdekkel bírnak 
az által, hogy munkakörükbe magyarok is befolytak, mint például a 
keleti nyelvek és a classica philologia szakosztályai.*

Az összes üléseken Usenornek már említett előadásán kívül a kö
vetkező (részben demonstrátiókkal összekötött) tanulmányokat hallottuk r
25- én Brandi Alajos dr. «Lord Byron és az antik szellem», Dümmler 
János «Kultúrtörténeti kutatások az ókorban» és dr. Studniczka Ferencz 
«A sidoni sarkophagok» (kivált az állítólagos Nagy Sándor-koporsó).
26- án először dr. Schmidt Erik, a híres berlini germanista olvasott 
«Schiller-Gœthe xéniáinak kéziratairól», utána Reisch Emil a «mykenei 
kérdést» ismertette, végül pedig dr. Uhlig Gusztáv beszólt «a jelenkor 
klasszikus oktatásának feladatairól és veszélyeiről». Fejtegetései közül 
kivált azok voltak érdekesek, melyek az iskolának laikusok által való 
megítélésére és az egységes középiskolára vonatkoztak. Az eredmény, 
melyhez végül jutott, az, hogy a classicus tanulmányokat újból fel lehet 
és fel kell virágoztatni és eredményessé tenni, de ez csakis úgy lehet
séges, ha az oktatást az ifjúságra nézve érdekessé teszszük. Külön fejte
getést szentelt annak a három jelszónak, melyet az iskolára nézve, 
gyakran alap és alkalom nélkül derűre-borúra hangoztatnak : az, hogy 
«nemzeti, modern és praktikus». Szerinte az egész emberiség, de külö
nösen a kisebb nemzetek érdeke azt kivánja, hogy az a kapocs, melyet 
az iskolát végzett emberek közt a klasszikusok ismerete képezett,

* A kik teljesebb tudósítást óhajtanak olvasni, azokat figyelmez
tetjük Palóczy Lipótnak a «Pester Lloyd»-ban megjelent kimerítő czikkeire, 
melyek Bécsben, a helyszínén készültek.
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továbbra is fenntartassék, mert csak így lehet a nemzeti ellentéteket 
enyhíteni és a világbékét a műveltség útján biztosítani.

27-én először dr. Schipper Jakab értekezett «az angol nyelv szere
péről a középiskolákban ». Szerinte már maga azon körülmény, hogy a 
vándorgyűlés az angol nyelv és philologia számára egy külön szakosz
tályt szervezett, bizonysága annak, hogy az angol nyelvet a gimnáziumba 
fel kell venni, egyelőre a tanképesítés tárgyául elismerni, de lassan-lassan 
mint a nemzetközi érintkezés hatalmas emeltyűjét önállóan is ápolni. 
Schipper után még dr. Thomas Frigyes ismertette volna azt az összefüg
gést, mely «akabirok és az ékiratok» közt létezik, valamint dr. Streitberg 
Vilmos akart értekezni «a jövő nyelvtanáról». Azonban az idő annyira 
előrehaladt, hogy e két előadást köszönettel az évkönyvre bízták és a 
szakválasztmányok elnökeit hallgatták meg, a kik a kongresszus élénk
ségének kiváló voltáról tanúskodhattak.

És itt mi is átveszsziik a szót, hogy egyrészt a paedagógiai sectió 
munkásságáról és az ott felvetett eszmékről megemlékezzünk, másrészt 
futólag azt az enquête-t is megvilágítsuk, mely az archaeologiának kö
zépiskolai szerepét illetőleg lefolyt.

A pædagogiai szakosztály már csak azért is érdekes, mert a kon
gresszuson jelenvolt magyarok javarésze ide iratkozott be és itt volt 
szemtanúja annak a páratlan buzgalomnak, melylyel világhírű tudósok, 
a híres Zimmermann Róbert, a nagy organizátor Kehrbach a tanügy 
legaprólékosabb kérdéseit is megvitatták. Az itt előadott tanulmányok 
magukban is érdekesek voltak, de legtermékenyítőbben hatott kétség
kívül a reájok következő eszmecsere, mely mindjárt az első napon (25-én) 
bekövetkezett dr. Loos József előadásánál «A próbaóv továbbfejleszté
séről». Tudvalevőleg a német próbaévesség, mely lényegesen különbözik 
a magyar tanárok kinevezésénél kikötött úgynevezett «próbaévek»-tői, 
sok tekintetben visszásságokra vezetett. Ennek elhárítására az előadó 
négy tételt állított fel, melyek oda irányulnak, hogy a próbaév a tanár
képző (seminariumi) jelöltévvé változzék, a mit a szakosztály el is foga
dott, de csak élénk vita után, melyben a magyarok közül Schwicker 
Henrik orsz. képviselő is rósztvett.

Nem kisebb érdeklődés mellett tárgyalták másnap Slowasser tanár 
megjegyzéseit, melyeknek bázisa volt : « A szótár, mint az idegennyelvi 
oktatás központja. » Mindenekelőtt azt állapította meg az előadó, hogy 
a modern szótárírás nagy haladása az iskolai szótár átalakítását köve
teli, majd annak módját fejtette ki, miképen lehet a helyes szótár fona
lán az egyes nyelvek szókincsét összefoglalni és a többi nyelvnek ada
taival szerves összefüggésbe hozni. Hevesen kikelt a reális és szómagya
rázatok összekeverése ellen, szóval síkra szállt a specziális szótárak 
rovására, melyek szerinte csak zavart okoznak és a megértést nehezítik.

2 4 *
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Ezen részben módszeres, részben adminisztratív fejtegetések után 
nagy feltűnést keltett Höfler Alajos bécsi tanárnak előadása e czímmel : 
«Mi lehetne iskoláinkban a modern lélektan?» Höfler nagyon különös
nek tartja, hogy a modern iskolai lélektan, a legújabb vívmányok mel
lett mintegy bekötött szemmel elhaladva, még mindig kizárólag Herbart- 
nak 50 évvel ezelőtt elfoglalt álláspontjára helyezkedik. Ettől végre is 
el kell térni, s az oktatás menetében is érvényre kell juttatni az új ered
ményeket, pl. hogy egyebeket ne említsünk Stumpf hangpsychologiáját. 
Lélektani szempontból igen szerencsésen kapcsolódott ezen előadáshoz 
egy másik, a Martinak gráczi tanáré következő czímmel : «Újabb nézetek 
erkölcsi tulajdonságok átörökléséről és a pædagogiai gyakorlat. » Ez a 
kérdés, melynek kivált fegyelmi szempontból élénk irodalma és már-már 
egész kis története van, legújabban Eibot, Guyan és Olzelt-Nevin kuta
tásai által sok fontos adattal gazdagodott. Kivált a physiologiának fon
tosságát kell itt észrevennünk és a nevelésnél érvényesítenünk, melyben 
erkölcsi tehetségek fejlesztése legalább is oly fontos, mint az ismeretek 
közlése.

Gazdag aratás mutatkozott a pædagogiai szakosztály terén a kon
gresszus harmadik munkanapján, május 27-én. Legelébb is Zaunmüller 
linczi tanár támadta meg Herbart tanrendszerét, melynek központja 
szerinte elhibázott, mert nem az érdekesség, hanem az érdeklődés, vagy 
jobban mondva figyelem képezi a nevelés-oktatás alapvető eszközét. 
Utána Kares marburgi tanár hangsúlyozta a nyelvoktatás tudományos 
megokolását, míg dr. Schmidkunz János (München) a philosophiai mű
nyelv alkalmas és megfelelő reformját sürgette. Általában a philosophiai 
tárgyú előadásokon egy meglepő vonás vonult keresztül piros fonál
ként : bizonyos csendes oppositio a Herbartismus egyeduralma ellen. 
E megfigyelésünkön mitsem változtat Kehrbach fényes előadása, melyet 
Herbart pædagogiai seminariumáról mindjárt az első napon tartott és 
melynek alapeszméire az utolsó napon a «Monumenta Germanise pæda- 
gogiea» bemutatásakor visszatért.

Didaktikai szempontból fontos volt az általunk föntebb már em
lített értekezlet az archaeologiának a középiskolában való felhasználása 
érdekében. Ez az értekezlet pénteken május 26-án volt, és összesen 97 
tudós vett benne részt csaknem az egész német birodalom képvisele
tében. A jelenvoltak egyhangúlag elismerték, hogy az egyes országok 
részéről próbakép rendezett tanulmányutak és szünidei pótló tanfolya
mok kitünően beváltak és a többi államok részéről utánzásra váltak ér
demessé. Hogy a szemléltetés æsthetikailag értékes tárgyakkal történ
hessék, kívánatosnak mondották ki, hogy e czélból Bécs, Berlin, Mün
chen és Drezda egyesüljenek, hogy a czél megvalósítására kiváló művészi 
erőket nyerjenek, egyelőre pedig a taneszközök előállításánál a tehetsé
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gesebb ifjakat is igénybe vegyék, illetve tehetségesebb ifjakkal rajzoltas
sanak. A pótló tanfolyamokért az értekezlet köszönetét szavazott az 
illető kormányoknak és megkérte, hogy ezt a jóakaró eljárást továbbra 
is folytassák.

Az egyes szakosztályok közül, melyekben a magyarországi részt
vevők szerepeltek, ki kell emelnünk a keleti nyelvekét és a classica- 
philologiait. A keleti nyelvek szakosztálya elnökévé magyar embert vá
lasztott, dr. Goldziher Ignácz budapesti egyetemi tanárt, a ki a május 
25-iki ülésben maga is tartott előadást, terjedelmesen ismertetvén gróf 
Kuún Gézá-nak következő czímű munkáját: «Belationum Hungarorum 
eum oriente gentibusque orientalis originis história antiquissima» (Clau- 
diopoli 1893). Ez a mű bevezetés mindazon régi tudósítások revíziójá
hoz, melyek az ősmagyarokra vonatkoznak. Először történik a keleti 
kútfők egybevetése a hazai krónikák adataival azon eredmény czéljából, 
hogy kitűnjék, hogy az úgynevezett magyar izmaeliták közvetítették a 
régi keleti írók adatait. Különösen kiemelte Goldziher a gróf könyvé
nek amaz adatait, melyekből kitűnik, hogy a régi magyarok a perzsákkal 
már idejekorán érintkeztek, mihez képest a perzsa kölcsönszók (szám
nevek, vallásos kifejezések, stb.) részletes méltatásra találtak.

A classica-philologiai szakosztályban két magyar tartott előadást. 
Május 25-én Ponori Thewrewk Emil budapesti egyetemi tanár mutatta 
be Festus-kiadásának első kötetét, egyúttal beszámolván a folytatólagos 
munkálatok haladásáról. Eredetileg azt tervezte, hogy az első kötet a 
szöveget tartalmazza, a második a kritikai apparátust. Függelékül a 
Codex Famesianus hasonmását szánta. Újabban a kritikai apparátust 
kommentárral pótolja meg, azért késik a második kötet, melynek egyik 
érdekes mellékletéből, az említett codex hasonmásából átadott az előadó 
az elnökség részére egy példányt. Május 26-án e soTok írója tartott elő
adást a «Pervigilium Veneris» ez. latin költemény szerzőjéről, illetőleg 
azon alkalomról, melyre a költeményt a legnagyobb valószínűség szerint 
írták. A költeményben előforduló helyi vonatkozások alapján nagyon 
valószínű, hogy a költemény alkalmi ének azon ünnepség részére, me
lyet Hyblában, Sziczilia szigetén Kr. u. 123 ápr. 6-án, tehát akkor ünne
peltek, midőn Hadrianus császár a szigeten járt. A költemény szerzőjéül 
Florus rhetor tekintendő, kivel a császár költői versenyre is kelt.

Midőn a fentebbiekben a vándorgyűlés instructiv elemeinek gaz
dag működéséről beszámoltunk, szándékosan hagytuk utoljára azt a 
kiemelkedő két mozzanatot, mely minden ott volt tanárnak keblébe 
felejthetetlenül kellett hogy vésődjék : a Burgban való fogadtatást a 
király ö Felségénél és Becs város monstre-bankettjét az új városházán. 
Az ő Felségénél való fogadtatás alkalmával egyesítve láttuk magyar ven
dégszeretettel a híres bécsi kedélyességet. Midőn a redoute-terem híres
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gobelinjei közt nyüzsgő csaknem ezer főnyi tudós népet láttuk, nem 
tisztelgő tudósok feszes sorainak látszottak azok, hanem egy oly öröm- 
ünnepet ülő testületnek, mely a nem keresett, de megérdemelt elismerés 
verőfényén melegedett fel.

0  Felsége kíséretében ott voltak az összes osztrák ministerek, 
Kállay és Tisza miniszter hazánkfiai, az udvari méltóságok, katonai és 
egyházi dignitáriusok, kiknek szín gazdag díszruhái gyönyörű keretet 
alkottak ahhoz a cerclehez, mely ő Felsége körül képződött és melyben 
a király fáradhatatlan jóindulattal és kegygyei érdeklődött jóformán 
mindenki iránt. A tojásdad körbe, melyben az uralkodó körül ott voltak 
Károly Lajos, Ottó, Ferdinánd, Lajos Yiktor, Ferencz Salvator, Vilmos 
és Rajner főherczegek, egymást felváltva léptek azok, kiket arra kijelöl
tek, s a magyarok ez alkalommal is tapasztalták a kiváló jóindulatot és 
királyunknak a tanügy terén való tájékozottságát. Hampel dr.-tól pl. azt 
kérdezte az uralkodó, vájjon sok munkát ad-e a muzeum Budapesten, 
Fináczy igazgatótól : sokan tanulják-e a görögöt pótló tantárgyakat. 
Szinte felesleges mondanunk, hogy a meghivottakat valóban fejedelmi 
bőkezűséggel vendégelték meg.

Máshangú, de nem kevésbbé megragadó volt az a mulatság, me
lyet az új városház falai közt Bées városa rendezett a vándorgyűlés tisz
teletére. Alig hangzottak el 27-ón délben a kongresszust befejező alkalmi 
beszédek, midőn az új városház gyönyörű góth Ízlésű portáléja felé egy
másután robogtak a fogatok és déli 1 órakor kezdetét vette a tudósok 
fogadtatása. A rendező-bizottság, ólén Prix polgármesterrel, mindenkit 
a legnagyobb előzékenységgel fogadott és kalauzolt, és azok a vendégek, 
kik a városház gazdag gyűjteményei (történeti múzeum, Grillparzer- 
szoba) iránt érdeklődtek, szakavatott kalauzra találtak dr. Glossy igaz
gató és Sais múzeumi őr személyében. Még javában nézegették a szép 
gyűjteményeket., midőn a nagy termekben és a remek loggiákban felterí
tett asztaloknál megcsendült az első pohár. Egger-Möllwald kormány- 
tanácsos köszönte azt Becs város polgármesterére, míg a vendégek részé
ről Diels berlini tanár mondott nagyhatású beszédet tele eszmékkel és 
meleg érzéssel. A beszéd alapgondolata az volt, hogy ma a czivilizáczió 
nem kisebb veszélyben van, mint a barbárság idején, mert oly szellem 
kezd lábra kapni, melynek keze vasból, feje fából van, mely az egész 
világot rombadönteni törekszik, s melyet csak az összes művelt elemek 
összetartása képes megfékezni. Abbeli örömét, hogy Bécs városát a küz
delemben a jobb rész oldalán látja, saját és társai nevében nem fejezheti 
ki máskép, mint egy lelkes Eljennel. Prix polgármester válaszával a hiva
talos felköszontők befejeződtek és a kedélyes együttlét órái következtek.

A kongresszus tagjai azonban nemcsak ily természetű élvezeteknek 
voltak részesei, gazdagon elhalmozták egyéb szép és hasznos dolgok-
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kai is. Becs város és az uralkodó család minden gyűjteménye az aristo- 
cratia tagjainak és a tudományos társulatoknak collectiói tárva-nyitva és 
rendelkezésre állottak. Az igazgatók és őrök helyenkint egészen külön
leges kis gyűjteményeket állítottak össze, kiválogatván a kongresszust 
érdeklő tárgyakat. Színházak díszelőadásai és kirándulások (Camuntum, 
Kahlenberg, Semmering) egészítették ki ezt a páratlan tudományos 
ünnepséget, milyenhez foghatót még a bécsiek sem igen láttak, s mely 
először igazolta azt az öntudatot, hogy a tudomány : hatalom egy
szersmind. Sőt még haza is vittek a vendégek emléket, a tudós társu
latok és egyetemek, magánosok és kiadók által felajánlott munkákat, 
melyek közül belső érték és terjedelem által egyaránt kitűntek a «Xenia 
Austriaca» (az osztrák középiskolák alkalmi emlékkönyve).

S ha már most az egész vándorgyűlésen végigtekintve, megkísért
jük a tanulságokat levonni, tartózkodás nélkül kijelentjük, mikép első 
sorban sajnáljuk, hogy hazai tanférfiaink nem vettek részt korábban e 
kongresszusokon és nem léptek nyilvános érintkezésbe ezen körökkel, 
melyek a hazai törekvések iránt őszinte elismeréssel viseltetnek. Termé
szetes, hogy a kölcsönös ismerkedés sok időt igényel, de most már az 
első lépés meg van és meg van az első lánczszem. mely a magyar tudo
mányt egy hatalmas szövetség részesévé tette. Azt a teret, melyet hazai 
tudományunk megismertetése követel, immár nyitva találjuk és mig tudó
saink egy része nemzeti alapon fejti ki az általános ismereteket, szüksé
ges egy oly fractió is, mely ezen kifejtés eredményeit a művelt külföld
del, ha mindjárt idegen nyelven is, közvetíti. Az elzárkózás csak gyöngíti 
a tudományos haladást.

Azonban nemzeti szempontból még egy eszme járta át, azt hiszem, 
valamennyinknek belsejét,; szükségét érezzük egy hasonló magyar gyüle
kezetnek, mely, ha mindjárt kicsinyben is, a tanférfiakat egyesítené és így 
a törekvéseket egységessé tenné. Ha úgy, mint a 'philologusok vándor- 
gyűlésén, a legkülönbözőbb állású tanférfiak bátran és szabadon nyilat
kozhatnak a szükséges reformokról avagy szükségtelen változtatásokról, 
szerves kapocsba lép a tanügy és megszűnik az a mély ür, mely a közép
iskolát felfelé és lefelé elválasztja. Pedig csak úgy, ha a tanférfiu nemzeti 
iskoláját minden ízében ismeri és szereti, ha annak előnyeit kifelé érvé
nyesíteni, hibáit befelé bírálni képes, szóval, ha az európai eszméket nem
zeti szempontból megváltoztatva, terjeszteni és nemzetéhez assimilálni 
képes, csak úgy és csak akkor mondhatjuk, hogy van psedagógiánk és 
hogy ez magyar pssdagógia. Latkóozy Mihály.
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É V I J E L E N T É S

az országos közoktatási tanácsnak 1892—93-ik tanévi működéséről.*

Az adatok, a melyek az orsz. közoktatási tanács munkássá* 
gáról szólnak, a most végződő 1892— 93-iki tanév idejére esnek. 
Állandó és szakadatlan volt e munkásság a most lefolyt tanévben 
is, miként az előbbiekben folyton s kiterjedt ismét oktatásügyünk 
egész mezejére, felölelt tudományszakok és iskolanemek szerint 
csaknem m indent, a mi az oktatásiig}' elméleti terén elő szokott 
fordulni. Nagyobb arányú, több oldalú volt a tevékenység a nép- és 
szakoktatás körében, mint a középiskolai oktatás terén, noha ebben 
az ágában is közoktatásunknak több fontos kérdése fordult meg tár
gyalásainkon. Éppen a mai nagy gyűlésünk egyik tárgya az elnök
ségjelentése az egységes középiskola felől.

Eövid szemlét tartva a lefolyt tanév munkásságán, csak a fog* 
lalkozásunk tárgyát tevő nagyobb ügyek csoportosításából a követ
kező sorozatot állíthatom össze :

Javaslatot tettünk a keleti kereskedelmi tanfolyam elnevezé
séről, ajánlván a keleti kereskedelmi akadémia vagy a keleti keres
kedelmi főiskola  nevet ; a gyorsírásnak a kereskedelmi iskolákban 
való meghonosítása felől ; Budapest főváros tanácsának előterjesz
téséről a polgári iskolákkal kapcsolatos kereskedelmi iskolák s azok 
tanárainak elnevezéséről ; az aszódi javító intézet felszereléséről ; a 
hódmezővásárhelyi kisdedóvónőképző házi szabályairól; a reál
iskolai jutalomkönyvekről; a női kereskedelmi tanfolyamok újjá
szervezéséről : a kereskedelmi tanoncziskolák szervezete felől ; a 
középiskolai tanárok fegyelmi eljárása felől ; a középiskolai igaz
gatói utasítások felöl ; a polgári leányiskolákból a felsőbb leány
iskolákba való átlépés ügyében ; a polgári leányiskoláknál a női 
kézi munkából való magánvizsgálat tárgyában ; a képezdei házi ipar 
tanításának fentartása tárgyában ; a külföldi tanítónői oklevelek 
honosítása felől, a tanszermúzeum újjászervezése tárgyában.

E két utóbbiról, mint oktatásügyünknek jelentékenyebb moz
zanatairól meg kell említenem, hogy egy concret eset felmerülte 
alkalmából, határozatilag kimondta a tanács, hogy a porosz fel-

* A közokt. tanácsnak az egységes középiskola és a tanítóképzők tantervé 
ügyében való tárgyalásait tér szűke miatt a jövő füzetben közöljük. A szerkó
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sőbb leányiskolák (höhere Töchterschule) számára érvényes tan ító 
női oklevél nálunk osak népiskolai tanképesítő oklevélnek tekint
hető, de még ehhez is szükséges pótlásul a magyar nyelvi és m agyar 
történelmi vizsgálat. A jelzett külföldi oklevél nálunk magasabb 
intézetekre nem minősíthető, mert nálunk a képesítés szaktudo
mányi rendszerű, míg a poroszoknál csak egy-egy tantárgyra te r
jed ki a vizsgálat. Hasonlóan fontos kérdés a tanszermuzeumi 
bizottság újjászervezésére vonatkozó javaslat. Az elnökség javasla
tában kiemelte, hogy a jelenleg a budai pædagogiumban elhelye
zett tanszermúzeumot igen fontos intézménynek tartja s működését 
kiterjesztendőnek óhajtja a középiskolai tanszerek megvizsgálására 
és gyűjtésére is. Épen ezért az elnökség a bizottság újjászervezé
sére — ha az egész intézmény lényegesen át nem alakul —  az 
eddiginél sokkal tágabb keretet vél megállapítandónak. Igen lénye
ges kérdés tehát a tanszermúzeum elhelyezésének kérdése, mely a 
mostani helyiségben nem mondható czélszerünek. Kívánatos volna 
a városnak könnyen hozzáférhető részében elhelyezett nagyszabású 
tanszermúzeum, mely magában foglalja a közoktatásnak m inden 
ágára kiterjedő tanszerek gyűjteményét, a hol állandó kísérleteket 
lehetne tenni a tudomány folytonos haladása következtében fel
merülő újabb és újabb, az oktatás czéljaira felhasználható ta lá l
mányokkal, a hol a tanügygyel foglalkozók tapasztalto t és tájé
kozást szerezhetnének a meglevő s újonnan keletkező tanszerek 
használatáról, czélszerűségéről.

Visszatérve tanácskozmányaink tárgyaihoz, elsorolom, hogy 
átvizsgáltuk :

a tanító- és tanítónőképezdék múlt tanévi zárjelentéseit ; a 
kolozsvári tanítónőképezde felvételi vizsgálati dolgozatait ; a pol
gári iskolai tanítóképezde vizsgálati ügyiratait ; a középiskolai 
tanárok orsz. egyesületének ifjúsági könyvtárjegyzékét ; a közép
iskolák 1891—92-iki tanévi vizsgálati ügyiratait; a népiskolai 
földrajzi és számtani pályamüveket; a méhészeti vándortanítók 
jelentéseit ; a kassai női kereskedelmi tanfolyam tantervét ; a fiu
mei államgymnasium módszeres értekezleti jegyzőkönyveit ; a 
homonnai polgári iskola költségvetését; a zentai polgári leány
iskola rendtartási szabályzatát ; a középiskolák múlt tanévi zárje
lentéseit ; a kereskedelmi középiskolák zárvizsgálati ügyiratait ; az 
állam vezetése alatt álló budapesti gymnasiumok összes érettségi 
magyar dolgozatait ; a brassói gör. kel. román tannyelvű kereske
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delmi középiskola zárvizsgálati ügyiratait ; az aradi gör. kel. román 
tannyelvű képezde tantervét és tankönyveit; az állami tanítóké- 
pezdék múlt tanévi zárvizsgálati ügyiratait.

Az itt felsorolt írásbeli jelentések, ügyiratok sok adatot tar
talmaznak, a melyek az administrativ egyöntetűségnek hiányára 
vallanak. Az egyes iskolák belső életében és működésében meglevő 
kisebb-nagyobb viszásságok és hiányok is felmerültek, melyekre 
nézve concret intézkedések iránt tett javaslatot a tanács. De álta
lános érdekű ügyek is kapcsolatba hozattak főleg a zárjelentések 
adatainak tárgyalásával. Nevezetesen a képezdei igazgató-tanácsok 
újjászervezésének szükségessége és pedig az eddigi módozatoktól 
való eltéréssel. Igen kívánatosnak jelentette ki a tanács azt is, hogy' 
a tanitóképezdei tanárok részére a napi dijak és úti átalányok a 
vármegyei tanitógyüléseken való megjelenhetés végett visszaállít
tassanak, mert kívánatos, hogy a tanitógyülések tanácskozásain a 
képezdei tanárok is részt vegyenek.

E tanév folyamán készítettük el :
az írástanítás vezérkönyvére szóló pályázatot ; a kisdedóvó

nőképzők felszerelésére vonatkozó jegyzéket ; a kereskedelmi közép
iskolák tantervének átdolgozását ; a kereskedelmi középiskolai ma
gán tanulás feltételeit, a kézmives iskolák szervezetét; a kézügyes
ség tanításának m ódozatait; a középiskolai franczia nyelvtanitok 
valamint a felső nép és polgári iskolai tanítók és tanítónők képesítő 
vizsgálati szabályzatát. Ez utóbbi szabályzat sok eddigi visszásság 
megszüntetését fogja eszközölni, néhány új intézkedése pedig fontos 
jelentőségű, melyek a képesítő oklevél értékét jelentékenyen fokozni 
fogják. Egyben-másban szigorúbb mértéket fog alkalmazni az új 
szabályzat ez eddigi lanyha eljárásnál, de a vizsgálat komolyságát 
és jelentőségét is emelni fogja. A szabályzat a képesítést lehetőleg 
a tanfolyam elvégzéséhez köti s a mennyiben azonban valaki a 
rendes tanfolyam elvégzése nélkül jelentkeznék képesítő vizsgá
latra, az ilyenek az első két évfolyamról is tartoznak vizsgálatot 
tenni. Hosszas vita tárgyát képezte a szabályzat készítésekor annak 
a kérdésnek a fejtegetése, vájjon a szakcsoportbeli vizsgálat mellett 
tartassék-e fenn a vizsgálat pusztán valamely szakkörből ? Fentar- 
tását csakis a művészeti ágakból szerzett képesítésnek esetleg vala
mely szakkörbeli vizsgálattal való kiegészítése mentette meg. így a 
zenéből, rajzból, tornából szerzett képesítés kiegészíthető lesz vala
mely szakkörből te tt vizsgálattal is, melynek eredménye nem külön
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bizonyítványnyal igazoltatik, hanem a képesítő oklevélre rávezet
te tik.

Nagyobb jelentőségűek voltak a tanács munkásságában a tel
jesített iskolalátogatások s a látogatásokról szóló jelentések részle
tes tárgyalásai. E  jelentések e hely színén szerzett tapasztalatok 
alapján hű képét tüntetik fel az oktatásügynek, mely bizony sok 
hiányosságot mutat. A vallás és közoktatási miniszternek nyomban 
hivatalba lépésekor hangoztatott programmja alaposságát és idő
szerűségét, a tanítás intem iv fejlesztésének szükségét, alig bizonyít
hatni meggyőzőbb okmányokkal, mint a kiküldött iskolalátogatók 
jelentéseivel. Tagadhatatlan, hogy sok örvendetes körülményt is 
constatálnak e jelentések, mert bizonyítják, hogy hiányos felsze
relés mellett, fogyatékos iskolai berendezéssel, elavult, elhasznált 
taneszközökkel is lehet, ha nem is kitűnő, de legalább megnyug
tató eredményeket elérni. De viszont határozottan bizonyítják e 
jelentések a tényleg meglevő nagy fogyatkozásokat is, sok visszás
ságot és elmaradottságot főleg a nem állami tanintézeteknél, a 
melyeknek orvoslásáról haladéktalanul gondoskodniok kell az ille
tékes fentartó hatóságoknak.

Csak néhány köztudomású tényt akarok e helyütt megemlí
teni, a melyeket a hírlapok jelentéseiből mindenki tud. Néhány hét 
•előtt olvastuk, hogy a csanád egyházmegyei püspök a szegedi kath. 
képezde elhelyezésére egy nagy épületet vett meg, pár nap előtt 
hirdették a lapok, hogy a győri püspök megszüntette a soproni 
kath. képezdét, az igazgatót nyugdíjazta, a többi tanerőt pedig 
másutt — a kibővítendő győri kath. képezdénél — fogja alkalmazni. 
Többszöri emlegetés tárgya volt már, hogy a herczegprimás három 
kepezdéjét a budapestit, a nagyszombatit, és az esztergomit meg
szünteti s helyettök székvárosában egy egyházmegyei központi kath. 
képezdét állít, a tanítás mai követelményeinek teljesen megfelelően 
szervezve, elhelyezve, fölszerelve.

Mert azt nem is lehet megengedni, hogy államérvényes bizo
nyítványokat, sőt közhivatalokra minősítő okleveleket adhassanak 
ki oly intézetek, melyek sem a működő tanerők minősítésével, 
sem tantervűknél és taneszközökkel való felszerelésüknél, sem 
•egyéb körülményeiknél fogva nem felelnek meg a törvényeknek 
vagy az ezeken alapuló kormányi intézkedések és rendeletek köve
telményeinek, de nem felelnek meg a mai pædagogia, a mai tudo
mány igényeinek sem.



380 É V I JE L E N T É S  AZ ORSZ. KÖZOKTATÁSI TANÁCS

Az iskolalátogatásokról szóló jelentések élénken tanúskod
nak e kiküldetések hasznáról és sikeréről. Sehol nem okoztak e 
kiküldetések hajt, félreértést vagy conflictust, hanem ellenkezőleg, 
közelebb hozták egymáshoz a különböző intézetek vagy az oktatás
ügy más-más terén működő, de egymás tevékenységét méltányolni 
tudó munkásokat. A kölcsönös érintkezés sok félreértést megszün
tetett, sok félszegséget, tévedést megigazított, a szerzett kölcsö
nös tapasztalatokból csak az oktatásügy, mely mindnyájunk ügye, 
hiízott hasznot.

Tárgyalás alatt vannak még ez idő szerint : az osztatlan nép
iskolák tanterve ; a középiskolák természetrajzi, természettani és 
vegytani szertárainak felszerelésére vonatkozó jegyzékek ; a képez- 
dék általános tanszerjegyzéke ; a polgári és felsőbb leányiskolák 
felszerelésére szolgáló jegyzék; a középiskolai tanári könyvtár
jegyzék; végül az iskolai irkák felől készülő javaslat. E munkálatok 
között nagy jelentőségű az osztatlan népiskolák készülőben levő 
tanterve, melynek alapelvei felől a tanács beható tárgyalásokat 
folytatót, megállapítván, hogy az osztatlan népiskola tanításának 
czéljául egyfelől az általános nemzeti és vallás-erkölcsi alapmű
veltség megszerzése tűzessék ki, másfelől az élethivatásokra való 
előkészítés. Kimondta a tanács, hogy a beszéd- és értelemgyakor
latok mai alakjukban teljesen értéketlenek, inkább ártanak, sem
hogy használnának, helyökbe szemléltetésen alapuló tárgyi tan í
tásnak kell lépnie. A tanítás ne az olvasmányok alapján történjék, 
hanem a dolgok, a tárgyak képezzék az oktatás alapját, így nem 
fajulhat a tanítás —  mint így sokszor — száraz olvastatássá. Az ol
vasmány csupán segítő eszköze legyen az eleven szemléltető okta
tásnak. A tanítás az egész osztatlan iskolán keresztül egységes, s 
megszakítás nélküli legyen. Végül a reáliák tanítására ne külön 
tankönyvek szolgáljanak, hanem az ezekből szükséges anyagot az 
olvasókönyv ölelje fel, melyen kivűl csupán számtani házi könyv 
tekinthető indokoltnak.

Igen terjedelmes rovatot tesz ki a tanács munkásságában 
annak a sokféle iskolai taneszköznek megvizsgálása, a melyekkel 
a lefolyt tanévben úgyszólva elhalmozták a tanácsot. Átvizsgáltuk 
u. i. : a Flóris-féle geometriai szemléltető készülékeket ; a Lévai
féle egészségtani füzeteket, Francziaországnak departement-ok sze
rinti illustratiókkal ellátott térképgyűjteményét ; Seeman-féle geo
lógiai térképet, a Frankendorfer-féle téridomokat ; Schönbaumsfeld
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{bécsi czég) számoló gépét ; Szabó Palatábla rajzmintáit ; a Mo- 
naszterly-féle tornacsarnok tervrajzokat; a Parey-féle (berlini czég) 
Nützliche und schädliche Yögel czímü szemléltető képeket; Bern
hardt, Zircher, Michl gyárosok iskolapadjait ; Maier (braunschweigi 
czég) Vorlagen für weibliche Handarbeiten czimü gyűjteményét ; 
a  Bopp-féle W andtafeln czímű iskolai szemléltető képeket; a 
Hölzel-féle Magyarország hegy- és vízrajzi térképét, továbbá 
Europa térképét a honfoglalás idejében ; a Felkl-féle földgömbö
ket; a Fintha-féle Himzőminta Csarnok czímü folyóiratot; -a 
Pivár-féle Alaktant a siketnémák számára ; Fekésházy jutalom ra 
beküldött szerb, rom án és horvát szótárakat ; az egyetemi nyomda 
régi iskolakönyveit ; a Marcovics-féle iskolai szemléltető mintakép 
olajfestményét ; a kisdedóvóképezdék átdolgozott pályaműveit ; 
a  kisdedovodák nyelvtudományi pályamunkáit; a Szügyi-féle 
daloskönyvek kéziratait; a Weichberger-féle domború térképet 
Boszniáról; a Bosonovszky-féle præparatorium készítményeit ; az 
újvidéki szerb gymnasium, a különböző román gymnasiumok és 
aradi gör. kel. rom án tanítóképezde tankönyveit az államiság 
szempontjából.

Maga ez a sorozat is számottevő munka, a melyhez hozzá
járulnak a nagy számmal előfordult rendszeres tankönyvbirálatok. 
A fentebbi sorozatba bele nem foglalt bírálatokon kívül volt ösz- 
szésen eddig elintézett könyvbirálat 180, melyek a következőleg 
oszlanak meg: középiskolai új mű volt 25 (engedélyeztetett 19, 
nem 6), új kiadású m ű volt 39 (eng. 36, nem 3), tehát összesen 
középiskolai mű megbiráltatott 64, ebből engedélyeztetett 55 
(85%), nem engedélyeztetett 9 (15%). Népoktatási intézetre szánt 
új mű volt 26 (eng. 16, nem 10), új kiadású volt 63 (eng. 55, 
nem 8) ; népoktatási m ű összesen volt tehát 89, ezekből engedé
lyeztetett 71 (79%), nem engedélyeztetett 18 (21 %). Könyvtárak 
számára megbiráltatott összesen 15 mű, ezekből középiskolai jel
legű volt 12 (enged, mind); népoktatási jellegű volt 3 (eng. 2). 
Nemzetiségi tanintézetek számára a tömegesen érkezetteken kívül 
volt összesen 14, és pedig középiskolai jellegű 7 (eng. 5), nép
oktatási szintén 7 (eng. 3).

Ha a szorosabb értelemben vett iskolakönyvek bírálatának 
eredményét tekintjük, azt látjuk, hogy a 153 közép- és népoktatási 
iskolakönyv közül engedélyeztetett 126 (82 %), nem engedélyezte
tett 27 (18%). Hozzá kell azonban tennem, hogy e könyvek kö



zött 102 új kiadású volt, a melyek egyszer már átmentek a tanács 
bírálatán, tehát a megbírált összes iskolakönyveknek csak körül
belül Vs-da került először a tanács bírálata alá.

Tartottunk a lefolyt év alatt összesen 61 ülést, még pedig 
29 elnökségit, 16 szakosztályit, 13 bizottságit, 3 teljes ülést.

A hírlapok és folyóiratok közül ugyanazok jártak a lefolyt 
évben is, mint az előbbiben, tiszteletpéldányul a hazai népoktatási 
közlönyök, megrendelésre a külföldi tanügyi folyóiratok, meg
toldva ez évben a közoktatásügyi kormány Hivatalos Közlönyével.

Szaporodott könyvtárunk a középiskolai értesítőkkel, a me
lyek teljesen rendben, számozva, és catalogusba foglalva vannak 
elhelyezve, de örvendetes gyarapodást m utat könyvtárunk, mely
nek értékes művekkel való gazdagítását lehetővé tette ügyeinknek 
a miniszteriumbeli referense által saját initiativájából eredő s ré
szünkről meleg köszönetét érdemlő m ár ismételt gondoskodása, 
mert ezáltal könyvtárunk számára rendkívüli dotatióban részesül
tünk, a mely összegből értékes tanügyi munkákat szereztünk meg. 
Helyiségeink felszerelése tekintetében is évről-évre némi gyarapo
dás vehető észre. Lassan-lassan kell kiegészítenünk felszerelésün
ket, mert ide költözésünk alkalmával épen csak a legszükségeseb
beket kaptuk meg s így most évről-évre pótoljuk a hiányokat, a 
meunyire az irodai átalány szigorú megtakarításai lehetővé teszik. 
Egyik évben könyvszekrényt veszünk, a másikban könyv- és irat
állványokat, a lefolyt évben szereztük be üléstermünk szőnyegeit.

Irattárunk folyton nagyobbodik, különösen mióta a bírálatok 
vett használat után visszaküldetnek, de az egész irattár évek sor
rendje szerint pontosan rendben van s tartalm át betűrendes index 
tünteti föl.

A tankönyvek gyűjteményének czédula-catalogusba foglalása 
még nincs készen, mert a munkaév alatt az irodai ügyforgalom 
erre időt nem ju ttat, de az iskolai szünet ideje erre fordíttatik. E d
dig az L, II. és IX. osztály catalogusa elkészült, a főkönyvbe azon
ban minden m ű be van vezetve.

Pénztári kimutatást, melynek összeállítása a naptári évek 
szerint történik, ezúttal nem közölhetek, de mivel minden fede
zendő kiadás jegyezve van, ezen adatokból megjegyezhetem, hogy 
üléspénzek czímén máig mintegy 1300 írtra rúgnak kiadásaink, de 
azért az előirányzott évi összeg az e czímbeli kiadásokat fedezni 
fogja. Nagyobb hiány mutatkozik a bírálati rovatnál, mert mos-
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tanig 550 írtra níg az a bírálati kiadás, a melyért semminemű 
bírálati díj nem folyt be. Hogy ezen rovatból mennyi fedezhető a 
megtakarításokból, az csak. a naptári év végén mutatható ki.

Ennyiből áll mélyen tiszt. Tanács az az adatgyűjtemény, 
mely a lefolyt tanévi munkásságunk eredményének képét feltün
teti. Legutoljára hagytam egy örvendetes momentumnak a meg
említését. Ez év történetéhez tartozik az az örvendetes mozzanat, 
hogy az orsz. közokt. tanács elnököt kapott, kit néhány héttel ez
előtt mindnyájunk lelkes üdvözlése kísért elnöki székébe.

Kérem jelentésemnek tudomásul vételét.

VEGYESEK.

— A Lehrproben und Lehrgänge 35. (májusi) füzete a követ
kező tartalommal jelent meg : 1. W. Fries : Bemerkung zu dem neuen 
preussischen Lehrplane für den lateinischen Unterricht. (Megvilágítja 
a latin nyelvtanítás menetét és eljárását az új-porosz szabályzat 
követelte czélok és methodikus szempontok szerint.) 2. L. Hilter: Alt
philologische didaktische Übungen, als Teil des paedagogischen Semi
nars für das höhere Lehramt. (E gyakorlatok főleg a következő dolgokra 
vonatkoznak : 1. Utasítások a stilisztikában, mondattanban, rhetorikai 
figurákban etc. 2. írók egyes összefüggő helyeinek fordítása és magyará
zata. 3. Tárgyi vizsgálódások és tartalmi összefoglalások. 4. Pædagogiai- 
didaktikai vizsgálódások. Mindezekben első sorban a giesseni gymna
sium mellett fennálló seminarium eljárását ismerteti). 3. Dr. Sparig : 
Vorschläge zu einer Auswahl aus Curtius. (Mikép kell Curtius görög 
történetét az iskolában felhasználni és értékesíteni.) 4. G. Richter : Ein 
Schema zur Artikulation des Unterrichts bei der Schriftstellerbehand
lung. (Idegen író tárgyalásának, fordításának módja.) 5. Dr. Müllen
siefen : Jeder ist seines Glückes Schmied. (Inventio és dispositio-gya- 
korlat a VIII. (=  nálunk VII.) osztályban.) 6. Stutzer: Über geschicht
liche Vergleiche in der Prima. (Általános szempontok előre bocsátása 
után Stein és Bismarck közt von párhuzamot.) 7. Dr. Galle : Die paeda- 
gogisch-didaktische Verschiedenheit der mathematischen Lehrsätze. 
(A trapéz kimérését és Pythagoras tételét tárgyalja methodikusan. )
8. Bannemann : Über die Bedeutung, Einrichtung und Leitung prak
tischer Übungen im Laboratorium. — Irodalmi rovat zárja be a füzetet»
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— A Revue internationale de l’enseignement júniusi és juliusi 
számában, F. Collard igen rokonszenvesen és nagy dicséretekkel ismerteti 
a giesseni gymnasium és a vele kapcsolatos tanárképző seminarium szer
vezetét.

í f í * *

— Latin Homeros az iskolában. Meurer, a Pauli Sextani liber 
ismert szerzője, latin prózában adta ki, illetőleg dolgozta fel az Odysseiát 
az I. osztály, az Riast а П. osztály számára, ily módon kivánva eleget tenni 
az új-porosz tanterv azon követelményének, hogy az alsó osztályok 
latin olvasókönyve is mentül több összefüggő olvasmányt foglaljon ma
gában. Mindkét művet ismerteti, az Odysseiát több kifogással, az Iliast 
kedvezően Doetsch a Zeitschrift für das Gymnasialwesen júniusi szá
mában.

* * *

— A tornajátékok ügye Pommernben. Mint a német igazgatói 
konferencziákról szóló 37. kötet közli, a pommerni konferenczia a kö
vetkező tételeket fogadta el a tornajátékok ügyében : 1. A tornajáték a 
tornatanításnak szükséges kiegészítője és az iskola részéről szorgos gon
dozást kíván. A tornával kapcsolatban gyakorlandó s a köteles tornaórák 
közé iktatandó. 2. A tornajátékok gyakorlására egy harmadik kötelező 
tornaóra kívánatos. 3. A tomajátékok virágzására szükséges a torna
teremhez közel eső, alkalmas tér. 4. A köteles tornaórákon kívüli játé
kokban részvétel a tanulók részéről önkéntes vállalkozás, de az iskola 
lehetőleg mozdítsa elő. 5. Az illető tanároknak az önkéntes játékokon 
való felügyeletét, mint hivatalos működésük részét kell számba venni 
vagy külön díjazni.

* * *

— Az ó-kori élet és művészet tanításának ügye. Erre a kér
désre : «Miképen intézendő az ó-kori nyelvek tanítása, hogy a tanulók 
az eddiginél teljesebb mértékben megismerkedjenek az ó-kori élettel és 
művészettel ?» — a schlesiai igazgató-konferoncziákról szóló 39. kötet 
közlése szerint, a következő tételeket fogadták el : (rövidítve közöljük)
1. Nem az anyag szaporítása, hanem megválasztása, az egyes osztályokra 
kiszabása s a tanulók magánstudiuma az, a mitől javulást várhatni e 
téren. 2. Az új tantervben megjelölt írók e czélra elégségesek. A magán
olvasmányon kívül ajánlandó a tanulóknak az ó-kori életről szóló na- 
gyobbszabású modern mű. 3. Alsóbb osztályok számára czélszerüen be
rendezett (tárgyi szempontokból kiszemelt) olvasókönyvek is előmozdít
ják a czél elérését. 4. A latin syntaxist nevezetesen a casus-tant, különö-
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sen, ha az anyanyelvvel analog, nem kell külön szabályokba foglalni, hanem 
olvasmány útján kell elsajátíttatni. 5. A latin nyelv azon szabályai, melyek 
a némettől többé-kevésbbé eltérők, konczentrikus felosztásban az első négy 
évfolyam alatt tanulandók, úgy hogy az összefoglalást mindig az olvasmá
nyon való sűrű gyakorlás előzze meg ; az ötödik évben systematikus átte
kintés adatik, s ezután a többi osztályoknak nem bővítés, csak megerősítés 
a feladatuk. 6. A gyakorlatok az olvasmányból vegyék anyagukat; az ol
vasmány maga csak annyira foglalkozzék grammatikával, a mennyire az 
illető hely megérthetése végett okvetetlenül szükség van. 7. A mytholo- 
giai tanítást már a II. és III. osztályban istenek és hősök képeinek be
mutatásával kell élénkíteni. 8. A történeti tanításban és az olvasmány
ban tervszerüleg csoportokra osztott anyagot alkalomszerüleg össze kell 
foglalni, rendezni és megerősíteni. 9. Műremekek nemcsak izoláltan, 
alkalmilag, hanem úgy ismertetendők, hogy a görög és római művészet 
fejlődéséről is fogalmat nyerjenek a tanulók. A mire az olvasmány kap
csán alkalom van, az nem elég a művészetbe való bevezetésre. 10. Kívá
natos egy illusztrált iskolai könyv a három felső osztály számára az 
ó-kori élet- és művészetbe való bevezetés czéljából. — Mindezek a pon
tok ránk nézve különösen azért érdekesek, mert utasításaink ezeket na
gyobbrészt hangsúlyozzák, s tanügyi kormányunk e kívánalmakat rész
ben már meg is valósította, részben szükséges voltukat elismerte.

* * *

— Tanfelügyelők kongresszusa. Tanfelügyelőink a nagy vaká- 
czióban augusztus 22-én tartották első kongresszusokat Budapesten, a 
felső leányiskolában. A felekezeti tanfelügyelőkkel együtt mintegy 40-en 
voltak jelen. Az ülés előtt tantestületileg megjelentek az országos tanító
gyűlésen, hol Lakics Vendel elnök üdvözölte őket. A kongresszus két 
elnököt választott, világi részről Tóth József, pestmegyei tanfelügyelőt s 
egyházi részről Novák Antal, szatmári nagyprépostot. Tóth József elnöki 
megnyitója után, melyben különösen két baj ellen sürgetett orvoslást, 
t. i. a kötelező iskoláztatás fogyatékos érvényesülése s ama visszaélés 
ellen, hogy még számos iskolában mindig idegen a magyar állami nyelv, 
dr. Ncményi Imre csanádmegyei tanfelügyelő referált a következő tárgy
ról : « A magyar nyelv tanításának módszere a nem magyar ajkú iskolák
ban. » Azt kívánta kimondatni, hogy a nem magyar ajkú iskolákban is a 
magyar nyelv szolgáljon a népiskolai tanítás középpontjául. Az erre kö
vetkező vitában Bánhegyi békésmegyei tanfelügyelő a következő indít
ványt terjesztette elő :

M agyar Pædagogia. I I . 7. 25
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1. A nem magyar ajkúak iskoláiban a magyar nyelv tanítása csak 
a közvetetlen módszer szerint engedhető meg, mert ezt a 17284/1879. 
számú miniszteri utasítás beszéd- és értelemgyakorlatok czímén is így 
követeli, és mert ez legjobban biztosítja a sikert.

2. Hogy ez keresztülvitethessék, gondoskodjanak a királyi és egy
házi tanfelügyelők a régibb tanítók kioktatásáról.

3. A fordítási gyakorlatok letiltandók az elemi iskolák magyar 
nyelvi oktatásánál.

4. Magyar gyermekjátékok és magyar vezényszava szabadgyakor
latok ápolását feladatunknak ismerjük.

5. Czélszerü a nemzetiségi iskolákban oly tanítókat alkalmazni, 
a kik tanítványaik anyanyelvét nem ismerik.

G. Oklevél csak oly tanítónak adassék, a ki jól tud magyarul.
7. A nemzetiségi tanítóképezdékben a magyar nyelv legyen a 

tanítás nyelve.
Róth József pozsonymegyei tanfelügyelő az I. és II. osztályban 

tisztán a magyar nyelvet kivánja az oktatás nyelvévé tenni. Lieber 
József, a minisztériumba beosztott tanfelügyelő pedig e pontokat ter
jesztette elő :

1. Minden nyelvtani oktatás mellőzendő.
2. Mellőzendő a tankönyv, mert ez a tanítón könnyít, de az okta

tás eredményét nem biztosítja.
3. Mindennap legyen egy vagy két társalgási óra.
4. Ellenőrzési kötelesség illesse az iskolaszéki elnököt, felelősség 

mellett.
5. Nem magyar vidék nem magyar tanítói tiszta magyar község

ben társalgásra hivassanak össze évenkint hat hétre.
6. Évenkint vizsgakötelesek legyenek a tanítók.
Végre Nem.ényi előadó a következő indítványt tette :
Mondja ki a kongresszus : hogy a tanterv revíziója kérelmezendő a 

magas közoktatási kormánytól, még pedig oly alapon, hogy a tanítás 
középpontja az anyanyelvről a magyar nyelvre viendő át, még pedig a 
magyar nyelv tanításának direkt módszer szerint való tanítása minden 
körülmények között eltörlendő ; az első osztályban kezdendő már meg a 
magyar nyelvnek tanítása, még pedig a beszéd-értelem gyakorlatokon, 
az éneken, az iskolai játékokon és testgyakorlaton ; a többi osztályokban, 
a mint az új tantárgyak felvétetnek, azok mind magyar nyelven tanít
tassanak ; az új tantervnek megfelelő preczizirozott utasítás és segéd
könyv adandó a tanító kezébe.
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A hosszúra nyúlt vita folytán magukat a concrét indítványokat 
mellőzte ugyan a gyűlés, de kimondták, hogy a minisztériumhoz föl
terjesztendő memorandumba az összes indítványokat fölveszik, mint a 
kongresszuson nyilvánult nézeteket és óhajtásokat.

A napirend második tárgya az volt : vájjon a két évi tanfolyam
mal biró felsőbb népiskolák fen tartandók-e továbbra is vagy sem ? 
E kérdésben elfogadták Ruzicska Kálmán előadó előterjesztését, mely 
szerint a fiú felső népiskolák alsofokú gazdasági iskolákká, a leány felső 
népiskolák polgári leányiskolákká alakíttassanak át.

A kongresszus további folyamán dr. Komlóssy Ferencz a királyi 
tanfelügyelők és az egyházmegyei főtanfelügyelők egymáshoz való viszo
nyát illetőleg a következő indítványt tette :

1. Az egyházmegyei és királyi tanfelügyelők beszéljék meg mind
azokat a tanügyi mozzanatokat, melyeknek orvoslata mind a két tan- 
felügyelőnek a helyszinén való együttes megjelenésével s közreműködé
sével könnyebben és biztosabban végezhető.

2. Mind a két tanfelügyelő értesítse egymást a saját hatáskörében, 
a közigazgatási hatóság által foganatosított és az egyes iskolákat vagy 
tanítókat érdeklő intézkedésekről.

Eredménye az lett, hogy bizottságot küldtek ki az említett viszonyt 
megállapító munkálat szerkesztése végett.

A másik indítvány Mártonfy Márton, országos ipari felügyelőé 
volt, melyet határozattá emeltek. Ez így hangzik :

1. A felekezeti tanítók illetményeinek díjlevél útján szabatos biz
tosítása szükséges olyképpen, hogy a kántori illetmények a tanítói fize
tésektől elkülöníttessenek és hogy ezek a díjlevelek a közigazgatási bi
zottságoknak tudomásvétel czéljából be is mutattassanak.

2. A vallásoktatással foglalkozó hitoktatók díjazása az összes állami 
népoktatási kormányzat költségvetésében biztosíttassák.

3. A vallás-erkölcstan tanítása az összes ipari és kereskedelmi 
alsó- és középfokú iskolákban kötelezővé tétessék.

4. A felekezeti tanítók ellen az egyházi hatóságok részéről meg
indított fegyelmi vizsgálatokra és tárgyalásokra a királyi tanfelügyelő is 
meghívandó.

5. Felekezeti képzőknek az állami tanítóképzőkkel egybehangzó 
és egyöntetű szervezése s főleg a felekezeti képzőkben a tanképesítő 
vizsgálatok alkalmával a királyi tanfelügyelők hatáskörének egyöntetű 
megállapítása szükséges.

2 5 *
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A második nap folytatott tanácskozásokban Tóth József elnök tar
tott előadást a szorgalmi idő ügyében.

Egyhangúlag elfogadták azt az indítványát, hogy az ország külön
böző vidékeinek gyakorlatáról a szőkébb bizottság adatokat szerezzen s 
azok tanulmányozása alapján a jövő évi kongresszus elé javaslatot ter- 
jeszszen.

Második tárgya volt a mai ülésnek az iskolai mulasztások ellen
őrzésének és megtorlásának fontos kérdése.

Egyhangúlag elfogadták dr. Ruzsicska Kálmán következő indít
ványát :

Az iskolamulasztások ügyében tegyen a kongresszus előterjesztést 
a közoktatásügyi miniszterkez annak feltüntetésével, hogy az iskolamu
lasztások ellenőrzésének s megtorlásának eddig alkalmazott módjaiból 
általánosan levont tanulság szerint az igazolatlan iskolamulasztások or
voslásának első és alapfeltétele, hogy a kir. tanfelügyelők e téren a köte
lességüket mulasztó községi elöljárók ellen rendbírság gyakorlásának 
jogával ruháztassanak fel.

Végre — egyebek közt — az ismétlő iskoláztatás helyes iránya s 
ezzel kapcsolatban gazdasági iskolák felállítása ügyében a következő in
dítványt fogadták el :

1. A mint az ismétlő oktatás városi iskolákban a nép foglalkozá
sára való tekintetből iparoktatássá fejlődött, földműveléssel foglalkozó 
községeinkben az általános ismereteken kívül első sorban a helyi viszo
nyoknak megfelelő gazdasági ismeretek taníttassanak.

2. A leányok ismétlő iskoláztatásánál a kézimunka és háztartás 
kellő figyelemben részesíttessenek.

3. Az ismétlő iskolai tanítás sikerének biztosítására megfelelő olva
sókönyvek készítendők s erre a közoktatásügyi minisztérium felkérendő.

Elhatározták, hogy a kongresszus tárgyalásainak eredményét me
morandumba foglalva, fölterjesztik a vallás- és közokt. miniszterhez.

* * *

— A magyarországi tanítók országos bizottsága is Szent 
István-napja után tartotta meg évi ülését Budapesten, különösen a 
vidéki tanítók nagy részvétele mellett. A gyűlés a hivatalos ügyek tár
gyalása után György Aladár előadói javaslatát hallgatta meg a tanítói 
mellékfoglalkozások kérdésében. E nagy többséggel elfogadott határozati 
javaslat a következő :
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1. A tanító ne fogadjon el olyan állást, ne űzzön oly foglalkozást, 
(jegyzőség, földmívelés) mely egész embert igényel.

2. Foglalkozzék olyan tárgyakkal, melyek a tanítással összefügg
nek, mint magánórák adása, népkönyvtárak, dalegyesületek vezetése, 
ügyefogyottak tanitása ; vagy olyan dolgokkal, melyek nem veszik igénybe 
egész idejét, ilyenek az egyesületek titkári hivatala, vagy más állása, 
méhészet, selyemtenyésztés etb.

3. Hatósági szerepet, polgári hivatalt a tanító nem viselhet, a 
mennyiben ez elvonhatja az iskolából, de kisebb községekben lehet árva
gyám, anyakönyvvezető, postakezelö stb.

4. A tanítók tervszerű előkészítése a tanítóképzőkben mellékfog
lalkozásra, mint kertészetre, iparra, orvosi segédkezésre, tűzoltásra stb. 
helytelen.

5. Szükséges azonban oda hatni, hogy addig, míg a tanító helyzete 
biztosítva nincs, állandó mellékfoglalkozásokat kell neki nyújtani, (mint 
kisebb pénzintézetek könyvvezetése stb.).

6. Törvényhozásilag nem kell a mellékkereseteket szabályozni, s 
ha mégis megtörténik, óvatosan kell vele elbánni.

Ezután a tanítók szolgálati viszonyainak szabályozására került a 
sor, mely munkálatot a távollevő Somlyay József helyett Szabó Bogáth 
László mutatott be ; minthogy azonban a kiküldött hetes bizottság ter
jedelmes munkálata még nem volt készen, az egésznek tárgyalását a jövő 
ülésre halasztották.

A gyűlés további folyamában Glatz György az 1868-iki népiskolai 
törvény revíziójának szükségét fejtegette. A kérdés teljes kidolgozását a 
gyűlés Glatz Györgyre bízta.

Felemlítjük még Nagy László tanítóképző tanár előadói jelenté
sét, melyben egyúttal javaslatot tett a népoktatásnak a milleniumi ki
állítására való bemutatására s a millenium megünneplésére. E javaslat a 
következő :

1. A millenium az ország összes népiskoláiban istentisztelettel s 
iskolai ünnepekkel ünneplendő meg. Egy bizottság küldendő ki, mely az 
iskolai ünnepek számára méltó programmot dolgoz ki.

2. A tanítóegyesületek díszülésekkel ünnepelnek, pályázatokat hir
detnek ki, a jutalmakat ünnepiesen osztják ki.

3. A legközelebbi egyetemes tanítógyűlés 1896-ra tűzessék ki, s ez 
legyen ünnepies színezetű.

4. A tanítók és tanárok egyetemes ox-sz. kongresszust tartanak.
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5. Kérvény intézendő a kormányhoz ezer népiskola és kisdedóvó 
alapítása és ezer tanító megjutalmazása iránt.

6. A népiskola a milleniumi kiállításon három alcsoportra osztva 
mutattassék be. E csoportok :

a) A népiskola múltja (1000 1868).
b) A népoktatás jelene (1868—1895).
c) A népoktatási egyesületek kiállítása.
Nagy László indítványait lelkes éljenzéssel fogadták el s kiadják 

az országos bizottságnak, annak idején ez értelemben való eljárás czél- 
jából.

A gyűlést az újonnan megejtett választások fejezték be.

BEKÜLDÖTT MŰVEK.

Népiskolai számoló-könyv. Koronaérték szerint írta Szirmai József. 
I. füzet. A második osztály számára. II. füzet. A harmadik osztály szá
mára. Budapest. (Franklin-Társulat.) Ára 20—-20. kr.

Számtani példatár megfejtésekkel polgári és alsó fokú kereskedelmi 
iskolák számára összeállították és kidolgozták Schmidt Antal és Zettner Ede 
fő- és székvárosi tanárok. Első rész. Az I. és II. osztály számára. Budapest, 
1873. (Lampel) 113 1. Ára kötve 70 kr.

Közönséges számtan a közóptanodák (sic !) használatára. Készítette 
dr. Luttei- Nándor. 13. átdolgozott kiadás. Budapest, 1893. (Franklin-Társu
lat.) 367 1. Ára 1 frt 20 kr. Az átdolgozás munkáját Reif Jakab végezte.

Pap János : Természetrajz elemei. A polgári fiú-, polgári leány-, vala
mint felsőbb leányiskolák számára, Állat-, növény-, ásvány-, kőzet- és föld
tan. Átdolgozta dr. Vángel Jenő. Nyolczadik, javított kiadás. 382 ábrával. 
Budapest. 1893. (Lampel) 192-(-119-)-72 lap. Ára fűzve 1 frt 40 kr. Vászon- 
kötésben 1 frt 60 kr.

Szerkesztéstan. A legújabb miniszteri tanterv szerint középiskolai hasz
nálatra írta és szerkesztette Koltai Virgil dr. Második javított kiadás. Buda
pest. 1893. (Lampel.) 259 1. Ára 1 frt 30 kr.

Szerkeszte'stan. A stilisztika második része. A középiskolák V. osztálya 
számára írta Góbi Imre, gymnasiumi tanár. Második javított kiadás. Buda
pest. (Franklin-Társulat.) 168 1. Ára 1 frt.

Magyarország történeté és az osztrák-magyar monarchia politikai föld
rajza főbb vonásokban. Középiskolák alsó osztályai és polgári fiúiskolák szá
mára írták Gaál Mózes és Helmár Ágost főgymnasiumi tanárok. Térképekkel 
és illusztrátiókkal. Pozsony-Budapest. (Stampfel.) 146 1. Ára kötve 1 frt.



BEKÜLDÖTT MÜVEK. 301

Szemelvények a magyar nemzeti lyra köréből. Szerkesztette dr. Zlinszky 
Aladár, állami fögymn. tanár. Budapest. (Franklin-Társulat. Jeles Írók isk. 
tára XLIV.) 304 1. Ara 1 frt.

P. Comelii Taciti ab excessu divi Augusti (annalium) libri I—VI. 
Edidit Geyza Ne'rnethy. Budapestini. 1893. (Lampel. A Tliewrewk-féle Bib
liotheca újabb darabja.) 198 1. Ara 05 kr.

M. Tulin Oiceronis pro P. Sulla oratio. Magyarázta dr. Cserép József. 
Budapest. 1893. (Franklin-Társulat. Jeles Írók isk. tára XLIII.) 77 lap. 
Ara 30 kr.

Tanulmányok. A magyar ifjúság és a művelt közönség számára. Irta 
Szitnyai Elek. Budapest. (Franklin-Társulat.) 227 1. Ara 1 frt.

Az éjszaki határon. Karczolatok Lubló-Füred életéből. Irta dr. Walther 
Gyula. Nyolcz képpel. Esztergom. 1893. A szerző tulajdona. 175 1. Ara?

A községi bíráskodás az 1877 : XXII. t.-ozikk és az újabb törvények 
és miniszteri rendeletek, s a magyar kir. curia elvi határozatai alapján írta 
Kassay Adolf. Budapest. 1893. (Lampel.) 78 1. Ára 00 kr.

Jelentés a népnevelők budapesti egyesülete 1891192. évi működéséről. 
Összeállította Vdradi Amadé egyesületi titkár. Budapest, 1892.

A hevesnagyhunsdgi ev. ref. egyházmegyei tanító-egylet 1892 július hó 
19-én Karczagon tartott közgyűlésének Jegyzőkönyve. Mező-Tur, 1893.

Hasznos ismeretek a gyakorlati tanítás köréből, tanítók, tanítójelöltek, 
nevelők és szülők számára írta Zolich Károly. N.-Tapolcsány, 1892. A szerző 
tulajdona. 120 1. Ara 1 frt.

Jegyzőkönyv az erdélyrészi ev. ref. kollégiumok tanárainak 1893 május 
15., 16. és 17. napjain Székely-Udvarhelyen tartott XVII. rendes értekezleté
ről. Ebben a köv. értekezés: Az iskolai nevelés egészségügyi feladatai és 
eszközei Lázár Istvántól. Székely-Udvarhelyt. 1893.

Életpályák. Útmutató minden pályára, az arra előkészítő összes tan
intézetek, tanfolyamok és vizsgák ismertetésével különös tekintettel a kato
nai nevelő és képző intézetekre, az ipari, kereskedői és általában kevésbbé 
ismert pályákra. Az összes minősítő, szervező törvények, szervezeti szabá
lyok, rendeletek, utasítások, miniszteri jelentések, iskolai értesítők alapjáu 
összeállította Ferenczy István, nagy-szebeni m. kir. állami főgymn. tanár. 
Pozsony-Budapest. 1893. (Stampfel.) 112 1. Ára 2 korona.
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Felolvasó ülés Í893. május 27-én.

Elnök : dr. Klamarik János, min. tan. ; jegyző : Trájtler Károly ; 
jelen vannak : Badics Perencz dr., Böngérfi János, Demeczky Mihály, 
Erődy Béla dr., Ferenczy József dr., György Aladár, Gyulay Béla, Hofer 
Károly dr., Hegedűs Károly, Heller Ágost, Kerékgyártó Elek dr., Lakits 
Vendel, Léderer Ábrahám, Málnai Mihály, Mauritz Bezső, Paszlavszky 
József, Kadó Vilmos, Sebestyénné Stetina Ilona, Zsengery Mór és még 
számos vendég.

I. Elnök üdvözölvén a megjelent tagokat, felhívja Erődy Béla 
tagtársat felolvasásának megtartására, ki « Az angol intematusofc» -ról 
értekezett s a hallgatóság élénk tetszés nyilatkozataiban részesült.

II. Kerékgyártó Elek dr. : A magyar nevelőnök kérdéséhez szól. 
György Aladár és az elnök hozzászólása után és az idő előrehaladt volta 
miatt e kérdés további megvitatása a jövő ülésre maradt.

A felolvasó ülést a rendes tagok zárt ülése követte.
A titkár bejelenti, hogy a Társaságba külső tagokul belépni óhaj

tanak : Augusztiny Elek (Szepesváralja), Csádcr Gyula (Pozsony), Dvor- 
ezäk Imre (Uj-Lubló), dr. Faludi Miksa (Székesfehérvár), Festetits Benó 
gróf (Székesfehérvár), Földesy I. (Budapest), Gottlieb Ferencz (Hun
falva), Göbel János György (Székesfehérvár), Hóbor Gyula (Gnézda), 
dr. Kemény Ferencz (Eger), Kerekes Sándor (Huszt), Novák Mariska 
(Budapest), Óvári Vargha Dániel (Székesfehérvár), Paulik Péter (Lő
cse), Pók János (Székesfehérvár), Rosenberg Auguszta (Budapest), 
Schvetz András (Káposztafalva), Somogyi Budolf (Budapest), Szeib 
István, Szirbek József, Wagner Antal, Veisenfeld János (m. a. Székes- 
fehérvárról). Mindannyian fölvétetnek.

Jelenti továbbá, hogy Zirzen Janka r. t. 100 forinttal az alapító 
tagok sorába lépett. Örvendetes tudomásul szolgál.

A pénztáros jelentése szerint bevétel volt 168’44V2, kiadás 18840. 
A Társaságnak 517 kültagja, a folyóiratnak pedig ezeken kívül még 130 
előfizetője van.

Ezzel az ülés véget ért.
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A történeti szempontban benfoglaltatik egy másik elv, a me
lyet azért kell külön is fölemlítenünk, m ert föltárja azt, hogy a 
történeti elvvel megszorított alanyi és tárgyi rend törvénye össze
függ, sőt részben összeesik a közműveltséggel. Ez az elv úgy fejez
hető ki, hogy az élet mozgalmasságban jelentkezik, az embernek 
mivolta alkotásokban mutatkozik. Újból idézem Vives szavait : 
«Az egyháznak egy tagja se éljen tétlenül és renyhén». Az ember 
körében az ezen elvnek az értelme, hogy a kapcsolat, a melyben a 
jelenségekkel vagyunk, nem támad pusztán az által, hogy e jelen
ségeket megismerjük, hogy a külvilág érzékeink utján lelkünk 
tartalmává lesz. A törekvés, a mely e tárgyakra irányul és a cse
lekedet, a mely megismerésből és törekvésből születik, szintén 
szükséges hozzá. A vallás terén e tekintetben országúton moz
gunk. A hittel ( =  természetfölötti megismerés) megismerjük a 
kinyilatkoztatott igazságokat és magát az Istent ; ezzel kétségkívül 
némi viszony, valamelyes kapcsolat támad köztünk és Isten közt, 
ámde nem szorosabb, m int a minő van az ördög és Isten közt.* 
Az igazi benső kapcsolatot az erkölcsös élet teremti meg, a mely
nek gyökere a szeretet, vagyis az Isten törvényei szerinti cselekvés, 
rendezkedés, működés, alkotás, élet. A közművelődés többi ágá
ban sincs máskép. Megismerjük a létező világot a kőtől az emberig 
és mindenesetre némi kapcsolatunk támad velük ; de ha e meg
ismeréssel ügyünket elvégeztük volna, a föld színe nem igen vál
toznék. Az igazi kapcsolatok, a melyek tényleg fönnállnak, cselek
véssel, alkotással létesülnek. Ez kapcsolta a fogalmakat külső 
jelekhez megalkotva a nyelvet ; ez kapcsol bennünket a földhöz, a

* Jak. II. 14—20. «Te hiszed, hogy egy az Isten. Jól cselekszed ; az 
ördögök is hiszik.»

Magyar Pædagogia. I I .  8. 2 6
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gazdasági élet értelmében — szántva a talajt, csinálva az ekét stb. 
A családi élet sem támad nélküle. Szóval, ha tudni akarod, mi az 
ember, lásd, mit szeret és mit alkot. Ebből megismered képessé
geit, lelke tartalm át, kilátásait.*

Megvan a mozgalmasságnak ez a törvénye általán a szerves 
világban; az ember körében a történeti elvnek egy eleme. Nem 
minden mozgalmasság és cselekvés történeti jellegű ; de a történeti 
élet mindig cselekvő, alkotó természetű. Az alanyi és tárgyi rend 
törvényével is összefügg a mozgalmasság elve. Az ember ugyanis 
magától nem tud cselekedni. A szükséglet, a mely cselekvésre kész
teti és az erő, mely cselekvésre képesíti, nem tőle magától van. 
S ha már birtokukba jutott, még mindig függ cselekvésében külső 
tárgyaktól ; a földtől gazdasági életében, jogtól, családtól, társaság
tól socialis életében stb. Látni való, hogy a cselekvés maga is az 
alanyi és tárgyi rend törvényétől függ s csak ezzel kapcsolatban 
érthető. A cselekvés törvénye e szerint az alanyi és tárgyi rend 
és a történeti szempont között áll ; kapcsolatuknak ez lesz a for
mája : történeti munka a tárgyi rend követelményei szerint, törté
neti munka az alanyi rend irányában.

A cserének, a mely a socialis elv helyett az alanyi és tárgyi 
rend törvényét öleli fel, az az előnye, hogy az egyéni és társas 
szemponton kívül az embernek gazdasági, tudományos, művészeti 
és vallási érdekeire is kiterjeszkedik e törvény, a nélkül, hogy azért 
a társas kapcsolódás fontosságát és bizonyos tekintetben uralkodó 
jellegét szem elől tévesztené. A történeti szempont a természeti 
növést és gyarapodást tudatos és meghatározott czél irányában 
folyó neveléssé, szóval történeti fejlődéssé emeli. A kettő együtt
véve összhangzó kapcsolatban egy gyakorlati világnézetnek alkotó 
elemei. S  ez a gyakorlati világnézet rationalis kiinduló pontja a 
paedagogiának ; ez az a szempont, a mely a pædagogia számára 
sajátos vizsgálati kört jelel ki.

Igaz, hogy a philosophia vezető szempontját szintén az egy
séges világnézet elve teszi; de azért a kettő nem ugyanaz, inkább 
csak vérrokonság van köztük. A rokonság az egyetemességben áll. 
A különbség felismerése czéljából gondoljuk meg, hogy az az ember 
képződésének útja, hogy erősen egyéni színezetű, de mégis általá

* Idevágó sz. Ágoston, Enchiridion de fide, spe et caritate. Edit. 
Bened. cap. 117.
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nos emberi dispositióval, culturára való rátermettséggel* jön a 
világra, fejlődik az általános műveltség, a közművelődés útján, 
erősödik hivatásban, pályát választ s végre egyénisége erejét a 
közjó szolgálatába szegődteti, sajátos munkakörét az egyetemes 
emberi érdekekkel és czélokkal összhangba hozza. — A népek éle
tében is megtaláljuk a fejlődés e folyamatát. Szivben-lélekben egy
séges a népélet fejlődése reggelén; a nemzet minden tagja «a kö
zösség életét éli, a melyhez tartozik, közös czélok és óhajok, egye
temes érvényű képzetek és nézetek intézik a nemzet minden tagjá
nak életét.»** Majd a gazdasági és ideális megoszlás következik és 
egész erővel érvényesül a munkafelosztás törvénye. Végre a ki- 
egyenlítés munkája, az egységes világnézet szüksége jelentkezik. 
Az egész emberiség képződése s nevelődése szintén feltünteti e 
folyamatot ; azért nem csoda, ha az egyes ember életében is 
megtaláljuk, a ki bizonyos értelemben, a mint a pædagogusok 
mondják, nemzetének, az emberiségnek fejlődését követi ki
csiben.

Van tehát egységes világnézet a munkafelosztás előtt, és egy 
másik a munkafelosztás után ; amaz a pædagogiânak vezető alap
elve és rationalis kiinduló pontja, emez a philosophiáé. A világ
nézet, a melynek megalkotásán a philosophia dolgozik, elméleti 
jellegű, határozatlan és sohasem kész; a pædagogia vezető alapelve 
gyakorlati és pontosan körvonalozott. Amaz legközelebb nem arra 
való, hogy szerinte éljünk ; lehet benne ellentétes felfogás, nézet- 
eltérés, harcz. A pædagogiai világnézet az élet zsinórmértéke, azért 
határozott és biztos szabványokra szorul. A pætdagogia a philoso- 
phiának minden biztos és végleges eredményét irányadónak tekinti, 
de csakis ezeket. S mivel a bizonyos eredmények nem elégségesek, 
és a pædagogia ilyenekre mégis szorul, erős szerepet játszik benne 
a vallási világnézet, mely biztosan tájékoztat.

E követelménynek egyik oka épen az említett határozatlan
ság, bizonytalanság és befejezetlenség, a mely a philosophiai kuta
tás több terén mutatkozik. Másik, sajátos oka ama körülményben 
rejlik, hogy az emberiségnek kinyilatkoztatott vallása van, a mely
nek tanúsága szerint Isten kegyelemből a természetes állapotot 
meghaladó magasabb czélt (Isten látása, Istenben való boldogság,

* Nostitz-Bieneck i. m. 17. 1.
** M. Kármán, Beispiel eines rationellen Lehrplans für Gymnasien. 61. 1.
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m ennyország) tű z ö tt  az ember e lé  és e czél elérésére m egfelelő ,, 
azaz sz in tén  term észetfölötti eszk özök et (kinyilatkoztatott h ite t ,  
erkölcsöket, m alaszteszközöket) adott s végre m ódot nyújtott arra, 
hogy ú jjászü lessék  vízből és S zen tlé lek b ő l (keresztség), vagyis az  
u. n. term észetfö lö tti rendnek m eg fe le lő  subjectum m á leh essen . 
Ebből k ifo lyó lag  a  term észetfölötti e lem  a nevelés folyam atában  
szerepet já tsz ik , s azért m eg kell ve le  ism erkedni. A zonban m eg 
ism erni, lega láb b  m ivolta szerint m eg ism ern i e fontos tén yező t  
pusztán észsze l n em  lehet, hanem  csak h itte l. —  E gyébként e lism e
rem, h ogy  azon  esetre, ha a p h ilo sop h ia  egészen  m egbízható v ilá g 
nézetet adna, a va llás nem  volna  szü k séges a rationalis k iinduló  
pont m eghatározására, hanem  csak az em pirikus k iindulópont k ö 
rében ju tn a  szerep e, m int m inden m ás tudom ánynak —  isk o la i 
tanulm ány, n e v e lő  eszköz alakjában.

A paedagogia rationalis kiinduló pontját e szerint a philo
sophia összes biztos tételei teszik, s mivel ezek nem elégségesek egy 
kifogástalan gyakorlati világnézet megalkotására, kiegészítésül a 
vallási világnézet szükséges.

A p æ d agogia  empirikus kiinduló p on tja  kétségkívül az em ber. 
Ámde az em ber sok  m ás tudom ánynak is tárgya s va lam en n yive l 
szoros k ap cso latb an  áll. Az em ber u g y a n is  term észeti (érzéki) és 
lelk i valóság  egyszersm ind, a term észeti valóságot szolgálatába  
szegődteti, a szegőd tetett valóságban p ed ig  kifejeződik. E  szerin t 
kérdés : m i k ü lön b özteti m eg a paedagogiát azon tudom ányoktól, 
a m elyek sz in tén  az emberből in d u ln ak  k i ? M inő szem pont je le li  
ki a pæ dagogia v izsgálati körének határa it ? A feleletet m egadtuk  
a rationalis k iin d u ló  pont m egállap ításával. A vizsgálati kör, a  
m elyet a gyak orlati világnézet elve je le l  ki, teszi a pæ dagogia e m 
pirikus k iinduló  pontját. E  szem pont v iszon yb a  hozza az em bert 
a tárgyi v ilágga l, az egész m in d en séggel az a lanyi és tárgyi rend  
tényezőinek arán ya  szerint s m egind ítja  fejlőd ését a történeti elv  
jelelte  irányban.

Oly je le n sé g g e l állunk itt szem b en , a m ely  az összes cu lturai 
tudom ányokban m egvan. A gazdasági tudom ányoknak alapja az 
em ber szo lgá la táb a  szegődtetett föld  azza l együtt, a m i rajta, ben n e  
és körűié van , ille tő le g  alapja e tu d om án yok n ak  a gazdasági gya
korlat, a m ely  azza l indul meg, hogy  az em ber az anyagi v ilágot  
szolgálatába fogadja . Ugyanígy a társad a lm i tudom ányok stb. Vau 
tehát valamely természeti alap, a melyet valamely czél szogálatába
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szegődtetünk ; ezzel bizonyos gyakorlat indul meg, a melyen tudo
mány épül. A pædagogia természeti alapját «a gyermek az anya 
méhében» és «a gyermek a mindenség méheben» kifejezésekkel 
jelezhetjük. A természeti alapot az alanyi és tárgyi rend viszony
száma szerint a történeti elv irányában szolgálatba szegődtetjük, a 
mi által a gyermek a nevelés czéljához igazodik, és a nevelő ténye
zők sajátos jelleget nyernek. Behelyettesítéssel mondhatjuk : a m ű
velődésre és közművelődésre termett embert a műveltség és köz- 
műveltség elé állítjuk, hogy ehhez, mint czélhoz, megfelelő, vagyis 
a cultura szolgáltatta eszközökkel felemelkedjék. S így a pædagogia 
tárgya : a művelődésre és közművelődésre termett ember, a ki a 
cultura szolgáltatta tényezőkkel műveltségre tesz szert és a köz- 
műveltség magaslatára emelkedik, vagy más szavakkal : a fejlődő 
ember, fejlesztő tényezők és a megnevelt ember a gyakorlati világ
nézet meghatározása szerint.

к  paedagogiai gyakorlatot is mondhatnék empirikus kiinduló 
pontnak. Azzal, hogy a természeti alapot bizonyos czél szolgála
tába szegődtetjük, gyakorlat indul meg, s e gyakorlaton alapul a 
tudomány. így van ez a culturai tudományok sorában, a melyek 
mind gyakorlatiak. A gyakorlatnak itt olyan értéke van, mint az 
elméleti tudományokban a tapasztalatnak. A pædagogia természeti 
alapjának szegődtetésével szintén megindult a pædagogiai gyakor
lat, a mely azért a pædagogia tudományának megalkotásában 
számottevő tényező. Sőt ennél több is: valósággal tárgya, vizsgá
lati köre a paedagogiának. Főleg ha számbaveszszük azt, hogy 
nemcsak az oldalág irányában veendő e gyakorlat, hanem törté
neti fejlődésében is. A történeti jelleg t. i. szintén közös vonása az 
összes culturai tudományoknak. A termeszeiben, a melyen az 
■elméleti tudományok alapulnak, természet-törvények szerinti fej
lődés van, történeti élet csak az ember szolgálatába szegődtetett 
valóság körében találkozik. E történeti szempont utján a jelen gya
korlat özönében kisebb-nagyobb nehézséggel mindig felismerhetők 
és megkülönböztethetők az állandó tényezők és a múló jelenségek.

A pædagogiai gyakorlat történetében és jelen terjedelmében 
nevelés- és oktatásügy nevén ismeretes. A nevelés és oktatásügy 
Willmann szerint ama nagy collectiv jelenségek, a melyekben az 
ember nevelő és tanító tevékenysége alakot nyer, s a melyeknek 
alapján a pædagogia tudománynyá szervezhető. Csatlakozva e fel
fogáshoz a pædagogiai gyakorlat értelmében vett és a gyakorlati
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világnézettel körvonalozott nevelés- és oktatásügyet mondjuk a 
paedagogia tárgyának. Közelebbi meghatározása a gyakorlati 
világnézet világában, az alanyi és tárgyi rend törvénye és a törté
neti szempont szerint végzendő.

Hátra van egy-két észrevétel a pædagogiânak az egyes tudo
mányokhoz való viszonyáról. Tárgyára való tekintettel a pædago
giânak a culturai és történeti tudományokkal van legközelebbi 
összefüggése. Sőt a szoros értelemben vett nevelés egyenesen ama 
gyakorló tereken folyik, a melyeken a culturai tudományok ala
pulnak : a gazdasági, socialis és ideális gyakorlat terén. S a tan í
tásnak java részét szintén ama felvilágosítások közletése teszi, a 
melyek e tereken szükségesek. — Ezenkívül a természeti, vagyis az 
érzéki és lelki valóságra irányuló tudományokkal is van a pæda
gogiânak érintkezése ; mert a természeti valóságnak szegődtetése 
egy bizonyos czélnak szolgálatába m ár föltételezi annak ismeretét. 
Másrészt a tanításnak az is dolga, hogy előkészítsen a tudományos 
foglalkozásra, nevezetesen az elméleti tudományok művelésére.

E szerint a pædagogia egyetemes tudomány, mint a philo- 
sophia. Bizonyos értelemben azt is mondhatni, hogy a pædagogia 
tárgya az összes tudományokból kerül, m int a philosophiáé. Csak 
azt ne téveszszük szem elől, hogy a pædagogiânak sajátos tárgya, 
vizsgálati tere és szempontjai vannak, a melyek pontosan megjele
lik határvonalait. A különbség pædagogia és philosophia közt 
abban mutatkozik, hogy a philosophia tárgya ott kezdődik, a hol 
az egyes tudományok munkája végződik ; a pædagogia ott végzi, a 
hol az egyes tudományok kezdik, vizsgálati köre az élet gyakorla
tától a tudományos megoszlásig, a hivatás kifejeződéséig, a pálya- 
választásig * terjed. Az egység, a melybe a pædagogia foglalja a 
tudományokat, alsóbbrendő, munkafelosztás előtti egység, con- 
centratio, tanterv és gyakorlati élet; a philosophiáé magasabb- 
rendü, munkafelosztás utáni egység, rendszer, a tudományok elmé
leti szervezete.

A pædagogia viszonya az egyes tudományokhoz egyszerű de- 
ductió alakjában arra a kérdésre is megadja a feleletet, hogy melyek 
a pædagogiânak segédtudományai. E  deductio különben tárgyalá
sunk folyamában egyre határozottabb értelmet nyer, s így a kér

* A pályaválasztást az élet munkaterén való végleges állásfoglalás 
értelmében veszem.
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désnek külön tárgyalása fölöslegessé válik. Egyébként figyelmezte
tek arra, hogy fejlődése folyamában a pædagogiânak a legkülön
bözőbb tudományokkal volt érintkezése. Platon és Aristoteles 
elméletei a politikával fonódnak össze. Az atyák korában a vallás- 
tudománynyal, a középkoron azonfelül még a scholastikával van 
szoros összefüggésben. A renaissance-kor az antik római szel
lem nyomában a fari posse követelményével és a hozzáfiiződő 
philologiával ejtette erős kapcsolatba a pædagogiât. A XVIII. szá
zad, melyben az egyén lépett erősen előtérbe, igen természetesen 
a psychologiát és ethikát hangsúlyozta, a minek főleg Herbart 
adott a XIX. század első felében kifejezést. A jelen század ural
kodó eszméi : a socialis szempont, a történeti elv, a természettudo
mányok hatalma. Azért Herbart tanítványai a pædagogia érdeké
ben a társadalmi ethika és psychologia és a sociologia fontosságát 
hangsúlyozzák ; 1 Willmann pedig azonfelül meg a történet és a 
pædagogia viszonyát fejtegeti.2 * * Az is eléggé ismerés, mily szerepre 
vágynak a természettudományok napjainkban a pædagogiâban.8

H.

A pædagogiai gyakorlat és elmélet viszonya.

Az alapvető kérdések sorában a pædagogiai gyakorlat és el
mélet viszonyát rendesen tárgyalják a pædagogusok. A legmélyére 
azonban nem nyúlnak. Pedig fontosnak elég fontos ! A pædagogiâ
ban és az összes culturai tudományokban a gyakorlat és elmélet 
viszonyának olyan jelentősége van, m int a természeti valóságra 
irányuló tudományokban a tapasztalat és elmélet viszonyának. 
Azért a pædagogiai gyakorlatot annak kell tekintenünk, a mi : a 
pædagogia empirikus kiinduló pontjának, illetőleg tárgyának, egy
nek azzal, a mit nevelés- és oktatásügynek nevezünk.

Egyes embernek is lehet elméleti képzettsége és lehet pæda
gogiai gyakorlata. Ez a jelenség kétségkívül beletartozik a pæda
gogiai gyakorlat és elmélet körébe ; de magában nincs értelme és

1 Jahrb. f. wise. Pädag. 22. Jahrg. «Erziehung und Gesellschaft» v. 
d. Truper.

2 Willmann i. m. I. 53—74.
* Herbert Spencer. Die Erziehung. Übers, v. Schultze 14—15. 1. és

29—36. 1. — Bain, Erziehung als Wissenschaft. Aus dem. Engl. 11—14. 1.
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jogosultsága. A pædagogiai gyakorlatot történetében és egész terje
delmében kell vennünk, amaz intézményekkel és szervezetekkel 
együtt, a melyekben alakot öltött, s az elméleten tudományt értünk, 
a mely e gyakorlaton épül, épen úgy, m int pl. a gazdasági gyakor
laton a gazdasági tudomány. S mivel a gyakorlat az összes cultural 
tudományoknak jellemző mozzanata, e tudományok egész körére 
terjeszkedve ki világítjuk meg a gyakorlat és elmélet viszonyát.

1. A közművelődésnek fontos törvénye, hogy a gyakorlat 
megelőzi az elméletet* A gazdasági élet megindult, a socialis kap
csolat megvan, mesterség és művészet alkotásokban mutatkoznak, 
nyelvében már ól a nemzet akkor, mikor elmélet kapcsolódik a 
közművelődés ezen ágaihoz. Legfölebb a vallás tekinthető részben 
kivételnek. Ez ugyanis kinyilatkoztatott alakjában tényleg az égből 
került és előzetes földi gyakorlathoz való viszonyulás nélkül is 
képzelhető. Ámde a valóságban a kinyilatkoztatásnak is nem egy 
tétele kapcsolódik előzetes földi gyakorlathoz, a mely m indenütt 
él, valahol a földön ember található.** Az égből került tízparancso
lat a természet törvényén is alapul és a természet megnyilatkozá
sában, ez élet gyakorlatában már meg volt, a mikor kinyilatkozta
tás alakjában kaptuk. E csekély megszorítással a gyakorlat és el
mélet jelzett viszonya az egész közművelődés körében megvan. 
A pasdagogiára is kiterjed uralma. Századokon át folyt a nevelés 
gyakorlata, s csak azután fejlődött ki az elmélet. Kr. e. 427— 347. 
élt Platon, s ő írta az első pædagogiai elméletet HoXccsía czímen. 
Sok század gyakorlata előzte meg. S Platóntól Quintilianusig, ille
tőleg a római birodalom alapításától a császári pædagogus Institu- 
tiones Oratoriae ez. pædagogiai elméletéig (Kr. u. 95.) megint 
hosszú útja nyúlik a gyakorlatnak. A gyakorlat úgy viszonylik az 
elmélethez, valamint a hagyomány a haladáshoz.

Másik elv, melyet mellőznie nem lehet annak, a ki elméletet 
alkot, hogy az elmélet a. gyakorlat nyomában fakadjon. Az epos 
elmélete Homeros, Vergilius, Dante, Zrínyi mellőzésével levegőben 
lóg. A pædagogiai elméletnek is a megelőző gyakorlat a szikla
alapja. A gyakorlat számbavétele nélkül homokra építünk, utópiá
kat alkotunk. Sőt az utópiák sem mindenkép függetlenek a gya

* R. V. Nostitz — Rieneck S. I., Das Problem der Cultur S28. 1.
** Nostitz-Rieneck i. m. 61—83. 1. — Dr. W. Schneider, Die Austra

lischen Eingebornen. Frankf. zeitgem. Brosch. V. köt. 3. fiiz. Ugyanattól : 
Die Culturfähigkeit des Negers. Brosch. VI. 5. f.
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korlattól, s értékük meg hatásuk oly arányban fogy, a mily mér
tékben eltérnek a gyakorlattól. Idevágó példákul Platon ïïoXttsta 
ez. müvét és Morus Tamás Utópiáját idézzük. Elmélet, mely a gya
korlat ellenére készül, forradalmi jelenség. Hagyomány és gyakor
lat alapján készülnek az üdvös újítások.

Nem kevésbbé fontos törvénye a culturának, bogy elmélet 
tényleg következik a gyakorlatra. Az embernek természetével jár, 
hogy a mi ösztönszerü van benne, lassankint tudatossá tökéletese
dik. Minden érdek terén, a gazdasági élet, a társas kapcsolatok, 
mesterség és művészet, nyelv és irodalom, a vallás terén tényleg 
megindultak s tovább folynak az elméleti fejtegetések. A pædago- 
giának is joga van hozzá, sőt a kötelesség szorítja reá, a melynek 
meg is felelt. Csak egy pár jobbhangzásu nevet említek történeti 
egymásutánban : Platon, Quintilianus, Alexandriai Kelemen, Bha- 
banus Maurus, Hugo a s. Victore, Vives Lajos, Comenius, Herbart, 
Willmann nevét. Minden elmélet, a mely gyakorlaton épül, útjelző 
a haladó ember ösvényén.

Másik része e törvénynek az, hogy a gyakorlat az elmélethez 
szabódjék. így van ez mindenütt, az ember szűk világában és a 
közművelődés tág mezején egyaránt. Elmém elvet azért alkot, hogy 
szerinte cselekedjem. S e törvényt magával viszi az ember, akár a 
gazdaság vagy a társas élet, akár a tudományok vagy a művészetek 
terén vállalkozik m unkára. A pædagogiâban is így van. E téren 
találkozhatni ugyan még legkevésbbé az elmélet méltánylásával, 
de azért hovatovább itt is úrrá lesz az elméletszerii gyakorlat az 
ösztönszerü gyakorlaton. Maradiság tapad ahhoz, a ki ellensége az 
elméletnek.

A pædagogiai elmélet és gyakorlat viszonyából, szoros kap
csolatából folyik, hogy a paedagogiai elmélet és gyakorlat az egyes 
vállalkozóra is egyaránt hasznos és szükséges. Két szélsőségtől kell 
itt óvakodnunk. Vannak az elméletnek esküdt ellenségei és vannak 
az elfogultságig lelkes barátai. Igaz, hogy akadnak született tanítók 
és nevelők, a kik rátermettségükben bírják a donum didacticumot ; 
de azért elméleti tanulm ány nélkül sokra még sem mennek. A ma
guk is másoknak tapasztalata, a melyre az elmélettel szemben hi
vatkozni szeretnek, legtöbbnyire puszta tapogatódzás. A gyakorlati 
érzék, a mely sokszor szerencsés vezérük, mégis csak naturális ér
zék, holott az embernek természetével jár, hogy a mi ösztönszerü 
van benne, lassankint tudatossá fokozódik. Azért a naturális érzék
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helyébe a rationalis érzék lépjen.* Arra meg, hogy az elmélet mel
let a gyakorlat is szükséges, mivel közkeletű, elég ráutalnunk. 
Gondolja meg mindenki azt, hogy az ő gyakorlata csak folytatása 
egy szakadatlanul folyó gyakorlatnak, a melyhez az övé láncz- 
szemként illeszkedik, a melyen elmélet épült s melyet elmélet ter
mékenyített.

Egy további tétel, a mely a gyakorlat és elmélet viszonyából 
folyik, így hangzik : a paedagogiai elmélet ugyanazon körben mo
zogjon, mint a paedagogiai gyakorlat. A pædagogia gyakorlata az, 
a mely az élet nevén oly sokszor panaszokat emel az elmélet és az 
elméletszerii iskolai gyakorlat ellen. Jelzi ezzel, hogy egyáltalán 
nem tűri, ha az elmélet egyik-másik érdekét kifelejti. Valóban az 
elmélet körének, az elméletszerii iskolai gyakorlatnak oly tágnak 
kell lennie, m int a mily tágkörü az élet iskolája, a tényleyes pæda- 
gogiai gyakorlat. Azért nem is alkotható paedagogiai elmélet, nem 
szervezhető a pædagogia tudománya a munkafelosztás elve alap
ján. Az, a kinek hivatása a gazdasági érdekek terén van, vagy a 
kinek philosophiai világnézete ily irányú, könnyen hajlik arra, 
hogy a gazdasági közműveltséget tekintse az élet fötényezőjének s 
e szerint alkossa meg a pædagogia elméletét. Példát is mondok. 
Nem esik ugyan egészen ebbe a körbe, de mégis tanulságos. Telje
sen egyetértek Herbert Spencerrel, midőn a tökéletes életet állítja 
fel vezérelvül az iskolai tanulmányok kiszemelésében. Csatlakozom 
hozzá abban is, a mit «a tudomány» érdekében oly lelkesen mond. 
Ámde nem járulhatok hozzá a philologiáról, a művészetekről és 
nevezetesen a vallásról vallott elvéhez ; mert e tényezők támadó 
pontját és közreható erejét nem fogja fel úgy, a hogy a gyakorlati 
életben, a pædagogiai gyakorlatban tényleg szerepelnek. Herbert 
Spencer esete világosan mutatja, hogy a pædagogiai elmélet még 
nem mozog a gyakorlattal egy körben, ha pusztán az oldalág irá
nyára tekintünk, nevezetesen, ha ezt egy philosophiai rendszer 
szemüvegével végezzük. A történeti elmélkedésnek kell kiegészítő- 
leg hozzájárulnia, a mely megmutatja, minő igazolása van a m últ
ban a jelen gyakorlat egyik-másik elemének, törvényes vagy tör
vénytelen származás-e ? ** Egy másik példa, a melyre hivatkozom,

* Ziller, Alig. Parlag. 37—52. 1.
** Herbert Spencer. Az értelmi, erkölcsi és testi nevelésről. I. fej. 

Melyik ismeret ér legtöbbet?
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jobban idevágó. Azoknak egyike-másika, a kik a munkafelosztás 
elve szerint a vallás terén működnek, vagy a kiknek világnézetében 
a vallási közműveltség erős tényező, azt hiszik, ha a nevelés czél- 
jául az ember földi rendeltetését jelelik meg,1 2 * már a nevelés fel
adatát is kifejezték. Tény az, hogy a nevelés czéljának az ember 
végső czéljával összhangzásban kell állnia ; tudom azt is, hogy az 
«Unum necessarium» nemcsak fölfelé m utat irányt, hanem hogy 
lefelé is hat ereje alkotván tudományt, művészetet, társas és gaz
dasági életet : de azért megoldottnak még sem tartom vele a kérdést,, 
ha másért nem, hát azért, mert eleve elijesztek magamtól egyes 
elméket, kik hozzászoktak ahhoz, hogy a munkafelosztás elve sze
rint egyetemes pædagogiai elméletet alkotni nem lehet, kik félnek 
az egyoldalúságnak a látszatától is.

Végre az sem maradhat figyelmen kívül, hogy a magyar 
paedagogus magyar nemzedék számára alkot elméletet, s azért 
a magyar paedagogiai gyakorlat körében mozogjon. Magyar föld 
és gazdasági élet, véreink és polgártársaink, a magyar nyelv és 
irodalom, a magyar mesterség és művészet és a vallás magyar szí
nezetben : e tényezők hatnak a fejlődő nemzedékre és jelelik meg 
a magyar pædagogiai gyakorlat körét. Nem azt mondjuk ezzel, 
hogy elsánczoljuk magunkat ; hanem azt, hová essék a súlypont. 
A magyar nevelés- és oktatásügy m últját még mindig kevéssé is
merjük, jelen viszonyainkat kevéssé mérlegeljük. E tényre többször 
panaszkodnak irányadó férfiak.'1

2. A paedagogiai gyakorlatnak története van, mint a cultural 
tudományok sorában minden gyakorlatnak, a melyen tudomány 
épül. A történeti szempont a pædagogia rationalis kiinduló pont
jának, a gyakorlati világnézetnek, alkotó eleme, s maga két ténye
zőből áll : hagyomány a talaja, haladás a feslése. Innen értjük, 
hogy a pædagogiai elmélet szüksége főleg ott jelentkezik, a hol 
megbomlik a két tényező arányos kölcsönhatása, a hol némileg 
megszakad a hagyományos gyakorlat, a hol a fölvilágosodás eme- 
lőrúdja támad.8 Fejlődése folyamában az ember a ható tényezők 
egyikének-másikának hiányos, ingatag, fonák, egyoldalú voltát ta

1 Ezt kétségkívül a vallás fejezi ki legbiztosabban. V. ö. a káté téte
lét: A végre vagyunk a földön, hogy az Istent megismejjük, őt szeressük,, 
neki szolgáljunk és ekkép üdvözöljünk.

2 Klamarik J. dr., A Magyarorsz. Középiskolák Szervezete. 1—8. 1.
:i Kármán M. dr. egyetemi előadásai — saját jegyzésem szerint.
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pasztalja, a mennyiben e tényező hatása kicsinyes, veszedelmes 
eredményekben mutatkozik. S midőn az ember e tényezőnek ki
igazítására, törlésére vállalkozik, legott megindulnak az elméleti 
fejtegetések. Többé ne hasson ama tényező a növendék nemzedékre ! 
Ezzel vagy azzal kell pótolni; így vagy úgy kiigazítani! Veleje jó, 
csak kinövései törlendők ; egészében el kell vetni ! Ily feladatok 
megoldásának szüksége sarkal elmélkedésre. Példa e jelenségre 
akárhány van az emberi fejlődés történetében. Perikies idejétől 
<Kr. e. V. sz.) a görög életben erősen mutatkozik az egyéni erő és 
képesség jelentősége. Az egyéniség elve új világosságként tűnik föl, 
a melylyel meg kell világítani minden embert. A sophisták vállal
koztak e szerepre, csakhogy rosszul fogtak a dologhoz. A nagy fény 
megvakította őket ; nem látták, hogy ugyanazon világosság sugarai 
játszadoznak a hagyományos gyakorlat szövedékén, hajnalként 
nappalát hirdetve az egyéniség elvének. De megjöttek az igazi 
felvilágosítók is : Sokrates, Platon, Aristoteles, és megalkották a 
pædagogia elméletét. Tanulságos például szolgálhat még Alexandriai 
Kelemen működése. A kereszténység új'és alapvető tényezőt hozott 
az emberi művelődés körébe. E tényező sarkalta az alexandriai 
katechetikai iskola fejét arra a vállalkozásra, hogy megindítsa a 
keresztény pædagogia elméleti fejtegetését. Három idevágó műve 
közül a Aôyoç Ttpotpswnxôç-ban az embereket a pogányságtól az 
isteni Ige nevében igazi örömre hívja, felszólítva őket, hogy dicsér
jék az Istent a kinyilatkoztatott igazságért.1 Ehhez csatlakozik a 
naiSaywyôi;, az első szükebb értelemben vett pædagogia, a mely 
nem más, m int nevelés az erényre.2 3 Végre a harmadik, a 2тр<о- 
p.atsiç a keresztény tant közli átszőve a pogányság tisztultabb né
zeteivel. Ezen egymásutánról ő maga így szól : «Midőn az Ige 
bennünket lassú egymásutánban az üdvösségre akar nevelni, gyö
nyörű tervezet szerint jár el : először magához édesít, azután nevel, 
végre tanít».8

Nagy szakadás történt a hagyományos gyakorlatban a közép
kor végén is ; azért ez időben erősen buzdulnak pædagogiai elmél- 
keédsre az elmék. Sőt mondhatni : annyi száz eltérő és ellenmondó 
elmélet az újkorban csak azért tám adt, m ert igen erősen megsza

1 Az I. fej. tartalma.
2 I. K. 5. fej.
3 IIai3*Y. I. К. 1. fej.
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kadt a hagyományos gyakorlat. Csak a XIX. század veszi komolyan 
az űr áthidalását; a m unka azonban a XX. századba is á t fog 
nyúlni. Történeti, nemzeti, keresztény renaissance-nak nevezzük 
Willmann után korunk e vállalkozását,1 a mely majd a pædago- 
giai elmélkedésnek is új irányt ad. Igaz, hogy a XIX. század, ar- 
czulatának nem egy vonása emlékeztet a siècle éclairé-re. Nem 
csoda, hisz örököse. De tény az is, hogy a  XIX. század világnézeté
ben fordulat állott be, a mely egyúttal elfordulás a philosophiai 
század eszményeitől. Egyetemessé kezd lenni az érzés, hogy a 
XVIII. század keltette ár a fönálló viszonyok megbontására, az élet 
legdrágább javaiban való elszegényedésre vezet, s így annál szívó- 
sabban kapaszkodnak az emberek abba, a mi még meg nem ingott. 
Ma már nagy ellenmondásra talál a jelszó, hogy az elmét a hagyo
mány nyomása alól föl kell szabadítani ; ellenkezőleg beléje vetjük 
horgonyunkat az idő hullámcsapásai ellen. A középkort sem m ond
juk többé sötétnek ; csak elvétve találkozunk még e phrasissal, de 
hatása nincs többé. Elvetjük a kosmopolitismust, a mely azzal 
tetszelgett magának, hogy egyrészt a nemzeti különbözetek fölött 
elvont világpolgárságot alkot, másrészt a történeti vallások tarta l
m át üres és színtelen általános vallássá az emberiség vallásává, 
olvasztja össze. Ezzel szemben a nemzet, a haza fogalmában drága 
örökséget, az egyházban a társadalom újjászervezésének sarkkövét 
ismerjük föl, a történeti elmélkedést pedig oly tényezőnek, mely 
az újkor számvetésébe csúszott és csempészett hibák kiigazítására 
való.2 3

Egy másik mozzanat a történeti szemponttal és az alanyi és 
tárgyi rend törvényével egyaránt összefügg és így hangzik : nagyot 
lendít a pædagogiai elméleten az a körülmény is, hogy a nevelés 
közügygyé lesz.9 A pædagogia rationalis kiinduló pontjának meg
állapításánál a socialis szempontot az alanyi és tárgyi rend törvé
nyével cseréltük föl, a mely amazt magában foglalja. Úgy látszik, 
hogy mostani állításunkkal ezt megtagadjuk. De tényleg nem így 
van. Épen az alanyi és tárgyi rend teszi, hogy a nevelés m indig  
közügy és sohasem más. Egyszerű viszonynyal kifejezve az 'alanyi

1 Willmann i. m. I. 383. 1.
3 U. 0. 340—347. és 380—391. 1. V. ö. XIII. Leo beszédeit és leve

leit, a melyekben egészen modern világnézet rejlik.
3 Kármán M. dr. egyetemi előadásai.
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-és tárgyi rend törvénye itt annyit jelent, hogy az egyén kéri, mert 
reászorul a nevelésre, a család, a társadalom az egyház és az állam 
adják a nevelést. Azért a mondásnak, hogy a nevelés közügygyé 
lesz, az az értelme, hogy a történeti fejlődés folyamában egyre 
erősebb lesz a társas vállalkozás.

Quintilianus volt az első tanító Kómában, a kit a közkincs
tár fizetett, s ö rajzolta képét a korabeli nevelésnek Institutionen 
Oratoriae czímen. Egyházi részen közügy a nevelés a középkor 
folyamában és azóta. Az egyöntetű nevelő eljárást, a mely ennek 
következménye volt, a benczék oktatása tükrözi vissza. Az úton, a 
melyet ők tollúkkal törtek, született meg az első középkori pæda- 
gogia sz. Victorról nevezett Hugótól Didascalicon vagy Eruditio 
Didascalica czímen.1 Ez irányban főleg a humanismus idején 
több munka is keletkezett ; 2 csak egyet említek meg : Vives Lajos 
De Disciplinis ez. művét, a melynek termékenyítő hatása nélkül 
nem kellett volna újkori pædagogiânak születnie. Az újkorban az 
állam részéről is közügygyé lett a nevelés, s ezzel kapcsolatban 
már magas fokra emelkedett a pædagogiai elmélet. Ma már köz- 
oktatásügyről, közoktatásügyi rendszerről beszélhetünk. Leghatá
rozottabb kifejezői e mozzanatnak az állami tantervek és utasí
tások.

A XIX. szempontja e téren abban mutatkozik, hogy az állam  
mellett a közművelődés történeti tényezői, a család, a társadalom 
és az egyház történeti jogukat fönn akarják tartani. Az érdekek 
kiegyenlítésének szüksége jelentkezik, s mire megoldódik a kérdés, 
más lesz a pædagogia képe. Willmann nagy m üvén3 már is meg
látszik e szempont. Idevágnak a többi közt a következő szavai : 
«Joggal éri a m últ és jelen század állam-psedagogiáját az egyol
dalúság vádja, m időn az oktatás-, sőt nevelésügyet is az állam in
tézményének tekinté és a többi történeti és socialis tényezőket, a 
melyek azt életbe léptették : az egyházat, a társadalmat, az erkölcsöt 
figyelembe nem vette. A nevelő eszmények és oktatásügyi törekvések 
az erkölcsiség és lelkiélet talajában gyökereznek, melyeket az állam 
nem létesít, hanem  csak véd és a legjobb esetben szabályoz és ál
landósít. Szervező működésének tartalma más oldalról fakad elő,

1 Biblioth. f. Katii. Pädagogik III. К.
2 U. О. I. és II. köt.
8 Willmann i. m. I. és II. köt. Idevágó főleg II. 457—504. 1.
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az alkotó mélységekből, a hová állami intézkedés és kormányren
delet le nem hatol.1

A történeti fejlődés folyamában a pædagogiai gyakorlat sajá
tos képet öltött. Közügyi jellege erősödött; végrehajtó közegei erős 
osztálylyá, tanító-osztálylyá szervezkedtek, a mely a férfi- és nő
nemből, az egyházi és világi elemből sorozza tagjait ; a folytató
lagos (continnalo) oktatás mellett az egymásmelletti is érvényt 
nyert; a szakképzettség előtérbe nyomult stb. Mindezt röviden úgy 
fejezhetjük ki, hogy napjainkban sok tényező nevel és tanít, s azért 
különös szükség van a paedagogiai elméletre, a pædagogia tudo
mányára. Érvényesülni akar és tényleg érvényesül az egyház és az 
állam, a szerzetes és a világi tanitó, ez évben ez a tanár, a követ
kezőben egy másik. Hová fogunk jutni, mily eredményt elérni, ha 
liijával vagyunk a nagy vonásaiban egységes pædagogiai elmélet
nek?! A  paedagogiai elmélet keresése és megállapítása az újkor
nak egyik uralkodó vonása és kiváló feladata. Iskolai tervek sze
rint fognak munkához a protestánsok az újkor hajnalán,2 3 és a 
kath. egyház új munkásai, a jezsuiták, kész tervezettel lépnek föl.8 
A XIX. század pædagogiâjânak e körülménynyel számot kell vet
nie. A nagy vonásaiban egységes elmélet szükséges ; de úgy kell 
azt megalkotni, hogy jogos érdekeket ne sértsen.

Befejezésül ideírjuk a scientia és ars, Wissenschaft és Kunst 
különbségét tekintettel a pædagogiâra. A kérdés nem fontos ; de 
Herbart, Benecke, Waitz, ltosenkranz és mások számolnak róla, 
még pedig nem mindig helyes értelemben, s azért megállapítjuk 
mivoltát. Herbart szerint a Kunst der Erziehung «ügyességeknek 
összege, a melyek valamely czél megvalósítására kapcsolódnak».4 * * 
E n ars-t tekintettel történeti jelentésére nem művészettel fordítom, 
hanem tanulmánynyal, a melyen iskolai disciplinât értek. A gya

1 I. m. I. 31—32. A XIX. sz. ellenkezését az egyoldalú politisinus- 
sal 1. I. 385. 1. V. ö. Truper, Erziehung und Gesellschaft. Jahrb. d. Ver. f. 
wisaensch. Pädag. Hrsgbn. v. Vogt. XXII. В. Az egyházi felfogást XHI. 
Leo levelei és beszédei tükrözik vissza. V. ö. Sz. Istv. Társ. kiad. 204—206. 
228—229. 253—254. 292. 1. stb.

2 Búd. Vormbaum, Samml. der evang. Schulordnungen des 16—18.
Jahrh.

3 Katio atque institutio studiorum. Soc. Jesu. V. ö. Mon. Germ.
Pädag. II. V. IX. köt. A Ratio keletkezéséről 1. Willmanu i. m. I. 326—
327. 1.

1 Herbart’s Päd. Schriften. Ed. Willmann I. 234. 1.
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korlati tudománytól, a minő a pædagogia is, a tanulmány abban 
különbözik, hogy ez megelégszik a szabályok közlésével, a melyek 
szerint cselekednünk kell, az a szabályoknak és a szerintök való 
eljárásnak alapjait kutatja.1 Бу értelemben a pædagogia tudomá
nyáról és tanulmányáról egyaránt beszélhetni.2 3 * A pædagogiai ta
nulmány mértéket ad, a melyhez a gyakorlati kivitelt mérjük ; a 
tudomány e mértéket, e szabályokat az előzetes gyakorlathoz, a 
tényleges neveléshez, e tulajdonképeni mértékhez méri, ebből a 
szabályokat inducálja és deducálja.8

Mázy E n g e l b e e t . O. S. B.
(Folytatjuk.)

A MAGYAR ÁLLAM KÖLTSÉGVETÉSEI ÉS A NÉP
OKTATÁS.

«A múlt csak példa legyen most.»
K is fa lu d y  K .

Alkotmányos költségvetéseinknek huszonötödiké, páratlan 
hosszú élet után, végre nyugalomra tért. Helyet adott a huszon
hatodiknak, mely, mintha új korszak kezdetét jelölné, külsejére is, 
belsejére is, nagyon elüt elődeitől.

Első Parlamentes kormányunk, az elemi erővel fejlődött ese
mények miatt, nem ért reá a költségvetés megszerkesztésére. Az 
1847/8. évi törvényszerzésnek harminczegy törvényczikke között 
csak egy pénzügyi van, a VlII-adik; az is az adókulcsnak jövőre 
megállapításáról szól. Ez ok miatt ma még államunknak csak 
huszonhat költségvetéséről beszélhetni.

De a fiatal államok életében huszonöt év is elég hosszú idő 
arra, hogy változásaiból okúlni lehessen. S az állami élet legerősebb 
szabályozóinak, a költségvetéseknek módosulásaiból bőven tanul
hatni. A közélet vezető gondolatainak a törvényszerzők és kormány
zók fölött uralkodását, a politika eszményeinek és a gyakorlati

1 Pesch. Inst. Log. П. к. 597. 1.
2 Wundt, System der Philosophie 25. 1. A pædagogia mint tanulmány 

csakugyan nem tudomány.
3 Thomas Aquin, m. libr. peri hermeneias expos. Lihr. I. lect. 3., a

e hasonlatot a logikai igazság szemléltetésére használja.
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megélés követeléseinek kiegyezése módját, s a kormányzás külön
féle ágainak egymáshoz mért fejlődését semmiféle tanulmány sem 
m utatja ki biztosabban, mint az állam háztartásának megvizsgálása.

Az erre irányuló munkásság törvénytárunkban teljesen hiteles 
és meglehetősen részletes adatokkal rendelkezik. Államunk költe
kezéseit huszonöt év óta rendes (szakaszok, fejezetek, czímek és 
rovatok szerint, határozott számtételekkel kifejezett) és törvé
nyekké emelt költségvetések állapítják meg. Nevezetesen: 1868. évi 
költségvetésünket az 1868. évi XXVIII. törvényczikk, az 1869. évit 
az 1868 : L., az 1870. évit az 1870 : XI., az 1871. évit az 1871 : X., 
az 1872. évit az 1872 : VII., az 1873. évit az 1873 : XXL, az 1874. 
évit az 1873 : XXXV., az 1875. évit az 1875 : XXXIII., az 1876. 
évit az 1875 : LV., az 1877. évit az 1876 : XLVI., az 1878. évit az 
1878 : XVII., az 1879. évitaz 1879 : XII., az 1880. évit az 1880 : XXL, 
az 1881. évit az 1880 : LVIL, az 1882. évit az 1882 : IV., az 1883. 
évit az 1883 : ILL, az 1884. évit az 1884 : I., az 1885. évit az 
1885 : IL, az 1886. évit az 1886 : VI., az 1887. évit az 1887 : XII., 
az 1888. évit az 1888 : VI., az 1889. évit az 1889 : XXL, az 1890. 
évit az 1890 : IV., az 1891. évit az 1890 : XXXIX., s az 1892. évit 
az 1*892 : XIV. t.-cz. rendezte.

Ezeknek a törvényczikkeknek föltétlenül megbízható adatai 
szerint, az 1868. év kezdete óta az 1892. év befejeztéig lefolyt 
huszonöt év alatt a magyar államnak (társországai nélkül) rendes 
és átmenő összes bevétele 6,765.036,633 forint volt.* A bevételek 
az évek során a következő összegűek valának.

1868- ban 130.518,300 frt,**
1869- ben 172.780,806 «
1870- ben 184.332.859 «
1871- ben 242.261,810 «
1872- ben 252.947,039 «
1873- ban 249.057,873 «

1874- ben 224.027,907 frt,
1875- ben 217.210,650 «
1876- ban 224.424,683 «
1877- ben 216.056,105 «
1878- ban 219.846,019 «
1879- ben 222.208,602 «

* Ezek a számtételek mind csak a tervezett összegeket mutatják. 
A valódi bevételek és kiadások az itt fölsoroltaktól, átalában csekély ösz- 
szegekkel, rendesen eltértek. Kétségtelenül jobb volna, ha a záró számadások 
adataiból az igazi bevételeket és kiadásokat mutathatnám be. De azoknak 
huszonöt évi gyűjteményéhez nem juthattam. Czélom elérésére pedig ezek 
az adatok is alkalmasak.

** Ennek az évnek a költségvetése a bevételeket csak a közjövedel
mekre utalással, számtételek nélkül állapítja meg. De mert a kiadásoknak 
teljes födözetét kijelöli, azért azoknak összegét kellett ide jegyeznem.

27M agyar Pædagogia. 8. I I .
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1880- ban 239.583,157 frt,
1881- ben 264.292,284 «
1882- ben 301.967,214 «
1883- ban 301.542,845 «
1884- ben 311.881,180 «
1885- ben 326.056,501 «

1886- ban 329.632,782 frt,
1887- ben 328.258,351 «
1888- ban 332,647,731 «
1889- ben 350.663,124 «
1890- ben 355.306,092
1891- ben 369.008,583 

1892-ben 397.523,636 forint.

Ezek szerint államunk bevételei, kisebb-nagyobb hullámzás
sal, de tagadhatatlan következetességgel, folytonosan emelkedtek, 
s az utolsó évben az első év összegének háromszorosára növeked
tek. Az előbbi tíz év bevételeinek aránylag erős ingadozását a 
jövedelemforrásoknak ismeretlensége és megbízhatatlansága, s a 
pénzügyi politika intézőinek gyakori változása okozta. Az utóbbi 
tizenöt év összegeinek rendszeres növekedése a pénzügyi kormány
zás czéltudó működésére mutat. A végső, fényes eredmény pedig a 
nemzetnek munka- és adóbírását dicséri.

A rendes és átmenő kiadásoknak, s a beruházásoknak 
huszonöt évi összege 7,177.255,747 forint, évenkénti összege pedig:

1868- ban 130.518,300 frt,
1869- ben 185.508,305
1870- ben 192.557,338
1871- ben 260.804,172
1872- ben 296.297,069
1873- ban 263.763,970
1874- ben 256.733,827
1875- ben 238.876,207
1876- ban 232.796,328
1877- ben 236.602,042
1878- ban 240.967,435
1879- ben 256.436,370

1892-ben

1880- ban 259.499,408 frt,
1881- ben 289.118,899 «
1882- ben 328.228,281 «
1883- ban 323.391,152 «
1884- ben 329.057,839 «
1885- ben 337.940,264 «
1886- ban 343.686,540 «
1887- ben 350.283,145 «
1888- ban 345.090,847 «
1889- ben 356.804,282 »
1890- ben 355.815,413 «
1891- ben 368.969,323 ««

397.508,911 forint volt.

Vagyis a kiadások a bevételeknél jóval rohamosabban és igen 
tekintélyes összeggel (412.219,114 forinttal) magasabbra emelked
tek. A mi élénken megvilágosítja azt a sokszor emlegetett igazságot, 
hogy a nyugattól kissé elmaradt, de az európai nagyhatalmak 
sorába belépett hazánknak szinte futva kellett a művelt államok 
után sietnie, s erejének teljes megfeszítésével kellett nemzetközi 
állását biztosítania.

A bevételek és kiadások évi összegeit egymással egybevetve, 
azt látni, hogy államunk háztartása huszonkét éven át jókora, sőt 
nem ritkán ijesztő jövedelem-hiányokkal küzködött. Nevezetesen :
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1869- ben 12.727,499 frt,
1870- ben 8.224,479 «
1871- ben 18.542,362 «
1872- ben 43.350,030 «
1873- ban 14.706,097 «
1874- ben 32.705,920 «
1875- ben 21.665,557 « 
1876 ban 8.371,645 «
1877- ben 20.545,937 «
1878- ban 21.121,416 «
1879- ben 34.227,768 «

1880- ban 19.916,251 frt,
1881- ben 24.826,615 «
1882- ben 26.261,067 «
1883- ban 41.848,307 «
1884- ben 17.176,659 «
1885- ben 11.883,763 «
1886- ban 14.053,758 «
1887- ben 22.024,794 «
1888- ban 12.443,116 «
1889- ben 6.141,158 «
1890- ben 508,901 forint

volt a födözetlen, illetőleg új, meg új kölcsönökkel födözött kiadás. 
Csak a legutóbbi két évben sikerűit, és pedig 1891-ben 39,260 
forintnyi, s 1892-ben 14,725 forintnyi jövedelem-fölöslegre szert 
tenni. De mert a hiányokat nagyobbára a monarchia nagyhatalmi 
állásának megerősítésére fordított áldozatok és hazai fejlesztő be
fektetések okozták : azért az általok nyilvánult erőfeszítés tulajdon
képen gyümölcsöző beruházásnak tekinthető. Hasznát egyfelől a 
huzamos külső békében, s a déli szomszéd államokra nyert befo
lyásunkban, másfelöl pedig belső ügyeink némelyikének, kivált 
közlekedésünknek alig remélt mértékű előre haladásában, már ma 
is élvezzük. Hanem a kimutatott hiányok folytonossága és nagy 
összegei azt is megmagyarázzák, hogy miért nem lehetett azokban 
a sanyarú evekben egyik-másik belső intézményünk fejlesztésére 
több erőt fordítanunk.

Államunk huszonöt évi kiadásainak évi összegei a kormány
zás különféle ágai között (az 1892. évi XIV. t.-cz. fejezeteinek sor
rendje szerint) következően oszlottak szét :

A királyi udvartartás költségeire (az 1865/7. évi XII., 
1870 : V., 1873 : III. és 1879 : XLIII. t.-cz.-ek rendelkezéseihez 
képest) 1868-ban és 1869-ben évenként 3,250,000 forintot, 1870-ben,
1871-ben és 1872-ben évenként 3.650,000 frtot, s 1873-tól 1892-ig 
évenként állandóan 4.650,000 forintot ajánlott föl a törvényszerzés.

0  cs. és ap. királyi Felsége kabineti irodájának és e kabineti 
iroda nyugdíjainak költsége

1868- ban 36,400 frt,
1869- ben 60,500 «
1870- ben 60,234 «
1871- ben 60,829 «
1872- ben 61,395 «
1873- ban 72,216 «

1874- ben 74,691 frt,
1875- ben 74,295 «
1876- ban 74,295 «
1877- ben 74,041 «
1878- ban 72,514 «
1879- ben 69,669 «

27*
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1880-ban 69,492 frt, 1886-ban 75,383 frt,
1881-ben 70,592 « 1887-ben 71,300 «
1882-ben 70,235 « 1888-ban 72,761 «
1883-ban 70,515 « 1889-ben 73,380 «
1884-ben 72,271 « 1890-ben 74,978 «
1885-ben 75,012 « 1891-ben 75,252 «

1892.-ben 73,097 forint vala.
E költségeknek aránylag kicsiny összegekkel hullámzása azt 

mutatja, hogy az iroda szervezete és működése, alkotmányos éle
tünk hatodik évétől kezdve, megállapodott és szabályos.

Az országgyűlés (a főrendiház, a képviselőház, az ország
gyűlési gyorsiroda, a magyar delegáczió, s az állami közös függő 
adósságot ellenőriző bizottság együtt)

1868- ban 940,000 írtba,
1869- ben 500,000 «
1870- ben 500,000 «
1871- ben 800,000 «
1872- ben 700,000 «
1873- ban 700,000 «
1874- ben 700,000 «
1875- ben 905,173 «
1876- ban 890,315 «
1877- ben 1.159,032 «
1878- ban 1.408,677 «
1879- ben 1.309,960 «

1892-ben 1.246,931

1880- ban 1.274,741 írtba,
1881- ben 1.300,301 «
1882- ben 1.206,013 «
1883- ban 1.229,683 «
1884- ben 1.212,346 «
1885- ben 1.239,254 «
1886- ban 1.224,467 «
1887- ben 1.171,277 «
1888- ban 1.231,071 «
1889- ben 1.253,671 «
1890- ben 1.236,802 «
1891- ben 1.265,310 «
forintba került.

A költségeknek 1877-ben a megelőző éviekhez képest negyed* 
félszázezer forinttal fölszökkenését a képviselőház ülésszakainak 
meghosszabbítása okozta. Az összegeknek attól kezdve aránylag 
csekély ingadozása a törvényszerzés anyagi életének meglehetős 
rendszerességét bizonyítja.

A közösügyi rmdes és átmenő kiadásokból a magyar korona 
országait illető rész

1868- ban 30.106,800 frt,
1869- ben 24.397,805
1870- ben 23.837,909
1871- ben 31.359,994
1872- ben 28.293,213
1873- ban 29.316,643
1874- ben 29.227,503
1875- ben 29.019,346
1876- ban 32.607,434
1877- ben 31.497,861
1878- ban 30.669,468
1879- ben 29.337,899

1880- ban 31.315,795 frt,
1881- ben 34.151,195 «
1882- ben 33.074,474 «
1883- ban 28.604,290 «
1884- ben 28.232,486 « 
1885 ben 28.461,093 «
1886- ban 26.733,997 «
1887- ben 29.470,457 «
1888- ban 21.691,561
1889- ben 23.027,919
1890- ben 23.297,673
1891- ben 23.873,985 

1892-ben 24.956,725 forint volt.
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Az összegek nagyságát a monarchia nagyhatalmi állásának, 
hazánkra nézve is kívánatos, megtartása végett okvetetlenül szük
séges állandó (közös) nagy hadsereg és külső képviselet föntartása 
magyarázza meg. A költségeknek sok évben aránylag jelentős (4, 6, 
8 milliónyi) összegekkel hullámzását az okozta, hogy a hadügyi 
kormányzásnak folytonosan a többi európai államok hadi készült
ségéhez kellett alkalmazkodnia. Az összegeknek az utóbbi tizenkét 
évben majdnem rendszeres csökkenéséből azt következtethetni, 
hogy a monarchiának ez irányú fejlődése egyelőre megállapodott.

Az 1849. évtől az 1867. évig tettleg fönnállót1 középponti kor
mány közegeinek nyugdíjai először az 1870. évi költségvetés ren
des kiadásai között jelennek meg. Attól kezdve ama nyugdíjak 
költsége

1870-ben 278,400 írt, 1881-ben 130,093 frt,
1871-ben 280,000 (( 1882-ben 120,723 «
1872-ben 270,000 « 1883-ban 108,160 ((
1873-ban 259,300 « 1884-ben 98,840 «
1874-ben 248,392 (< 1885-ben 91,630 «
1875-bon 234,537 « 1886-ban 86,175 «
1876-ban 217,833 « 1887-ben 74,468 «
1877-ben 171,015 « 1888-ban 64,280 «
1878-ban 154,505 « 1889-ben 62,143 «
1879-ben 140,696 « 1890-ben 56,092 ((
1880-ban 137,870 « 1891-ben 53,045 «

1892-ben 46,132 forint vala.

Az összegeknek rendszeres csökkenése a nyugdíjasok fokoza
tos kihalásának eredménye. Közel az idő, mikor a kiadásoknak ez 
a fejezete költségvetéseinkből egészen el fog tűnni.

Az állami ngugdíjak (és pedig az országgyűléséi, az állami 
számvevőszékéi, s a tíz minisztériuméi együtt) természetesen csak 
az 1869. évi költségvetésben kezdenek szerepelni. Az óta összegök

1869- ben 2.337,500 írtra,
1870- ben 2.421,600 «
1871- ben 2.446,166 «
1872- ben 2.530,367 «
1873- ban 2.599,622 «
1874- ben 2.652,958 «
1875- ben 2.751,671 «
1876- ban 3.558,404 «
1877- ben 34341,857
1878- ban 3.824,499 «
1879- ben 3.903,202 «
1880- ban 3.939.446 «

1881- ben 4.028,757 írtra,
1882- ben 4.206,045 «
1883- ban 4.415,367 «
1884- ben 4.436,556 «
1885- ben 4.432,321 «
1886- ban 4.738,859 «
1887- ben 4.989.379 «
1888- ban 5.314,701 «
1889- ben 5.789,142 «
1890- ben 6.316,227 «
1891- ben 6.680,116 «
1892- ben 7.095,799 írtra rúgott.
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E kiadásoknak kezdettől fogva folytonos és nagy mértékű 
emelkedése világosan mutatja, hogy a nyugdíjazások körül a kor
mányzás egyik ágában sem fordítottak elég figyelmet az eljárás 
pénzügyi következéseire. Ha a nyugalmazások jövőre is az eddigi 
túlzó jóindulattal, vagy rideg szigorúsággal történnek : költség- 
vetéseinknek ez a fejezete csakhamar nagyon is tekintélyessé fog 
növekedni.

A z állami adósságoknak (nevezetesen: az 1867. évi XV. t.~ 
cz.-ben elvállalt adósságnak, a földtehermentesítésnek és örökvált- 
Ságoknak, a szölődézsmaváltságnak, a maradvány- és irtványföldek 
megváltásának, az italmérési jogok megváltásának, az államvasúti 
aranykölcsönnek, az államvasúti ezüstkölcsönnek, a sorsolási köl
csönnek, a lánczhíd-kölcsönnek, az aranyjáradék-kölcsönnek, a 
papirjáradék-kölcsönnek, a tiszai és szegedi kölcsönnek, a zágráb- 
károlyvárosi vasútvonal megvételének s a függő adósságnak) törlesz
tésére és kamatozására fordított rendes és átmenő kiadások összege

1868-ban 47.108,000 frt,
1869-ben 47.715,900 «
1870-ben 48.170,700 «
1871-ben 88.503,705 «
1872-ben 132.418,290 «
1873-ban 103.461,897 «
1874-ben 105.281,313 «
1875-ben 106.978,767 «
1876-ban 105.424,119 «
1877-ben 82.723,036 ((
1878-ban 82.841,845 «
1879-ben 92.640,581 «

1880- ban 97.670,701 frt,
1881- ben 103.907,077 «
1882- ben 107.235,583 «
1883- ban 109.003,366 «
1884- ben 110.807,668 «
1885- ben 105.547,647 «
1886- ban 108.761,013 «
1887- ben 111.832,886 «
1888- ban 115.599,408 «
1889- ben 117.680,010
1890- ben 120.018,588
1891- ben 119.524,751 

1892-ben 118.630,663 forint volt.

Ezek szerint államunk háztartása 1872-től 1876-ig magas 
kamatú és rövid lejáratú kölcsönökkel bajlódott. Csak 1877-ben 
sikerült az állam adósságait szabályos törlesztésűekké rendezni. 
A kamatozás és visszatérítés összegeinek 1877 óta kisebb-nagyobb 
hullámzással növekedése azt mutatja, hogy államunk fejlődésének 
folytonosan új, meg új kölcsönökre volt szüksége. Azóta az adós
ságok a bevételeknek évenként körülbelül egyharmadrészét emész
tették föl. Ezt a kedvezőtlen arányt csak 1894-től kezdve fogja a 
terhesebb tartozásoknak a koronajáradékra kicserélése és az arany
pénzláb szervezése némiképen megenyhíteni.

A kamatbiztosítást élvezett és más vasutak átvétele következté
ben elvállalt adósságoknak törlesztésére és kamatozására fordított
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kiadások először az 1885. évi költségvetésben jelennek meg; addig 
a másnemű állami adósságok fejezetében fordultak elő. Attól kezdve
összegök

1885- ben 11.451,491 frt,
1886- ban 11.866,372 «
1887- ben 11.799,003 «
1888- ban 11.724,285 «

1889- ben 14.699,831 frt,
1890- ben 6.990,712 «
1891- ben 10.773,313 «
1892- ben 20.683,710 forint volt.

Az összegeknek az utóbbi három évben rohamos emelkedé
séből azt látni, hogy a közlekedési politikának helyes irányban 
vezethetése végett, az illetékes tényezők folytonosan új, meg új 
vasútvonalakat szereznek meg az állam számára.

A vasúti kamatbiztosítás alapján nyújtott előlegezések az 
1877. évi költségvetésben kezdenek szerepelni. Az óta ez a kiadás

1877- ben 15.400,000
1878- ban 15.000,000
1879- ben 10.200.000
1880- ban 10.942,000
1881- ben 10.718,000
1882- ben 10.900.000
1883- ban 10.770,463
1884- ben 10.664,780

frt, 1885-ben
« 1886-ban
« 1887-ben
(( 1888-ban
« 1889-ben
« 1890-ben
« 1891-ben
« 1892-ben

7.306,378 frt, 
7.454,187 «
7.485.691 « 
7.363,720 «
4.865.691 «
4.596,911 « 
1.354,566 « 
1.029,976 forint vala.

Bendszeres és az utóbbi öt évben rohamos csökkenéséből azt 
következtethetni, hogy a közlekedési kormányzás czéltudó műkö
dése ezt a kényszerült, de nem ritkán gavalléros kiadást költség- 
vetéseinkből nem sokára egészen kiküszöböli.

Horvát-Szlavonországok beligazgatási szükséglete
1868-ban 1.923,900 frt, 1880-ban 5.353,718 frt,
1869-ben 2.200,000 « 1881-ben 5.696,453 «
1870-len 2.200,000 « 1882-ben 5.680,618 «
1871-ben 2.200,000 « 1883-ban 5.842,346 «
1872-ben 4.210,000 « 1884-ben 5.825,022 ((
1873-ban 4.4M),000 « 1885-ben 6.011,408 «
1874-ben 4.842,000 « 1886-ban 5.999,126 «
1875-ben 5.058,946 « 1887-ben 6.041,636 ((
1876-ban 5.148,600 « 1888-ban 6.054,134 «
1877-ben 5.258,308 « 1889-ben 6.063,530 ((
1878-ban 5.393,606 « 1890-ben 6.063,530 «
1879-ben 5.322,799 « 1891-ben 6.254,566 «

1892-ben 6.923,116 forint volt.

Az összegeknek — aránylag jókora hullámzással — folytonos 
növekedése világosan mutatja, hogy a társországok belső igazgatása 
még a rendszeres fejlődés útján van. A növekedésnek átalában
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meglehetős nagy mértékéből pedig az tűnik ki, hogy államunk a 
horvát testvérek megsegítésével soha sem fukarkodott.

Az állami számvevőszék először az 1870. évi költségvetésben 
jelenik meg. Az óta rendes és átmenő kiadásaival

1870-ben 80,000 írtba,
1871-ben 158,000 «
1872-ben 150,000 «
1873-ban 150,000 «
1874-ben 150,000 «
1875-ben 142,000 «
1876-ban 136,000 «
1877-ben 134,000 «
1878-ban 131,000 «
1879-ben 130,000 «
1880-ban 130,000 «

1881-ben 130,000 írtba,
1882-ben 110,680 ((
1883-ban 110,723 ((
1884-ben 110,723 ((
1885-ben 110,100 ((
1886-ban 110,100 «
1887-ben 110,100 «
1888-ban 110,100 ((
1889 ben 112,680 «
1890- ben 110,100 «
1891- ben 110,100 «

1892-ben 110,900 forintba került.

/

Évi költségeinek 1882 óta majdnem teljes egyenlősége azt 
bizonyítja, hogy szervezete lassanként állandósul.

A miniszterelnökség rendes és átmenő kiadása (1870-től 
kezdve a fiumei és a magyar-horvát tengerparti kormányzás költ
ségeit is hozzá számítva)

1868-ban 102,200 frt, 1880-ban 393,255 frt,
1869-ben 117,100 « 1881-ben 393,740 ((
1870-ben 245,540 « 1882-ben 385,190 ((
1871-ben 459,910 (( 1883-ban 386,390 ((
1872-ben 444,200 « 1884-ben 388,390 «
1873-ban 454,910 (( 1885-ben 333,930 «
1874-ben 417,510 « 1886-ban 334,930 «
1875-ben 404,160 « 1887-ben 333,730 «
1876-ban 397,600 « 1888-ban 334,230 ((
1877-ben 394,065 « 1889-ben 334,930 ((
1878-ban 393,350 « 1890-ben 338,870 «
1879-ben 392,740 « 1891-ben 348,180 «

1892-ben 345,580 forint vala.

A költségeknek aránylag jókora összegekkel hullámzásából 
azt látni, hogy e minisztérium szervezete folytonosan átalakuló
ban van.

Az O cs. és ap. király i Felsége személye körüli minisztérium  
rendes és átmenő kiadása
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1868-ban 84,300 frt„ 1880-ban 55,563 frt,
1869-ben 78,000 « 1881-ben 51,563 «
1870-ben 71.000 « 1882-ben 54,346 «
1871-ben 70,314 « 1883-ban 56,336 «
1872-ben 69,384 <( 1884-ben 54,364 «
1873-ban 73,129 a 1885-ben 56,275 ((
1874-ben 60,000 « 1886-ban 56,275 «
1875-ben 51,794 a 1887-ben 52,255 ((
1876-ban 51,063 « 1888-ban 54,255 ((
1877-ben 50,343 « 1889-ben 62,742 «
1878-ban 50,343 « 1890-ben 64,718 «
1879-ben 55,343 « 1891-ben 54,120 «

1892-ben 59,890 forint volt.

1868-ban 9.576,000 frt, 1880-ban 7.538,226 frt,
1869-ben 9.741,000 (( 1881-ben 7.622,352 «
1870-ben 10.571,859 (( 1882-ben 8.461,383 ((
1871-ben 10.821,018 a 1883-ban 9.373,675 «
1872-ben 9.164.632 « 1884-ben 10.254,793 «
1873-ban 7.629.432 « 1885-ben 10.217,917 «
1874-ben 8.802,920 « 1886-ban 10.933,449 ((
1875-ben 7.655,643 « 1887-ben 11.317,855 «
1876-ban 7.568,642 « 1888-ban 11.466,563 «
1877-ben 7.540,429 « 1889-ben 11.609,370 «
1878-ban 7.468,493 « 1890-ben 11.789,008 «
1879-ben 7.527,427 « 1891-ben 11.968,700 «

1892-ben 12.195,403 forint volt.

A költségeknek 1878 óta folytonos és rohamos emelkedése 
meggyőzően bizonyítja, hogy e minisztérium a rendszeres fejlődés

Az összegeknek nagymértékű ingadozásából azt látni, hogy e 
minisztérium költekezése nem a rendszeres fejlődés, hanem az 
esetleges kívánságok szabályait követte.

A horvát-szlavon-dalmát miniszter és személyzete az 1870. 
évi költségvetésben kezd szerepelni. Az óta

1870- ben 45,220 írtba, 1874-ben 40,550 írtba,
1871- ben 45,500 « 1875-ben 37,340 «
1872- ben 46,700 « 1876-ban 36,340 «
1873- ban 48,000 « 1877-ben 35,940 «

1878-tól 1882-ig évenkint 35,880 írtba,
1883-ban és 1884-ben évenkint 37,080 «
1885-től 1892-ig pedig évenkint 36,080 forintba került.

Költségeinek 1878 óta csekély változása szervezetének meg- 
állapodottságát mutatja.

A  belügyi minisztérium rendes és átmenő kiadásainak, s 
beruházásainak összege
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utján van. A korábbi évek összegeinek nagy mértékű hullámzását 
a közigazgatás némelyik ágának sietős rendezése, de leginkább a 
volt határőrvidéknek polgárosítása okozta.

A pénzügyminisztérium rendes és átmenő kiadásai, s beruhá
zásai együtt

1868-ban 10.627.300 írtra, 1880-ban 43.438,551 írtra,
1869-ben 50.655,600 « 1881-ben 50.959,350 «
1870-ben 49,643,740 « 1882-ben 60.721,073 ((
1871-ben 58.377,036 « 1883-ban 63.555,197 «
1872-ben 64.684,815 fi 1884-ben 64.243,606 «
1873-ban 70.100,766 « 1885-ben 64.651,203 «
1874-ben 67.655,285 « 1886-ban 64.806.976 ((
1875-ben 65.119,413 « 1887-ben 61.151,436 «
1876-ban 59.649,173 « 1888-ban 60.588,059 «
1877-ben 40.990,389 « 1889-ben 60.071.427 ((
1878-ban 42.261,170 « 1890-ben 60.104,048 «
1879-ben 43.087,017 « 1891-ben 63.388,756 «

1892-ben 68.251,,520 forintra rúgtak.

Az összegeknek igen nagy mértékű ingadozásaiból világosan 
látni azt az erőfeszítést, a melylyel e minisztérium az évek során 
át államunk pénzügyeit rendezni törekedett. De ugyanabból egy
úttal azt is következtethetni, bogy a minisztérium ügykörének és 
működésének fejlesztésében hiányzott a kellő tervszerűség.

A kereskedelemügyi (1889-ig közmunka- és közlekedésügyi) 
minisztérium rendes és átmenő kiadásainak, s beruházásainak 
összege

1868-ban 21.077,500 frt, 1880-ban 17.543,454 frt,
1869-ben 25.602,600 « 1881-ben 32.936,598 ((
1870-ben 31.669,994 « 1882-ben 52.232,488 ((
1871-ben 33.785,836 « 1883-ban 46.481.822 ((
1872-ben 47.769,585 « 1884-ben 48.429,077 ((
1873-ban 33.072,295 « 1885-ben 52.403,453 «
1874-ben 27.891,772 « 1886-ban 53.956,970 «
1875-ben 14.626,962 « 1887-ben 55.420,148 «
1876-ban 12.104,662 « 1888-ban 60.516,178 «
1877-ben 12,990,336 « 1889-ben 52.565,093 «
1878-ban 15.812,932 « 1890-ben 52.496,305 «
1879-ben 16.855,287 « 1891-ben 57.728,704 «

1892-ben 68.401,035 forint volt.

Az 1868-tól 1874-ig, s 1881-től 1892-ig terjedő évek költ
ségeinek nagysága közlekedésünknek hatalmas, a kormányzás 
valamennyi ágáénál különb fejlesztését mutatja. A közbeeső hat 
évi föltűnő takarékoskodásból azt látni, hogy közlekedési politi-



kánk akkori vezetőinek működéséből hiányzott a czéltudó rend
szeresség.

A földművelésügyi (1889-ig földművelés-, ipar és kereskede
lemügyi) minisztérium rendes és átmenő kiadásai, s beruházásai 
együtt
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1868-ban 1.010,500 frt, 1880-ban 11.543,961 frt,
1869-ben 5.469,200 « 1881-ben 8.858,631 «
1870-ben 7.966,143 « 1882-ben 9.121,685 <(
1871-ben 9.443,370 « 1883-ban 9.805,622 «
1872-ben 11.897,338 « 1884-ben 10.539,500 «
1873-ban 11.828,853 « 1885-ben 11.080,756 «
1874-ben 11.584,510 (( 1886-ban 11.682,568 «
1875-ben 10.849,450 « 1887-ben 11.940,569 «
1876-ban 10.458,779 « 1888-ban 11.674,298 «
1877-ben 10.264,476 « 1889-ben 12.991,874 ((
1878-ban 10.362,566 « 1890-ben 15.370,704 «
1879-ben 10.623,374 « 1891-ben 16.049,397 ((

1892-ben 17.229,135 forint valának.

A költségeknek 1881 óta átalában folytonos és rohamos emel
kedése, s a korábbi évek összegeinek aránylag csekély mértékű 
hullámzása, e minisztérium ügykörének és működésének kezdettől 
fogva rendszeres fejlesztését bizonyítja.

A vallás- és közoktatásügyi minisztérium rendes és átmenő 
kiadásainak, s beruházásainak összege

1868-ban 1.074,000 frt, 1880-ban 4.458,205 frt,
1869-ban 1.346,400 « 1881-ben 4.640,970 «
1870-ben 2.154,539 « 1882-ben 4.973,747 ((
1871-ben 4.544,417 « 1883-ban 5.204,254 ((
1872-ben 3.732,171 « 1884-ben 5.477,630 «
1873-ban 4.620,404 « 1885-ben 5.805,708 «
1874-ben 4.348,136 « 1886-ban 6.093,164 ((
1875-ben 3.992,744 « 1887-ben 6.813,890 «
1876-ban 4.040,669 « 1888-ban 6.993,537 ((
1877-ben 4.050,681 « 1889-ben 7.080,252 «
1878-ban 4.121,583 « 1890-ben 7.560,117 «
1879-ben 4.286,880 « 1891-ben 7.782,011 «

1892-ben 8.433,629 forint volt.

A költségeknek 1874-ig aránylag jókora összegekkel ingado
zása és azóta rendszeres, de igen lassú emelkedése világosan mutatja, 
hogy e minisztérium ügykörének és működésének fejlesztése körül 
az illetékes tényezők az állam kedvezőtlen pénzügyi körülményeire 
nagyon szorgosan figyeltek. A fejlesztés pontosan tervszerű volt
ugyan, de túlságosan óvatos.
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Az igazságügyi minisztérium rendes és átmenő kiadásai, s 
beruházásai együtt

1868-ban 3.095,400 frt. 1880-ban 10.029,178 frt,
1869-ben 2.975,300 « 1881-ben 10.100,337 «
1870-ben 1.627,050 « 1882-ben 10.483,226 «
1871-ben 3.874,070 « 1883-ban 10.748,778 «
1872-ben 10.681,477 « 1884-ben 10.975,673 ((
1873-ban 12.288,934 « 1885 ben 11.032,688 «
1874-ben 11.619,007 « 1886-ban 11.580,972 «
1875-ben 10.768,117 « 1887-ben 12.270,269 ((
1876-ban 9.882,900 « 1888-ban 12.072,024 «
1877-ben 9.474,993 « 1889-ben 12.220,282 «
1878-ban 9.830,989 « 1890-ben 12.449,139 «
1879-ben 9.994.369 « 1891-ben 13.065,852 «

1892-ben 13.523,333 forint valának.

Az 1872. évi költségeknek a megelőző éviekhez képest igen 
magasra szökkenését az elsőfokú igazságszolgáltatásnak a törvény- 
hatóságoktól átvétele okozta. Az összegeknek attól kezdve, aránylag 
kicsiny ingadozásokkal, s meglehetős rendszerességgel növekedésé
ből e minisztérium ügykörének és működésének czéltudó fejlesz
tését látni.

A honvédelmi minisztérium rendes és átmenő kiadásainak 
összege

1868-ban 506,000 frt, 1880-ban 6.453,242 frt,
1869-ben 9.000,000 « 1881-ben 6.746,884 «
1870-ben 5.533,410 (( 1882-ben 7.207,237 <(
1871-ben 9.924,007 « 1883-ban 7.346,850 «
1872-ben 8.966,702 « 1884-ben 7.725,784 ((
1873-ban 9.320,643 (( 1885-ben 7.941,618 ((
1874-ben 7.777,289 « 1886-ban 8.312,325 «
1875-ben 6.258,836 « 1887-ben 8.496,826 «
1876-ban 6.414,728 (( 1888-ban 8.679,547 «
1877-ben 0.101,240 (( 1889-ben 12.033,990 ((
1878-ban 6.484,015 (( 1890-ben 15.126.345 ((
1879-ben 6.453,257 « 1891-ben 16.211,769 «

1892-ben 15.689,134 forint volt.

A költségeknek 1875 óta igen lassú emelkedése azt bizonyítja, 
hogy e jelentős közügy fejlődésének is éveken át küzdenie kellett 
az állam kedvezőtlen anyagi helyzetével. A lendületesebb fejlesztés 
csak az utóbbi öt évben látható.

A rendkívüli közösügyi kiadások, s a Bosznia- és Herczego- 
vinában, s a Lim területén álló parancsnokságok, intézetek és csa
patok rendkívüli szükségletei, önállóan először az 1879. évi költ-
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ségvetésben merülnek föl. Az óta költségüknek a magyar korona 
országaira eső része

A költségeknek aránylag igen nagy összegekkel hullámzásából 
azt következtethetni, hogy ez ügyek körül a költekezés kevésbbé a 
czéltudó fejlődés szabályaihoz, mint inkább az esetleges kívánságok
hoz alkalmazkodott.

Huszonöt költségvetésünknek eddig bemutatott átalános 
áttekintése három igazságot kétségtelenül tanúsít. Először azt, 
hogy államunk háztartása, az első évek természetes tájékozatlan
ságának megszűnte után, kielégítő szabályossá rendezkedett be. 
Másodszor, hogy anyagi erőink, a hetvenes évek elején Európa- 
szerte uralkodott zavarokból baj nélkül kerülvén ki, fokozatosan 
és hatalmasan kifejlődtek. S harmadszor, hogy a közjövedelmek 
összegeiben a kormányzás mindenik ága részesült ugyan, de a 
különféle szakoknak igen aránytalan javadalmazás jutott.

A vallás- és közoktatásügyi minisztérium kiadásait a kor
mányzás többi ágainak költségeivel egybevetve, huszonöt költség- 
vetésünkben is a fiatal államoknak azt az átalános — és természe
tes — hibájátlátni, hogy anyagi erejüknek túlnyomó részét jelenjük 
javára áldozzák, jövőjöknek pedig csak alamizsnákat juttatnak. Az 
a közfölfogás, melynek hatása alatt az állam a honvédelem, a köz- 
igazgatás, a közlekedés, az igazságszolgáltatás és a pénzügyi kor
mányzás czéljaira ötször-tízszer annyit fordít, mint a közoktatáséra, 
mindenütt uralkodik, a hol a törvényszerzők és kormányzók még 
nem győződtek meg arról, hogy az államnak legnagyobb és leg
biztosabb kincse polgárainak műveltsége. Az a közműveltség, mely 
a haza szeretetót önfeláldozó hősiséggé fokozza ; mely a szabad
ságot «szent közjog» gyanánt tiszteli; mely a földművelés, ipar
és kereskedés mesterségeit czéltudó művészetekké fejleszti ; mely 
az embertárs megbecsülését életelvvé emeli ; mely a polgárok adó- 
bírását kimeríthetetlenné varázsolja. De a mely közműveltség 
magától, a nélkül, hogy az állam gondosan ne ápolta volna, a 
világon sehol sem term ett meg.

1879- ben 9.420,000 frt,
1880- ban 2.527,130 «
1881- ben 1.990,132 «
1882- ben 7.118,210 «
1883- ban 5.590,235 «
1884- ben 4.810,250 «
1885- ben 4.184,815 «

1880-ban 3.593,172 frt,
1887- ben 4.150,917 «
1888- ban 7.950,055 «
1889- ben 8.670,245 «
1890- ben 6.214,546 «
1891- ben 6.520,944 «
1892-ben 6.647,123 forint vala.
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Sajnos, a lefolyt huszonöt éven át a mi államunk háztartása 
is olyan módon rendezkedett be, hogy szinte fényűzésnek tekintette 
jövőjének 1 eyerősebbik biztosítóját : a magyar nemzeti közművelt
séget.

Igaz, hogy a tanultság terjesztésére az államkincstár a vallás- 
és közoktatásügyi minisztérium körén kívül is áldozott. Nevezete
sen : a pénzügyminisztérium keretébe tartozó bányász- és erdész
intézetekre, s a földművelésügyi minisztérium ügykörébe tartozó 
állatorvosi intézetre, gazdasági iskolákra és iparműhelyekre 
együttesen

1869-ben 143,900 irtot, 1881-ben 399,715 frtot,
1870-ben 271,491 « 1882-ben 418,430 «
1871-ben 301,405 « 1883-ban 436,650 ((
1872-ben 346,806 « 1884-ben 447,600 ((
1873-ban 391,390 (( 1885-ben 525,084 ((
1874-ben 389,978 « 1886-ban 612,653 <(
1875-ben 339,676 « 1887-ben 611,658 «
1876-ban 372,415 « 1888-ban 607,574 «
1877-ben 378.950 (( 1889-ben 623,188 «
1878-ban 380,262 « 1890-ben 698,379 «
1879-ben 385,457 « 1891-ben 757,844 «
1880-ban 389.113 (( 1892-ben 812,733 frtot fordított.

De evvel :is csak megközelítette az e téren még reá váró föl-
adatok megoldását. Költekezése e szakintézetek körül is a szükség 
mértékén alul maradt.

Annál kisebb erőt fejtett ki az átalános művelődés javára.
A föntebb érintett egybevetés szerint a vallás-és közoktatás- 

ügyi minisztérium egész költsége az állam összes kiadásainak

1868-ban 0-8 %-a, 1880-ban 1’7 %-a,
1869-ben 0-7 « 1881-ben 1-6 ((
1870-bon M « . 1882-ben 1*5 ((
1871-ben 1-7 « 1883-ban 1-6 ((
1872-ben 1-2 « 1884-ben 1-6 «
1873-ban 1‘7 « 1885-ben 1-7 ((
1874-ben 1-6 « 1886-ban 1-7 «
1875-ben 1-6 « 1887-ben 1-9 «
1876-ban 1-7 « 1888-ban 2-0 ((
1877 -ben 1-7 « 1889-ben 1-9 «
1878-ban 1-7 « 1890-ben 2-1 «
1879-ben 1'6 « 1891-ben 2-7 «

1892-ben 2-l %-a volt.

Vagyis államunknak mindenik kiadott 10 forintjából huszonöt 
évvel ezelőtt csak 8 krajczár, s a múlt évben csak 21 kcajczár ju tott
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a  m agyar nem zeti k özm űveltség  fejlesztésére. O lyan  csekélység, 
hogy m ellette, a p olgári községek, a felekezetek , s  a társadalom  
áldozata i nélkül, m ű velődésünknek  teljesen  m eg  k e lle tt volna  
akadnia.

Beám  olvashatja valaki, a m it e tan u lm án yom  elején , a födö- 
zetlen  kiadásokról szólva, m ondottam . Csak azt v e tem  ellen e, hogy  
a fiatal állam ok term észete  szerint cselekedtünk : a kormányzás 
másféle ágaira legsanyarúbb éveinkben is elég bőven telt. A k özös
ü gy i és adóssági k iadásokról nem  is szólva, a le fo ly t h u szon öt év 
a la tt a belügyi m in isztériu m  költekezése éven k én t átlagosan  két
szerese és három szorosa, a pénzügyi m in isztér iu m é tíz-tizen k ét
szerese , sőt húszszorosa, a kereskedelem ügyi m in isztér iu m é három 
szorosa, ötszöröse, ső t tízszerese, a fö ld m ű velésü gyi és az igazság
ü gy i m inisztérium é kétszerese és három szorosa, s a honvédelm i 
m inisztérium é kétszerese  vo lt a vallás- és k özoktatásügyi m inisz
tériu m  kiadásainak. M ég a H orvát-Szlavonországok belső  igazga
tására fordított k ö ltségek  is, évek hosszú  során m agasabbak voltak, 
m in t a hazai k özm ű velőd és javára adott összegek.

Távolról sem  kísért az a szándék, hogy az á llam  anyagi erői
nek  a közoktatás ügyeire hátrányos szétosztásáért a törvényszer
zésnek , vagy a korm ányzásnak irányadó tén yező it okoljam . Nem  
egyes em berek, n em  is pártok, hanem  a beren d ezk ed és zavara 
m iatt rendetlenül gomolygó eszmék útvesztő]ében tévelygő átalános 
közvélemény alkotta  m eg a bem utatott k ed vezőtlen  állapotot. 
A nyersterm elő, az iparos, a kereskedő, az értelm i m unkás, a köz
lek ed ő , jogkereső, adófizető fö lnőtt polgárság, s k ivált a nagy 
háborúk nem zetirtó csapásaitó l félő közszellem , előbbvalónak tekin
te tte  a m aga m in d en n a p i érdekeinek, s az á llam  b ékéjének  m eg
véd ését és b iztosításá t, m int a jövő nem zedék  szám ára szellem i 
kincseknek gyűjtését.

Más kérdés, h ogy  vájjon nem  leh etett, s n em  k elle tt volna-e  
a  kissé egyoldalúvá fejlődött közvélem énynek a lk otó -erejét a máról 
a holnapra is á ttere ln i ? nem  lehetett, s nem  k elle tt vo ln a-e  a kor
m ányzás ném ely ik  ágára tú lzottan  fordított erőfeszítésn ek  ném i 
részét a közm űvelődés javára m egnyerni? K étség te len ü l igen. Mert 
a m agas m űveltségű  nem zet például a rendes közigazgatást, az 
olcsó közlekedést, s a jó igazságosztást a m aga erejével is, az állam  
elüljárása nélkül is k ifejleszti, ho lott a rendezett csendőrség , vagy 
a sűrű vasútháló, avagy  a bíróságok százai u ép m ü veltséget, tudó-
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Hiányt és művészetet még soha, sehol sem teremtettek. De az elfo
gult közszellem megtérítésére kezdettől fogva, a törvényszerzésben 
is, a kormányzásban is, akkora erő és bátorság kellett volna, mint 
a mekkora négy-öt év óta intézi nemzeti közművelődésünk ügyeit. 
Ilyen pedig, a legelső, dicső emlékű vezér óta, csak a huszadik 
évben támadt.

Az utóbbi három év örvendetes áramlatának —  reméljük — 
sikerülni fog államunk hamupipőkéjére, a népoktatásra is reá for
dítania a közvéleménynek nagyhatalmú jóindulalát ; hogy az is 
kiemelkedhessék abból a szomorú helyzetből, a melyben a lefolyt 
huszonöt év mindeddig benne hagyta.

A vallás- és közoktatásügyi minisztérium rendes és átmenő 
kiadásaiból, s beruházásaiból a nyugdíjak, a középponti igazgatás 
és az orsz. közoktatási tanács költségeinek egyharmadát, a nép
nevelő tanfelügyelőségek, az állami fölsőbb leányiskolák, az ipari 
és kereskedelmi iskolák, a tanító- és tanitónőképző intézetek, az 
elemi és polgári népiskolák, a kisdedóvó intézetek, a népoktatás
sal kapcsolatos intézetek, s a népiskolai építkezések és fölszerelések 
egész költségeit, s néhány népoktató jellegű közművelődési költség 
kisebb-nagyobb töredékét kiszedve :* a népoktatásra fordított kiadás 
összege

1868- ban 358,000 frt,
1869- ben 604,832 «
1870- ben 867,441 «
1871- ben 1.606,321 «
1872- ben 1.806,816 «
1873- ban 2.297,394 «
1874- ben 1.988,974 «
1875- ben 1.632,668 «
1876- ban 1.634,630 «
1877- ben 1.640,205 «
1878- ban 1.684,046 «

1880- ban 1.867,501 frt,
1881- ben 1.927,478 «
1882- ben 2.033,539 «
1883- ban 2.117,270 «
1884- ben 2.212,149 «
1885- ben 2.345,767 «
1886- ban 2.516,262 «
1887- ben 2.971,447 «
1888- ban 3.045,146 «
1889- ben 3.159,557 «
1890- ben 3.239,901 «
1891- ben 3.456,373 «1879-ben 1.744,198

1892-ben 3.495,534 forint volt.

* Például : a népoktatás 1892. évi költségeinek kiszámítására össze
adtam az 1892. évi XIV. törvényezikk 2. §-a A)  VI. fejezete 10. czime 
összegének Vs-át, XIX. fejezete 1., 2. és 3. czime összegének Vs-át, 4., 17., 
20—25., 27—32., s 36. czímének, 38. czime 1., 2., 7., 9., 13., 22., 25., 26., 
29., 30., 37., 41., 43., 48. és 49. tételének egész összegét, 39. czime össze
gének 1/s-ét, 48. czime összegének ’/м-át, 49. czime összegének Ve-ét, В )  I. 
VII. fejezete 4. czime összegének Vs-át, 7. czímének egész összegét, 8. czime 
összegének Vs-át, 13. czímének egész összegét és BJ II. VI. fejezete 14—17.



Majdnem rendszeresen emelkedő, de a népoktatás nagy nem
zeti és politikai föladataihoz képest, elenyésző csekély összegek.

Szerintök a népoktatás egész költsége az állam összes kiadá
sainak
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1868-ban 0'27 o/o-a, 1880-ban 0-72 o/o-a,
1869-ben 0-33 « 1881-ben 0-66 «
1870-ben 0-45 « 1882-ben 0-62 «
1871-ben 0-62 (( 1883-ban 0-65 «
1872-ben 0-61 « 1884-ben 0-67 «
1873-ban 0-87 a 1885-ben 0-69 «
1874-ben 0-77 « 1886-ban 0-73 «
1875-ben 0-68 « 1887-ben 0-85 «
1876-ban 0-70 « 1888-ban O'NN «
1877-ben 0-69 « 1889-ben 0-89 «
1878-ban 0-70 « 1890-ben 0-91 «
1879-ben 0-68 « 1891-ben 0-94 «

1892-ben 0‘88 o/o-a volt.

Vagyis államunknak mindenik kiadott 100 forintjából hu 
szonöt év előtt csak 27 krajczár, s a múlt évben csak 88 krajczár 
ju tott a népoktatás fejlesztésére !

És itt álljunk meg egy szóra.
Kétségtelen igazság, hogy a népuralmi államokban a müveit 

középosztály a vezérlő elem ; azt tartja fönn és az fejleszti a nem
zeti és állami törekvéseket. Ez a munka a művelt középosztályt 
sokkal inkább emészti, semhogy egyéneiben és szellemi erejében 
naponként bekövetkező megfogyatkozását a természetes Szaporodás 
helyre pótolhatná. Különben a természetes szaporodás az állam 
jövőjére akkor sem volna kedvező, ha a kidőlő szellemi munkások 
helyeit gyermekeik rögtön betölthetnék. Mert a művelt ember 
gyermeke átalában szülőinek egyoldalú, nem ritkán elfogúlt alap
műveltségével, életbölcseletével és világnézetével lép be a köz
munka körébe. Tehát a nemzeti és állami törekvések csak ott fej
lődhetnek erős mértékkel és helyes irányban, a hol a müveit 
középosztály folytonosan, jelentős számú, s az üde őserejü köznép
ből fölemelkedő bevándorlókkal szaporodik. Vagyis az államnak 
önmaga iránti kötelessége, a magasabb műveltség megszerzését az 
alsó milliók számára minél inkább megkönnyítenie. Mert csak ezen 
az úton érheti el, hogy vezérlő eleme szakadatlanul eredeti, elfo-

czímének egész összegét. A megelőző évek költségvetéseiből hasonló módon 
szemeltem ki mindazt, a mit megnevezése szerint népoktatási jellegűnek 
tartottam.

Magyar Pæ dagogia. I I . 8. 28
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gulatlan tehetségekkel, s megfelelő számúvá erősödjék. Pedig e 
nélkül előbb-utóbb a rendi szellem tolakodik föl a nemzeti és állami 
törekvések intézőjéül.

E nagy ok miatt az irányadó közszellemnek a lefolyt huszonöt 
éven át a bemutatottnál jóval különb fölszerelést kellett volna a 
népnevelés rendelkezésére bocsátania. Mert olyan gyönge fegyver
zettel csak a diadal reménye nélkül küzdhetni végig azt a hadjá
ratot, a melylyel — a nagy költő szerint — «Magyarországot má
sodszor kell meghódítani.»

De még azt az alamizsnát sem kizáróan a népoktatás hasz
nálta föl. Mert a népoktatási jellegű kiadások ez ügyek igazgatásá
nak különféle ágai között oszlottak szét.

A népoktató tisztviselők és tanárok (a néptanítókat ide nem 
számítva) nyugdíjainak összege

1869-ben 7,000 frt, 1881-ben 28,333 írt,
1870-ben 8,886 « 1882-ben 32,850 «
1871-ben 10,470 (( 1883-ban 44,o81 «
1872-ben 10,118 « 1884-ben 49,200 ((

1878-ban 10,333 (( 1885-ben 48,720 «
1874-ben 10,333 (( 1886-ban 51,432 «
1875-ben 17,760 « 1887-ben 55,577 «
1876-ban 20,607 « 1888-ban 64,667 ((
1877-ben 23,067 « 1889-ben 69,179 «
1878-ban 24,667 « 1890-ben 80,767 ((
1879-ben 27,167 <( 1891-ben 85,505 ((
1880-ban 27,333 (( 1892-ben 93,334 forint volt.

Aránylag jókora, s folytonosan emelkedő költség, melynek 
rohamos emelkedése a nyugdíjazásoknak csekély vigyázattal elren
delését m utatja.

A  középponti igazgatásban a népoktatás ügyeivel foglalkozó 
osztályoknak

1869-ben 79,666 frt, 1881-ben 66,184 frt,
1870-ben 81,792 « 1882-ben 68,899 (1
1871-ben 86,600 « 1883-ban 69,239 «
1872-ben 84,828 « 1884-ben 70,846 ((
1873-ban 79,248 « 1885-ben 70,911 «
1874-ben 76,625 « 1886-ban 79,196 «
1875-ben 70,925 <( 1887-ben 79,196 ((
1876-ban 69,292 « 1888-ban 79,196 «
1877-ben 67,330 « 1889-ben 79,196 «
1878-ban 67,330 (( 1890-ben 82,107 «
1879-ben 67,184 (( 1891-ben 90,519 «
1880-ban 66,184 (( 1892-ben 90,712 forint jutott.
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Mindig nagyon kevés arra, hogy a kormányzás nehéz mun
kája elég személyzettel rendelkezhetett volna. Az összegeknek 
aránylag nagymértékű ingadozásából a szervezet és működés terv- 
telenségére következtethetni. Csak az utóbbi négy év költségeinek 
emelkedéseiből látni némi rendszeres fejlődést.

Az országos közoktatási tanács először az 1880. évi költség- 
vetésben jelenik meg. Népoktatási jellegű kiadásai attól kezdve

1880-ban 1,000 frt, 1886-ban 2,327 frt,
1881-ben 1,667 « 1887-ben 2,327 «
1882-ben 1,667 « 1888-ban 2,227 «
1883-ban 2,067 « 1889-ben 2,293 «
1884-ben 2,067 « 1890-ben 2,460 ((
1885-ben 2,167 « 1891-ben 3,360 «

1892-ben 4,761 forint voltak.
Szintén igen kicsiny összegek a tanács jelentős föladataihoz 

képest. A tervszerű fejlődést itt is csak az utóbbi négy év költségei
nek fokozatos emelkedése mutatja.

A népnevelő tanfelügyelőségek
1869-ben 13,500 írtba, 1881-ben 178,000 írtba,
1870-ben 163,540 (( 1882-ben 187,825 «
1871-ben 186,940 (( 1883-ban 194,000 «
1872-ben 186,940 « 1884-ben 194,000 «
1873-ban 190,800 « 1885-ben 200,000 «
1874-ben 195,778 « 1886-ban 200,000 «
1875-ben 180,000 « 1887-ben 208,100 «
1876-ban 160,000 « 1888-ban 204,650 «
1877-ben 160,000 <1 1889-ben 204,650 ((
1878-ban 160,000 « 1890-ben 206,150 «
1879-ben 175,000 « 1891 -ben 211,150 ((
1880-ban 178,000 « 1892-ben 216,105 írtba kerültek.

Költségeiknek 1876 óta lassú emelkedése azt bizonyítja, hogy 
a népoktatás e jelentős tényezőinek ügyköre és működése a kívá
natosnál csekélyebb mértékkel fejlődött. Nagy kár, hogy az első 
évek föllendülését csakhamar érzékeny visszaesés követte. A fej
lesztés korábbi jelentős arányainak folytatása nagy liasznái-a vált 
volna népoktatásunknak.

Az állami fölsőbb leányiskolák az 1875. évi költségvetésben 
kezdenek szerepelni. Az óta összes költségök

1875- ben 6,000 frt,
1876- ban 9,800 «
1877- ben 16,542 «
1878- ban 36,450 «
1879- ben 49,870 «

1880- ban 55,140 frt,
1881- ben 55,450 «
1882- ben 70,900 «
1883- ban 85,985 «
1884- ben 100,271 .

2 8 *
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1885- ben 133,300 írt,
1886- ban 158,000 «
1887 -ben 185,480 « 
1888-ban 192,480 «

1889- ben
1890- ben
1891- ben
1892- ben

203,819
204,738
228,646
934,436

frt,
«

«

forint volt.

Közoktatásunknak valamennyi intézete között ezek fejlődtek 
legrendesebben. Hogy az illetékes tényezőknek mennyire kedvelt- 
jeik, legjobban bizonyítja az a bőkezűség, melylyel a múlt évben a 
tíz fölsőbb leányiskolának 18,331 forinttal többet juttattak, m inta 
hatvanöt kir. tanfelügyelőségnek.

Az iparos tanulók iskolái először az 1879. évi költségvetés
ben merülnek föl. Attól kezdve a reájok fordított kiadás

1879-ben 8,333 frt, 1886-ban 38,000 frt,
1880-ban 11,000 (( 1887-ben 52,400 «
1881-ben 11, (Ю0 « 1888-ban 49,400 «
1882-ben 11,000 <1 1889-ben 50,400
1883-ban 16,000 « 1890-ben 52,000 «
1884-ben 22,000 « 1891-ben 56,900 «
1885-ben 30,000 (( 1892-ben 63,900 forint vala.

Figyelembe véve, hogy azok az összegek majdnem kizáróan a 
községek részéről föntartott iskolák segélyezésére fordultak, a fejlő
dés kielégítőnek mondható.

A kereskedelmi iskolák költségei önállóan szintén 1879-ben 
kezdenek szerepelni. Az óta összegök

1879-ben 4,000 frt, 1886-ban 33,900 frt,
1880-ban 4,000 « 1887-ben 65,020 «
1881-ben 4,000 « 1888-ban 74,590 «
1882-ben 18.000 « 1889-ben 80,260 «
1883-ban 26,400 (( 1890-ben 80,775 «
1884-ben 29,900 « 1891-ben 81,330 «
1885-ben 33,400 « 1892-ben 82,090 frt volt.

Ezeknek a költségeknek egyik része is községi és társulati 
intézetek segélyezésére fordulván, a fejlődés kielégítő.

Az elemi és polgári népiskolai tanitóképző intézetek először 
az 1870. évi költségvetésben jelennek meg. Attól kezdve

1870-ben 248,377 írtba, 1877-ben 322,000 írtba,
1871-ben 323,110 « 1878-ban 319,000 ((
1872-ben 332,125 « 1879-ben 318,000 «
1873-ban 340,700 « 1880-ban 318,000 «
1874-ben 365,853 « 1881-ben 318,000 «
1875-ben 335,250 « 1882-ben 323,070 «
1876-ban 333,250 « 1883-ban 323,070 «
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1884- ben
1885- ben
1886- ban
1887- ben

323,070 írtba, 1888-ban 355,245 írtba,
370.900 « 1889-ben 351,262 «
370.900 « 1890-ben 368,036 «
352,950 « 1891-ben 373,304 «
1892-ben 385,883 forintba kerültek.

Az összegeknek rendszertelen növekedése és fogyása azt 
mutatja, hogy ezeknek az intézeteknek sorsa esetről-esetre az állam 
pénzügyi helyzetétől függött. Pedig leginkább ezeknek tervszerű fej
lesztésére kellett volna az illetékes tényezőknek törekedniük, mert 
a népoktatás emelkedése főképen a tanitóképzéstől függ.

Az elemi és polgári népiskolai tanitónőképző intézetek az 
1871. évi költségvetésben kezdenek szerepelni. Az óta összes költ
ségük

1871-ben 181,760 frt, 1882-ben 213,993 frt,
1872-ben 73,520 « 1883-ban 213,993 ((
1873-ban 122,810 « 1884 ben 213,993 ((
1874-ben 152,320 « 1885-ben 224,900 ((
1875-ben 168,252 « 1886-ban 224,900 «
1876-ban 194,200 « 1887-ben 197,920 «
1877-ben 218,000 « 1888-ban 197,755 «
1878-ban 254,000 « 1889-ben 256,383 «
1879-ben 202,000 (( 1890-ben 268,177 «
1880-ban 202,000 a 1891-ben 276,736 «
1881-ben 202,000 « 1892-ben 261,779 fori

A kiadásoknak tervtelen ingadozásából azt látni, hogy ezek 
az intézetek is a tanítóképzők sorsában részesültek. De mert a 
tanítóképzők költségei összesen tizennyolcz intézetnek, a tanítónő- 
képzőkéi pedig csak hét intézetnek föntartására szolgáltak : az 
utóbbiak helyzetét és fejlődését kedvezőbbnek mondhatni.

A  népnevelésre, vagyis a kisdedóvó intézetek segélyezésére, az 
állami elemi, felső nép- és polgári iskolák építésére, s föntartására, 
az e nemű községi intézetek segélyezésére, a néptanítók gyámolí-
tására együtt 

1869-ben 396,000 frt, 1881-ben 860,000 frt,
1870-ben 396,000 « 1882-ben 900,000 «
1871-ben 650,000 « 1883-ban 940,000 «
1872-ben 650,000 « 1884-ben 1.000,000 «
1873-ban 990,000 e 1885-ben 1.000,000 a
1874-ben 800,000 д 1886-ban 1.100,000 «
1875-ben 800,000 « 1887-ben 1.555,000 «
1876-ban 800,000 « 1888-ban 1.530,000 «
1877-ben 721,000 « 1889-ben 1.537,000 a
1878-ban 670,000 « 1890-ben 1.577,000 a
1879-ben 740,000 « 1891-ben 1.622,000 «
1880-ban 840,000 « 1892-ben 1.590,000 forint jutott.
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Az összegeknek aránylag elenyésző csekélysége, meggyőzően 
bizonyítja, hogy államunk a lefolyt huszonöt év alatt igen gyöngén 
törekedett amaz átalános emberi föladatának és ama nemzeti hiva
tásának megfelelni, a melynek kötelessége és joga a népiskolai köz
oktatásról szóló 1868 : XXXVIII. t.-cz.-ben határozott kifejezést 
nyert. Sem a szegény vidékek népeinek iskoláztatása, sem a nem
zetiségeknek megmagyarosítása körül nem vádolhatni túlbuzgó
sággal.

A néptanítók nyugdíj- és gyámintézetét az államkincstár 
1877-ben 50,000 forinttal, 1878-tól 1880-ig évenként 100,000 forint
tal, s 1881-től 1892-ig évenként 150,000 forinttal segélyezte.

A  népoktató intézetek (túlnyomóan tanító- és tanitónőképző 
intézetek, s fölsőbb leányiskolák) építése, berendezése és fölszerelése 
összesen

1872-ben 150,000 frtba, 1886-ban 49,800 frtba,
1873-ban 127,000 « 1887-ben 107,341 «
1874-ben 59,000 « 1888-ban 104,900 «
1875-ben 15,000 « 1889-ben 114,925 «
1876-ban 10,000 « 1890-ben 108,321 «
1877-ben 7,000 « 1891-ben 116,506 «
1885-ben 23,000 « 1892-ben 137,681 frtba került.

Annyi szükséghez képpest igen csekély összegek.
A népoktatási jellegű kiadásoknak többi része kisebb jelen

tőségű szakok között oszlott szét. Jellemzőül megemlítem, hogy a 
tanítóképző intézeti tanároknak külföldön kiképzésére 1871-ben
30.000 forint, 1872-ben és 1873-ban 10,000— 10,000 forint, s 
1874-ben 5,000 forint; az alkalmazott néptanítóknak hiányos kép
zettségét kipótló nyári oktató folyamokra  1873-ban 100,000 forint; 
a népiskolai tornatanitók kiképzésére 1871-től 1882-ig évenként
5.000 forint, 1883-tól 1886-ig évenként 2,000 forint, s 1887-től 
1892-ig évenként 3,334 frt; az alkalmazott néptanítókat torna- 
tanítókká kiképző nyári (pótló) oktató folyamokra 1873-ban és
1874-ben 20,000-—20,000 forint, 1875-től 1877-ig évenként 9,000 
forint, 1878-tól 1883-ig évenként 7,000 frt, 1884-től 1886-ig éven-

* Állami elemi és polgári iskolák építésére az 1884 : V. t.-czikkel 
adott 500,000 forintot, s az 1890 : XXVI. t.-czikkel adott 200,000 forintot 
nem sorolhatom ide, mert ezek az összegek az idézett törvények szerint az 
évek során «a népnevelési szükséglet rovatából törlesztendők» ; megfelelő 
részeik abban a rovatban szerepelnek is.
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ként 6,000 forint, 1887-ben 4,000, 1888-ban 3,000 és 1880-ben
1.000 forint; a Néptanítók Lapja kiadására 1870-ben 28,500 frt,
1871-től 1873-ig évenként 30,000 frt, 1874-től 1885-ig évenként
10.000 forint, 1886-tól 1888-ig évenként 11,000 forint, s 1889-től 
1892-ig évenként 10.000 frt; végre a fölnőttek oktatására 1871 -ben
50.000 forint, 1872-ben és 1873-ban 70,000—70,000 forint, s 
1874-ben 60,000 forint jutott. Ezekben az adatokban világosan 
nyilvánul a közszellemnek az eszmék útvesztőjében tévelygése, a 
m it föntebb közművelődésünk mostoha ellátásának alapoka gya
nán t kimutattam.

Ezt az állításomat még inkább megerősíti népoktatási költe
kezésünknek egybevetése a kormányzás többi ágainak egyik-másik 
alsóbb ügykörére fordított kiadásokkal. Szolgáljon mutatóul néhány 
példa.

A belügyi minisztérium ügykörében a közbiztosság föntar
tására (az országos csendőrségre, a fővárosi rendőrségre, a rablók 
elfogására, a ragadozó állatok pusztítására, s a tolonczügyre) fordí
to tt költség

1870-ben 189,000 frt, 1881-ben 1.082,174 frt,
1871-ben 189,000 « 1882-ben 1.687,1)02 «
1872-ben 181,000 « 1883-ban 2.645,762 «
1873-ban 626,000 « 1884-ben 3.499,420 «
1874-ben 558,000 « 1885-ben 3.680,111 ((
1875-ben 1.005,700 « 1886-ban 4.192,611 «
1876 ban 1.008,200 « 1887-ben 4.345,394 ((
1877-ben 1.008,800 « 1888-ban 4.455,872 «
1878-ban 1.044,580 « 1889-ben 4.485,841 ((
1879-ben 1.068,245 « 1890-ben 4.562,637 «
1880-ban 1.079,674 « 1891-ben 4.684,753 «

1892-ben 4.829,777 forint volt.

Összegei 1883-ig lassabban, de attól kezdve jóval rohamosab
ban emelkedtek, m int a népoktatási kiadásokéi ; múlt évi összege 
pedig majdnem másfél millió forinttal nagyobb amazénál.

A pénzügyi minisztérium ügykörében az adózás ellenőrzése 
(a pénzügyigazgatóságok, az illetékszabási hivatalok, s adófelügyelő
ségek együtt)

1869- ben 1.252,200 írtba,
1870- ben 1.243,100 «
1871- ben 1.429,500 «
1872- ben 1.375,000 «
1873- ban 1.464,581 «

1874- ben 1.449,427 írtba,
1875- ben 1.332,663 «
1876- ban 1.230,893 «
1877- ben 1.601,717 «
1878- ban 1.599,153 «
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1879- ben 1.608,279 írtba,
1880- ban 1.570,499 «
1881- ben 1.570,875 «
1882- ben 1.563,342 «
1883- ban 2.070,488 «
1884- ben 2.073,271 «
1885- ben 2.097,377 «

1886- ban 2.446,703 írtba,
1887- ben 2.404,134 «
1888- ban 2.482,187 «
1889- ben 2.477,615 «
1890- ben 2.225,901 «
1891- ben 2.368,145 «
1892- ben 2.444,934 forintba,

vagyis 1880-ig körülbelül annyiba, s az óta kisebb-nagyobb össze
gekkel, de nem nagyon sokkal, kevesebbe került, mint a népoktatás.

A kereskedelemügyi minisztérium ügykörében az állami ho
ldaknak jó karban tartására

1869- ben 2.089,600 írt,
1870- ben 2.962,059 «
1871- ben 3.955.256 «
1872- ben 4.150,469 «
1873- ban 5.557,060 «
1874- ben 4.816,703 «
1875- ben 3.333,297 «
1876- ban 2.840,923 «
1877- ben 2.600,242 «
1878- ban 2.689,687 «
1879- ben 2.764,687 «
1880- ban 2.956,445 «

1881- ben 3.010,831 írt.
1882- ben 3.243,406 «
1883- ban 3.461,432 «
1884- ben 3.535,432 «
1885- ben 3.535,432 «
1886- ban 3.489,427 «
1887- ben 3.489,427 «
1888- ban 3.148,826 «
1889- ben 3.148,826 «
1890- ben 3.148,826 «
1891- ben 3.268,826 «
1892- ben 3.278,826 forint

fordult; kezdettől fogva 1889-ig jóval több, némelyik évben két
szer, sőt háromszor is annyi, mint a népoktatásra.

A földművelésügyi minisztérium ügykörében az állami lóte
nyésztő intézetekre fordított kiadás

1869- ben 680,400
1870- ben 2.071,400
1871- ben 2.310,000
1872- ben 2.563,408
1873- ban 2.697,492
1874- ben 2.746,283
1875- ben 2.570,380
1876- ban 2.419,888
1877- ben 2.313.920
1878- ban 2.326,872
1879- ben 2.326,292
1880- ban 2.396,791

frt, 1881-ben
« 1882-ben
« 1883-ban
« 1884-ben
« 1885-ben
« 1886-ban
« 1887-ben
« 1888-ban
« 1889-ben
« 1890-ben
« 1891-ben
« 1892-ben

2.501,470 frt, 
2.571,842 « 
2.670,149 « 
2.859,929 « 
3.130,682 « 
3.557,623 « 
3.497,897 « 
3.330,876 « 
3.399,880 « 
3.813,638 « 
3.943,188 « 
4.075,972 forint volt.

Összegei kezdettől végig sokkal élénkebben (itt-ott még egy
szer annyival) emelkedtek, s állandóan magasabbak voltak, mint a 
népoktatáséi; utolsó évi összege is félmillió forinttal nagyobb 
amazénál.
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Az igazságügyi minisztérium keretében a fegyintézetek összes 
költsége

1869-ben 644,900 frt, 1881-ben 594,705 frt,
1870-ben 819,100 « 1882-ben 594,705 ((
1871-ben 740,600 « 1883-ban 625,820 «
1872-ben 766,114 (( 1884-ben 629,560 ((
1873-ban 712,642 « 1885-ben 731,579 ((
1874-ben 649,779 (( 1886-ban 824,695 a
1875-ben 618,635 « 1887-ben 869,778 «
1876-ban 595,899 « 1888-ban 882,177 ((
1877-ben 572,341 (( 1889-ben 904,436 «
1878-ban 571,283 (( 1890-ben 929,202 «
1879-ben 570,983 « 1891-ben 932,574 «
1880-ban 571,660 « 1892-ben 941,033 fori

vagyis körülbelül annyi (sőt az utóbbi években jóval több), mint a 
kir. tanfelügyelőségeknek, s a tanító- és a tanítónőképző intézetek
nek együttes évi kiadásai.

A honvédelmi minisztérium ügykörében a csapatok eltar
tására és leképezésére

1870- ben 3.904,600 frt,
1871- ben 4.951,856 «
1872- ben 5.922,614 «
1873- ban 5.949,625 «
1874- ben 5.483,639 «
1875- ben 5.483,639 «
1876- ban 5.297,212 «
1877- ben 5.260,602 «
1878- ban 5.320,405 «
1879- ben 5.566,403 «
1880- ban 5.566,388 «

1881- ben 5.650,615 frt,
1882- ben 5.944,000 «
1883- ban 6.000,000 «
1884- ben 6.070,000 «
1885- ben 6.250,000 «
1886- ban 6.617,766 «
1887- ben 6.928.568 «
1888- ban 7.128.423 «
1889- ben 8.417,363 «
1890- ben 9.244,490 «
1891-ben 9.494,133 

1892-ben 10.415,910 forint jutott.

Ezek az összegek elsőjüktől kezdve háromszor (sőt némelyik 
évben négyszer is) akkorák, mint a népoktatáséi ; utolsójok pedig 
majdnem három teljes millióval haladja túl az egész vallás- é’s köz- 
oktatásügyi minisztériumnak 1892. évi összes költségeit.

Pedig mindezekhez a különben jelentős ügycsoportokhoz 
senki sem fűz akkora nemzeti és politikai kívánságokat, mint a 
mekkoráknak teljesítését a népoktatástól hazánknak, s az egész 
művelt világnak közvéleménye megköveteli !

De azt az ellenvetést vélem hallani, hogy a fölsorolt ügy
csoportok, s átalában a kormányzás különféle ágai többségének 
fejlesztésére a kiadás nem áldozat, mert bevételeikkel költségeik-
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nek nagy részét visszatérítik. Megnyugtatásul ide jegyzem, hogy a  
vallás- és közoktatásügyi minisztériumnak összes jövedelme

1869-ben 57,000 frt, 1881-ben 433,665 frt,
1870-ben 293.000 « 1882-ben 455,058 « 

489,558 «1871-ben 335.000 « 1883-ban
1872-ben 282,934 « 1884-ben 511,661 «
1873-ban 339,132 « 1885-ben 536,605 «
1874-ben 397,404 « 1886-ban 588,311 «
1875-ben 429,338 « 1887-ben 605,724 «
1876-ban 452,908 « 1888-ban 803,934 «
1877-ben 464,012 « 1889-ben 925.405 «
1878-ban 395,882 « 1890-ben 1.293,621 «
1879-ben 423,035 « 1891-ben 1.329,929 «
1880-ban 430,857 « 1892-ben 1.709,469 forint,

népoktatási jellegű ügycsoportoknak összes bevétele pedig :

1869-ben 19,000 frt, 1881-ben 44,452 frt,
1870-ben 18,193 « 1882-ben 60,525 «
1871-ben 22,577 « 1883-ban 72,691 «
1872-ben 13,341 « 1884-ben 81,793 «
1873-ban 23.930 « 1885-ben 86,066 «
1874-ben 27,411 « 1886-ban 94,818 «
1875-ben 29,706 « 1887-ben 99,284 «
1876-ban 35,332 « 1888-ban 103,733 «
1877-ben 38,501 « 1889-ben 233,182 «
1878-ban 37,743 « 1890-ben 309,432 «
1879-ben 41,637 « 1891 -ben 300,671 «
1880-ban 44.061 « 1892-ben 287,562 forint volt.

Vagyis a vallás- és közoktatásügyi minisztérium a reá fordí
tott költségeknek évente átlagosan 16— 18%-át, s a népoktatás a 
magáénak körülbelül 5—8% -át az államkincstárnak vissza térítette. 
Pedig a jövedelem-szaporítás már csakugyan egyikőjöknek sem 
rendeltetése.

Más, fönséges hivatásuk van azoknak : nyelvben magyarrá, 
s gondolkozásban és érzésben szabaddá, egyenlővés testvérré 
nevelni e hazának mindenik polgárát. Fölkészíteni nemzetünket 
küldetésének nagy munkájára, hogy elég erős legyen értelmesen 
befogadni, kedvteléssel átidomítani és keleten hathatósan elterjesz
teni a kerek világ egész műveltségét.

S ezt az óriáshoz illő föladatot nemzetünk közvéleménye 
méltányolni törekedvén : jobb jövő hajnala dereng közművelődé
sünk tényezői elé. Államunknak huszonhatodik költségvetése kül
sejére is, belsejére is nagyon elüt huszonöt elődjétől. Sok olyan



föltételt megad, s még többnek teljesülése csiráit rejti magában, a 
melyeknek segítségével a magyar nemzeti közművelődés, de külö
nösen a népoktatás, meggyorsított lépésekkel haladhat dicső 
czélja felé.

Bárcsak huszonöt kimúlt költségvetésünknek ez a vázlatos 
rajza is intő táblául szolgálhatna, hogy a most elhagyott útra soha 
se térjünk többé vissza ! H ajnóczi B. J ó z se f .
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AZ EGYSÉGES KÖZÉPISKOLA KÉRDÉSE A KÖZ- 
OKTATÁSÜGYI TAKÁCSBAN.

A)

A vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnak az országos közoktatási 
tanácshoz intézett leirata.

Középiskoláink reformja érdekében a lefolyt évben értekezletet 
hívtam egybe, melyben a fenforgó ügynek nemzeti és állami életünkre 
kiható nagy fontosságánál fogva, nemcsak a középiskolai administrátió 
terén működő szakközegeim és gyakorlati tanítással foglalkozó közép
iskolai tanárok, hanem az általános felfogás teljes és biztos érvényesül- 
hetése czéljából — kulturális életünk más férfiai is részt vettek.

Ez értekezlet egyhangúlag helyeselte törekvésemet : az egységes 
középiskolát.

Miként általánosan ismeretes és a közoktatási tanácscsal közölt 
hivatalos jegyzőkönyvből részletesen látható, az értekezlet egyhangúlag 
kijelentette, hogy az új középiskolában egy egységes, minden tanulóra 
egyaránt kötelező erős törzstanítás legyen, hogy e közös törzsben ben- 
foglaltassék a latin nyelv is, melynek tanítása azonban csak akkor vegye 
kezdetét, mikor a tanulók a magyar nyelvben már kellőleg megerősöd
tek, hogy az egységes középiskolának erős és egységes törzstanítása mel
lett, csakis a felső osztályokban legyen egy-két tantárgy a tanulók haj
lama és jövendő hivatása szerint szabad választásra hagyva ; végül, hogy 
az egységes középiskola eltérve a mostani törvényes rendelkezésektől, 
csak egy qualificátiót nyújtson, a mely az összes főiskolai tanulmányokra 
megnyissa az utat.

Ez értekezlet alapján az egységes középiskola leendő rendszerére 
és szervezetére nézve részletes tudományt dolgoztattam ki. E tanulmány
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a rendszeren és szervezeten kívül középiskoláink életének minden néven 
nevezendő szükségleteire pl. a tanárok megfelelőbb kiképzésére, a testi 
nevelés kérdésére, a középiskolák territoriális elhelyezésére, a szükséges 
anyagi erők előteremtésére stb. is kiterjeszkedik.

Mielőtt a kérdésben véglegesen döntenék, szükségesnek találtam 
az e ozélra leginkább hivatott véleményező szakközegemnek, az országos 
közoktatási tanácsnak, nézetét meghallgatni, s felhívni javaslatának meg
tételére, és pedig ezen alkalommal csupán az új középiskola tanulmányi 
rendjére nézve. Ennek megállapítása után következnek majd a többi 
teendők, és pedig első sorban a tanterv elkészítése, melyben nemcsak a 
pædagogia álláspontját, hanem azon tapasztalatokat is figyelembe kivánom 
venni, melyeket hazai viszonyaink szerint kultúránk továbbfejlesztése 
tekintetében a legközelebb múltban szereztünk.

Az elém terjesztett tanulmány, melynek ide vágó részét melléklet
ben ezennel megküldöm, az új középiskola terjedelmét 8 osztályra és 
ugyanannyi évfolyamra tervezi, megtoldva esetleg e tanfolyamot a helyi 
viszonyok szerint egy előkészítő osztálylyal, mely tanítványait az elemi 
iskola III. osztályából is felveszi. Az oktatás közös törzséül az eddigi 
gvmnásium és reáliskola közös tárgyait ajánlja, belevonva a gymnásium- 
ból a latin nyelvet, de elhagyva a görögöt, belevonva a reáliskolából a 
chemiát, de elhagyva a franczia nyelvet s az ábrázoló mértant.

Megkívánja azonban egyúttal a tanulmány, — a mi feltétlen he
lyeslésemmel találkozik, — hogy a tanulmányi rend most szóban forgó 
kérdéseinek megállapítása után következő tanterv-készítésnél a tananyag 
a legszigorúbban megrostáltassék s minden oly részlet, mely a főiskolai 
oktatásnak elébe vág s a nevelés e fokán nem szükséges, kihagyas&ék, 
annál is inkább, mert a testi nevelésnek, melynek fejlesztését már is 
megindítottam, az új szervezetben is kellő helyet és időt kell juttatnunk.

Az említettem tanulmány, a latin nyelvet a Il-ik, a német nyelvet 
a III-ik osztályban kívánja megkezdetni, a tanulók egyéni képessége, 
hajlama és jövő hivatása szerint választható rendes tantárgyakat pedig a 
4 felső osztályra tervezi. E tárgyak volnának : a görög nyelv, a franczia 
nyelv, a rajz (ez utóbbi körülbelül oly módon, mint jelenleg gymnásiu- 
maink felső os ztályaiban választható szabadkézi rajz, nem az ábrázoló 
mértan rendszeres és elméleti tanításával kapcsolatosan, hanem csak az 
ábrázolásnak megismertetésével). E három tárgyból minden tanuló köte
les volna egyet választani, de választhatna kettőt is. A választott tárgyak 
nem adnának külön qualificátiót főiskoláink különbözősége szerint, s csak 
arra szolgálnának, hogy az ifjú elme specziális tehetségének és hajlamá
nak fejlődésére alkalmat nyújtsanak.

A franczia nyelvet illetőleg azonban meg kell jegyeznem, hogy 
habár elismerem a franczia nyelv és irodalom fontosságát és művelődési
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ée nemzetközi tekintetben, nézetem szerint mégis felmerülhet azon kér
dés, vájjon a franczia nyelvnek meg van-e ama mélyreható szerepe a 
középiskolai oktatásban, mint egyrészről a humánus képzés tekintetébon 
a görög nyelvnek, másrészről a reális képzés tekintetében (a technikai 
felső iskolák érdekében) a rajznak van, a minthogy a franczia nyelv a 
mai reáliskolában is a bővebb irodalmi műveltség szolgálatában állva, a 
latin nyelvet, tehát azon tárgyat van hivatva pótolni, mely most már az. 
egységes középiskola törzsében foglalna helyet.

Ez észrevételemmel, — mely természetesen sehogy sem zárja ki a 
franczia nyelvnek, mint rendkívüli tantárgynak a mai gymnásiumihoz 
hasonlóan egységes középiskolában való tanítását, — legkevésbbé sem 
akarok a közoktatási tanács véleményének eléje vágni, csak azt kivánom, 
hogy a tanács e tantárgy tanításának kérdését a legbehatóbb megfonto
lás tárgyává tegye.

Mindezek után felhívom a tanácsot, hogy a szóban lévő tanulmány
nak ide mellékelt részéről, úgyszintén azon megállapodásokról is, melyek 
az egységes középiskola ügyében megtartott értekezleten egyhangúlag 
létre jöttek, véleményét és javaslatát terjeszsze elém.

Budapest, 1893. január 4-én. Gróf Csäky-

Melléklet.

Az «egységes középiskolára» von atkozó  
tanulm ányból.

Az egységes középiskola tanulmányi rendjét illető kérdések.

Az egységes középiskola tanulmányi rendjének azon kérdéseire 
nézve, melyek az iskola jellegét állapítják meg, az egységes középiskola 
tárgyában megtartott értekezleten kifejtettek alapján elfogadhatjuk ki
indulásul azon álláspontot, melyet az értekezlet elfoglalt.

Az értekezlet úgyszólván csak az elvet mondotta ki, a midőn he
lyeselte az egységos középiskolát. A részletekre nézve azonban csak ne
hány pont jutott egyhangúlag kifejezésre, nevezetesen, hogy az egységes 
középiskola, menten minden mesterkélt elágazástól, egy minden tanu
lóra kötelező erős és egységes törzstanfolyamból álljon, melyben a latin 
nyelv is benfoglaltassék, de hogy a latin nyelv tanítása előbb ne vegye 
kezdetét, míg a tanulók a magyar nyelv gyakorlatában kellőleg meg nem 
erősödtek ; továbbá, hogy a felső osztályokban csak egy-két tárgyra nézve 
legyen a tanulóknak az ő specziális hajlamuk, tehetségök és jövő hiva
tásuk szerint szabad választásuk, végül, hogy az egységes középiskola 
csak egy qualificatiót nyújtson, mely kivétel nélkül minden tanulmányra, 
megnyissa az utat.
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Ellenben, bár megvitatta, de el nem döntötte az értekezlet a kö
vetkező kérdéseket :

1. Hány évfolyamból álljon az iskola ?
2. Mely osztályban kezdődjék a latin nyelv tanítása ы mikép he

lyeztessék el a német nyelv ?
3. A választható tárgyak a felső osztályoknak melyikében vegyék 

kezdőtöket s melyek legyenek e választható tárgyak ?
E kérdésekre kell tehát megfelelnünk.
E helyen nem fogunk azon nagy feladattal foglalkozni, hogy mér

legeljük és megválaszszuk, még pedig legbensőbb lénvegök szerint azon 
tanokat, melyek az ifjú elme tehetségeinek a legfelsőbb egyetemi tanítás 
szempontjából való fejlesztésére szükségesek, valamint nem fogunk fog
lalkozni azzal sem, ho^y a kiválasztott anyagot lélektani fejlődési fokok 
szerint szerves egységbe foglaljuk.

E feladat : a tanterv kérdése, melyet legkiválóbb pædagogusaink- 
nak együttesen kell majd megoldaniok. I t t  csak azon főmomentumokra 
szorítkozunk, melyek a különböző középiskoláknál mint szembeötlő kü
lönbségek szoktak előtűnni.

Meg kell még jegyeznünk azt is, hogy itt nem tartjuk szükséges
nek elméleti fejtegetésekbe bocsátkozni, csak röviden s hazai viszonyaink 
.szerint gyakorlatilag fogunk a kérdésekről szólani.

I.

Az osztályok számáról a következőket kell elmondanunk :
Legtermészetesebbnek mutatkoznék a hatosztályú népiskola fölé 

egy ugyancsak hatosztályú középiskola felállítása. A hatosztályú népis
kola elvégezhetné mindazon teendőket, melyek a jelenlegi középiskolá
ban a propaedeutikus tanítás jellegével bírnak, s azt hiszszük, hogy a 
hatosztályú középiskolában el volnának végezhetők mindazok a tanul
mányok, melyek tisztán középiskolai természetűek. Nemcsak közgazda- 
sági, de pædagogiai szempontból is fölötte fontos volna, ha a vidéki szü
lők még két évig járathatnák fiaikat helybeli iskolába s ha fiaik még két 
évig részesülhetnének a szülői gondozásban. E határ körülbelül össze
esik a pubertás korával is, mely viszont megfelel a szellemi fejlődés bizo
nyos haladottabb fokának. Ehhez járul, hogy a tanulók fegyelmezésében 
sem merülne fel azon nehézség, melyet jelenleg a középiskolákban a 
tanulók nagyon különböző kora okoz. Pénzügyi tekintetben is előnyös 
volna e rendszer, mert a két első osztály megtakarításával — pedig 
számba véve a párhuzamos osztályokat, itt legnagyobb a költség — a 
középiskolákat minden tekintetben jobban ki lehetne fejleszteni. Talán
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nem csalódunk, mikor azt állítjuk, hogy népiskoláink is nyernének e 
reformmal, mert nagyobb czél állana előttünk s mostani, legnagyobb
részt törpe két felső osztályuknak valódi jelentőségök volna. De bármily 
tetszetősnek mutatkozzék is e rendszer elméletben, ajánlásától visszatart 
bennünket két körülmény :

1. népoktatásunk még nem fejlődött mindenütt annyira, hogy e 
feladatnak is megfelelhessen.

2. vegyes ajkú vidékeken nem volna tanácsos a nemzet jövendő 
értelmiségét még két évig kitenni, itt-ott oly befolyásoknak, melyek 
nemcsak az állam nyelvének kellő elsajátítását késleltetnék, hanem az 
állami együttérzés kifejlesztésére is károsak lehetnének.

Maga az értekezlet 8 és 9 évfolyam között ingadozott, mindig úgy 
értve a kilenczedik osztályt, hogy az az elemi iskolától vétessék el. Azok, 
kik a 9 osztályt pártolják, így érvelnek : Mennél előbb kapja meg a kö
zépiskola a tanulót, annál inkább képezheti ki a maga czéljának. Az egy
séges középiskolára várakozó nagy tananyag jobban volna több osztályra 
beosztható, mint kevesebbre. A nyelveket is arányosan lehetne beosztani, 
t. i. az I. osztály kezdené a magyarral, a III. a latinnal, az V. a német
tel, a VII. a választható göröggel vagy esetleg francziával, tehát minden 
egyes nyelv tanításának kezdete közé két-két év jutna, minek következ
tében a megkezdett nyelvtanítás elegendő időt nyerne a megszilárdu
lásra. A nyolcz osztály hívei ellenben a következőleg érvelnek : A tanu
lóknak a nép egészéből való korai különválasztása kasztrendszerre vezet. 
A IV. elemi iskolából létesített I. középiskolai osztályban úgy is csak az 
elemi iskola dolgát lehetne végezni, tehát csak transpositio volna ez in
tézkedés. A középiskola most is tananyagában sokban eléje vág a főisko
lai oktatásnak, úgy hogy a nyolcz osztály ebből a szempontból is teljesen 
elegendő. A vidéki szülőknek egy évvel költségesebb volna az iskolázta
tás. Az eddiginél még fiatalabb korban levő gyermekek neveltetése ide
gen helyen még nagyobb nehézségekkel járna a sokszor nem eléggé meg
bízható szállásadóknál s határozottan nehezebb volna az iskola falai közt 
a fegyelemtartás is. A tudományosan képzett középiskolai tanárok nem 
találnák el e még alacsonyabb fokon a kellő tanítás módját ; ha pedig 
alacsonyabb képzettségű középiskolai tanárokra vagy épen népiskolai 
tanítókra volna az alsóbb osztályok tanítása bízva, még inkább puszta 
transpositio volna a középiskola ilyfóle megtoldása. Figyelembe veendő 
továbbá, hogy még a kilencz osztályú tanfolyamban is a választható gö
rög vagy franczia nyelvi és irodalmi tanulásra kevés volna a megmaradó 
három év, melyből két évet maga a formális grammatika foglalna le, 
pedig az ifjúság e korban már philosophikusabb természetű képzést igé
nyel. Poroszországban és Francziaországban — mert a kilencz osztály 
hívei leginkább ezen államokra szoktak hivatkozni — történetileg fejlő
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dött és ezért igazolt e szervezet, míg nálunk csak szükségtelen lépés 
volna e megtoldás. A legsúlyosabb érv azonban az, hogy e berendezés
nek értékével nem állanának arányban az igen tetemes költségek. A IY. 
elemi osztályt ugyanis a népnevelés érdekében meg kellene hagyni s az 
új I. osztály mellé a jelentkezők nagyobb száma miatt még több párhu
zamos osztályt állítani, mint a mennyi a mostani I. osztályok mellett áll 
fenn. A protestans-iskola-fentartók és a szerzetes rendek a több költség
nek nem birván megfelelni, állami segélyre szorulnának s az állam a 
törvényben megszabott czél megvalósítása érdekében kénytelen volna ez 
új nagy terhet elvállalni. Hozzávetőleges számítás szerint e berendezés 
országszezte 260—360 új osztályt igényelne. Az épületek kibővítése
1.300.000— 1.800,000 írtba kerülne. Ezenfelül 390—540 új tanárral több 
kellene, mint eddig van, a mi — leszámítva a tetemes tandijat —
360.000— 510,000 frttal több évi költséget okozna. Ide járulna még a 
nyugdijteher is.

Meg kell még emlékeznünk egyesek nagyon is különálló nézetei
ről. — Azon tervről, mely mind a latin mind a görög nyelvet ki akarja 
küszöbölni a középiskolából s így megalkotni a teljesen egységes közép
iskolát, mellőzve az elméleti ellenérveket, csak annyit jegyzünk meg, hogy 
az hazánkban teljességgel nem volna keresztülvihető.

Azon javaslatot, hogy a 4 osztályú népiskola fölé 4 osztályú pol
gári iskola s a 4 osztályú polgári iskola fölé 4 osztályú középiskola állít
tassák, mely utóbbi kettős is lehetne, t. i. gymnásium és reáliskola, meg
dönti az ily szervezetnek azon hibája, hogy a 4 osztályú gymnásiumban a 
latin és görög nyelvet és irodalmat a többi tárgyak mellett nem lehetne 
oly mérvben tanítani, hogy e tanítás az ifjú elme fejlesztésénél irodalmi 
szempontból gyümölcsözővé váljék. E javaslathoz közel áll az, mely az 
egységes középiskolát négy alsó osztályában egységesen a latin nyelv 
nélkül kívánja szervezni s a 4 felső osztályt gymnasiumra és reálisko
lára akarja osztani, vagy a négy felső osztályt humánisticus és reálisticus 
irányban bifurcálni. Az előbb említett kifogás erre a tervre is vonatkozik.

Mindezen érvek egybevetése után csakis a nyolcz osztályú közép
iskola mutatkozik elfogadhatónak. Ez iskola meg volna esetleg toldható 
egy előkészítő osztálylyal, mely tanítványait az elemi iskola III. osztá
lyából is fölvehetné ; de csak ott állíttatnék fel, hol azt a helyi viszonyok 
és szükségletek megkívánnák.

И.

A nyelvek elhelyezéséről következőket mondhatjuk el.
Hogy a 9 osztályú középiskola hívei miképen vélik beoszthatni a 

nyelveket s hogy e beosztásnak milyen gyengéi vannak, arról már fön- 
nebb szóltunk.
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A 8 osztályos középiskola védői közt akad egy-kettő, kik a német 
nyelvet elébe kívánnák tenni a latin nyelvnek. Mellőzve a politikai oko
kat, csak azt kell megjegyeznünk, hogy a latin nyelv, melyen egyúttal az 
abstrakt nyelvszerkezetet, az alak- és mondattani kategóriákat tanulja 
meg ifjúságunk s melynek tanítása az összehasonlítás erejével a magyar 
nyelvnek is szolgálatában áll, előbbre való a németnél, mely utóbbinak 
tanítása középiskoláinkban oly sok bajt okoz, amennyiben a tanulók 
különböző fokú előismeretei kizárnak minden rendszeres tanítást s lehe
tetlenné teszik a magyar nyelv érdekében való összehasonlítást. A német 
nyelv pusztán gyakorlatilag tanítható középiskoláinkban s így is nagy 
nehézségekkel. Vannak olyan nézetek is, melyek a latin nyelv tanulását 
az I. osztályban kívánják megkezdetni, habár kisebb óraszámmal mint 
eddig, mert — úgy vélik — kár volna a nyelvtanulásra fogékony ifjú 
kort elszalasztani s mert tulajdonképen a magyar nyelv szerkezetét is a 
latin nyelven kell az összehasonlítás segítségével megtanulni. Az ez ellen 
szóló nézet az egységes középiskola tárgyában megtartott értekezlet jegy
zőkönyvében már kifejezésre jutott. Különösen a vegyes ajkú vidékek 
követelik meg, hogy az ifjaknak a magyarból már meglegyen a legszük
ségesebb anyaguk, mielőtt a latin nyelvnek s ennek segítségével a ma
gyar nyelvnek rendszeres elméleti tanulásához fognának. Általában pedig 
szükségesnek mutatkozik, hogy mielőtt az ifjak a nehéz latin nyelvi ta
nuláshoz fognak, szokják meg előbb a középiskola tanítási módját és 
nyelvezetét. A latin nyelvnek azonban III. osztályban való megkezdése 
majdnem lehetetlenné tenné a többi nyelvek fokozatos beosztását s 
előállana azon hiba, melyről már szólottunk, hogy a görög vagy esetleg a 
franczia nyelv tanulása a 3. felső osztályra maradna.

Mindezekből következik, hogy a latin nyelv tanítása a középiskola 
II. osztályában volna megkezdhető.

A német nyelv megkezdését illetőleg vitásabb a kérdés. A III. osz
tályban vagy két évi időközzel a IV-ikben kezdjük-e meg tanítását ? Ha 
a német a IV-ikben venné kezdetét, közel jutna a görög vagy esetleg a 
franczia nyelvhez s nem volna elegendő idő e nyelv szóbeli megtanulá
sára is. A kérdés tehát oda dűl el, hogy a német nyelv a III-ikban kez
dődjék, annál is inkább, mert ifjaink nagy része a IV. osztálylyal el
hagyja a középiskolát s így a német nyelv némi ismeretével és nyelvta
nának befejezésével térhet más pályára vagy más iskolába. Azonfelül, ha 
a német nyelv gyakorlatilag kezeltetik, nem veszélyezteti a latin nyelv 
rendszeres tárgyalását.

Hogy a görög, vagy esetleg a franczia nyelvet legczélszerübb a 
középiskola ötödik osztályában megkezdeni, a föntebb kifejtettekből kö
vetkeztethetjük.

Magyar Predegogia. I I .  8. 29
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Ш .

Az egységes középiskola felső osztályában választható tantárgyak
ról nézetünket a következőkbe foglalhatjuk össze.

Azokat a javaslatokat, melyeket már fönnebb megvalósíihatatla
noknak jelentettünk ki, itt figyelembe nem veszszük.

Valamint nem szólunk azon erős elágaztatásokról sem, melyek 
akár bifurcatió, akár trifurcatió alakjában a közös tantárgyak fontosabb- 
jainak külön tanítását is kivánják, (miként az például Svédországban, 
Norvégiában, Dániában vagy Hollandban fordul elő), mert az ily meg
oszlással rendesen a jövő jogosultságok megoszlása is jár és az ily tanul
mányi berendezést sem a megtartott értekezlet, sem senki hazánkban 
nem óhajtja.

Itt tehát csak azon tantárgyakról szólunk, melyek a jelzett erős 
törzstanítás mellett a tanulók egyéni hajlama, tehetsége és jövő hivatása 
szerint választás alá esnének.

Mindenekelőtt meg kell emlékeznünk azon tévedésről, mely a 
sajtót is bejárta, a midőn a compensatio fogalmát felcserélték a recom- 
pensatióval. A compensatiót az 1890. évi XXX. törvényczikk sem értette 
úgy, hogy a görög nyelv helyett didaktikai tekintetben hasonló tantár
gyat adjunk, mely a görög nyelvet természetére nézve is pótolja.

A compensatio kiegészítést jelent, mely ugyanannyi munka mel
lett más irányú functiót kiván. így fogva fel a dolgot a compensatio 
tárgyát bármely tantárgy képezheti, tehát a reális irány képviseletében 
a rajz is. E megjegyzést azért is kellett tenni, mert a compensatio fo
galma az értekezleten is gyakran jött szóba.

Vannak nézetek és pedig nem elenyésző kis számban, melyek 
egyszerűen a görög és franczia nyelv közt engednének választást, s ezek 
a rajztanítást, mint általánosan képezó't a törzstanításba kívánják he
lyezni. Gymnásiumaink ellen eddig elé is az volt a panasz, hogy a tanu
lónak nincs menekvése a négy (magyar, latin, görög és német) nyelv ta
nulása elől. Ha a választás csak nyelvekre esik, a négy nyelv tanulásának 
kötelezettsége továbbra is fenmarad, mi a reális irányú tehetségekre 
nézve továbbra is nyomasztó lesz.

Ugyanezen elbirálás alá esik azon combinatió is, mely bővebb 
választást kíván engedni több nyelv között, példáúl a görög, franczia, 
angol, olasz, sőt a hazai nyelvek, példáúl a tót, román, szerb nyelvek 
között is. Ide járulna még az a nehézség is, hogy nem mindegyik közép
iskola volna képes e nyelvek tanítására berendezkedni, sőt sok helyt nem 
is akadna e nyelvek mindenikére tanítvány. Ha pedig valamennyi isko
láink nem rendezkednének be e nyelvek mindenikére, a tanulók átlépé
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sénél egyik középiskolából a másikba a nehézségek nagy mértékben 
összetornyosulnának s azon engedékenység, melyet a tanulóktól tanul
mányaik változtatásánál megvonni nem lehetne, a választható tantárgyak 
tanításának teljes romlását vonná maga után.

Vau oly nézet is. mely a választható tantárgyak közé a természet- 
tudományok bővebb tanítását kívánja fölvenni, nevezetesen a leíró ter
mészettudományokét, különösen abból az indokból, mert az egyetemek 
most már nem is tartják az orvosnövendékektől követelendőnek a leíró 
természettudományok hallgatását ; legyen tehát az ily tanulóknak sze- 
rintök a középiskolában alkalmuk e tárgyak nagyobb tanulmányozására. 
A pmdagogusok legnagyobb része perhorreskálja a kétfokú (kettős mér
tékkel járó) tanulást, s egy-két tanuló miatt ez esetben beállana azon 
ueliézeég, melyet a sok választható tantárgy berendezése okozna.

A reáliskolákban most is meg volt adva az alkalom azon tanulók
nak, kik, a cliemiára nagyobb hajlamot mutattak, hogy rendkívüli órák
ban bejárhattak a tanintézet ehemiai laboratóriumába bővebb munkál
kodásra. Ugyanez a praxis kiterjeszthető a leíró természettudományokra 
is. A hajlammal biró egy-két tanulónak meg lesz engedhető a természet
rajzi szertárak rendkívüli látogatása, hogy például meghatározásokat 
eszközölhessenek, vagy præparatumokat készíthessenek, vagy a tanár 
útmutatása mellett némi anatómiai és physiologiai tanulmányokat tehes
senek, a nélkül, hogy e nehány tanuló miatt a középiskola tanulmányi 
rendjébe systematikus keroteket kellene állandóan beékelni.

A legtöbb nézet a hármas választás felé látszik hajlani, melynek 
tárgyai volnának : a görög nyelv, a franczia nyelv, a rajz, mely tárgyak 
közül egyet köteles volna a tanuló választani, de választhatna kettőt is. 
A görög nyelvet, nem számítva a leendő theologusokat, azok választanák, 
kik majd mélyebb irodalmi tanulmányt akarnának végezni ; a rajzot, kik 
technikai irányban kivánnak nagyobb képzettséget és készséget ; a fran- 
cziát pedig azok, kik az annyira elterjedt modern irodalommal óhajta
nának majd foglalkozni, vagy jövő pályájukon nemzetközi érintkezésekre 
számítanak. A rajztanításra nézve megjegyzendő, hogy az túlnyomólag 
szabadkézi rajz volna, hozzá véve a két felső osztályban nem az ábrázoló 
mértant, hanem csak az ábrázolás megismertetését körülbelül úgy, mi- 
az már jelenleg is van gymnásiumainkban a compensatiónál. A kik a 
rajzot kívánják választható tárgynak, azt hozzák fel még, hogy a sok 
tananyag miatt nem is férne be a törzstanítás keretébe, de teher is 
volna azon tanulókra, kiknek a rajzra nincs speciális hajlamuk vagy te- 
hetségök.

A választható tárgyaknak nem kellene okvetetlenül egyenlő számú 
órákat adni. A rajz például kevesebb órát kaphatna, mint a görög nyelv. 
A merev kimérésről minden esetre le kell mondanunk.

2 9 *
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Végül megjegyezhetjük, hogy a mostani compensatió irodalmi 
részét (bővebb magyar irodalmi olvasmányok és görög írók fordításai) a 
pædagogusok mind igen értékesnek találják, de azt tartják, hogy ez anya
got bele kell helyezni a magyar irodalmi tanításba, már azon oknál fogva 
is, mert az ii j középiskolában a magyar disciplináknak az eddiginél na
gyobb helyet kell adni, s e behelyezés szintén emelésére szolgálna a 
magyar irodalmi tanításnak.

Valóban nemcsak a magyar nyelvre és irodalomra, nemcsak ha
zánk történetére és földrajzára kell nagyobb súlyt fektetnünk, hanem a 
természeti tanulmányokat is úgy kell tanítanunk, hogy teljes mértékben 
feltárják hazánk természeti gazdagságát és szépségeit. A számtan pél
dáiban pedig bőségesen feldolgozhatjuk hazánk statistikai viszonyait. 
És nemcsak hazánk történetében kell a kapcsolatos világtörténeti ese
ményekre kiterjeszkednünk, hanem a világtörténetbe is hazánk történe
tét az eddiginél nagyobb mértékben kell bele vonnunk.

Mindezek után mi is a hármas választást t. i. a görög nyelv, fran- 
czia nyelv és rajz választhatását tartjuk czélszerűnek.

És csakugyan, a berendezéssel nemcsak belejönnének kellő módon 
az egységes középiskolába azon disciplinák, melyek az eddigi középisko
lákat (gymnásium, reáliskola) különösen is jellemezték, hanem a választ- 
hatás tárgyait természetszerűen csakis azon disciplinák képeznék, me
lyek e középiskolákat voltaképen szétválasztották, bennök az élesen spe- 
cziális elemet alkották ; nevezetesen a humánus képzésnél a görög nyelv, 
a reális képzésnél a rajz, a franczia nyelv pedig mint oly gyakorlati 
szükséglet, mely a reáliskolákban mint rendes tárgy, a gymnásiumokban 
mint rendkívüli tantárgy s azonfelül az iskolán kívül a házi nevelésben, 
mint általában elterjedt tanulmány szerepelt.

Nem tartozik ide, de már itt is meg kell jegyeznünk, hogy a ta
nulmányi rend most szóban forgó kérdéseinek megállapítása után követ
kező tanterv készítésnél a tananyag a legszigorúbban megrostáltassék s 
minden oly részlet, mely a főiskolai oktatásnak elébe vág s a nevelés e 
fokán nem szükséges, kihagyassék, annál is inkább, mert a testi nevelés
nek, melynek fejlesztését már is megindítottuk, az új szervezetben is 
kellő helyet és időt kell juttatnunk.

Végül szólanunk kell még arról is, mi lesz a berendezésnek egy 
közvetett, de igen fontos consequentiája. A reáliskoláknak eredeti ren
deltetése nemcsak a technikai főiskolákra való képzés volt, hanem az is, 
hogy alsó osztályaival a kisebb iparra és kereskedelemre megadja az 
általános képzést. Igaz, hogy a reáliskolák később középiskolai jelleget 
öltöttek, s ennek folytán az alsóbb képzés érdekében létrejöttek a polgári 
iskolák, de ezek mellett is megmaradt a reáliskoláknak föntebb említett 
kettős szerepe. A reáliskoláknak e kettős szolgálata, vagy még inkább a
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három iskola t. i. gymuásium, reáliskola, polgári iskola működési köré
nek összefolyása is volt az, mi megadta az impulsust az egységes közép
iskolára. Ha az egységes középiskola megvalósul, ez új iskola tisztán 
középiskola lesz s nemcsak szaporítanunk kell majd a polgári iskolákat, 
hanem az egységes középiskola megállapításával a polgári iskolát is ren
deznünk kell azon számítással, hogy kellő viszonyban az egységes közép
iskolához a megszűnt reáliskolákat volt másodhivatásukban pótolják.

B )

Az elnökség előtelj esztése.

A magyar kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr ő nagyméltó
sága f. évi január 4-én 418. sz. alatt kelt rendeletében felhívja az orsz. 
közoktatási tanácsot, hogy az egységes középiskola rendszeréről nyilat
kozzék s annak megalkotására nézve részletes javaslatot tegyen.

Mielőtt az idézett rendeletben megjelölt kérdéseket részletes tár
gyalás alá veszszük, szükségesnek tartjuk, hogy a Tanács az egységes 
középiskola elvére nézve jusson megállapodásra. E czélból feladatunk 
lesz az egységes középiskola lényegének kifejtése mellett különösen arról 
nyilatkozni, hogy nézetünk szerint miképen áll e kérdés hazánkban ?

Ha a történetileg kifejlődött és a valóságban fennálló oktatási 
intézményeket tekintjük és jellemző vonásaikat a középiskolának általá
ban elfogadott feladataival egybevetjük, lényeges különbségeket állapít
hatunk meg. A középiskola ugyanis egyrészt röbbet ölel fel, mint a nép
iskola, mely csak azt a minimumot adja meg, a melyet az egész nagy 
nép minden tagjának tudnia kell ; másrészt a középiskoláról lehet tán 
legtöbb joggal elmondani, hogy specziális hivatásra nem készít elő és 
semmiféle gyakorlati czélt nem kíván szolgálni, hanem minden más 
iskolai intézménytől független és önmagában bevégzett typus. Azzal a 
sajátságával, hogy eljárását kívüle fekvő czólokhoz nem szabja, a leg
önzetlenebb és valóban teljesen érdek nélkül való tanintézetté lesz.

A középiskolának e fölötte jellemző önállóságából következik, hogy 
tulajdonképeni czélja nem határozódhatik meg csupán az ismeret-anyag
ban, melyet felölel — mert hiszen az ismeretkörök mesgyéi összefoly
nak, egymásba nyúlnak, a korok és nemzetek felfogásai szerint majd 
tágabbak, majd szükebbek — hanem egyúttal az anyagnak a tanítandó 
individuumra való hatásában is. Egyik feladata mindenesetre az lesz, 
hogy az ifjút azon eszmekörökben tájékoztassa, melyek nemzetünk és 
korunk műveltjeinek köztudatában helyet foglalnak, de e tájékoztatás 
nem önczél, hanem inkább eszköz arra, hogy ez eszmekörökbe való 
behatolással a szellemi és erkölcsi képességek fejlesztessenek. Csak is az
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intellectuális és morális képességek fejlesztése lehet a végső czél, mely, 
minthogy az ember szellemi alkotásának egyetemességében és általános
ságában gyökerezik, nem függhet a tudomány egy bizonyos ágának 
szükkörű, vagy a társadalmi hivatások egy bizonyos nemének esetleges 
és relativ követelményeitől. Ha nem így volna, más középiskolára volna 
szüksége a papnak, másra az orvosnak, másra a jogásznak.

Tovább fűzve e gondolatot, csakhamar világos leszen előttünk, 
hogy a középiskola e főczéljának háttérbe szorítása és viszont az elő
készítés feladatának kelleténél nagyobb hangsúlyozása okozta a legtöbb 
bonyodalmat a kérdésnek mind elméleti megoldásában, mind gyakor
lati végrehajtásában. Mihelyt kizárólag arra az álláspontra helyezkedünk, 
hogy a középiskola feladata a felső oktatásra készíteni elő a növendéket, 
mi sem természetesebb, mint az, hogy a tantervi lehetőségeknek szám
talan változásait fogjuk magunk előtt találni. Ennek az « előkészítés» - 
nek túlságos előtérbe helyezése alkotta meg a gymnasium mellett a 
reáliskolát és a reáliskola mellett a német reálgymnasinmot a szerint a 
mint a középiskola a fölötte álló egyetemi oktatásra s ennek ágaira, 
illetőleg a műegyetemre vetette tekintetét. A régi egyetemből, a tudo
mányok egyeteméből kivált a technikai tudományok föllendülése követ
keztében a műegyetem, s viszont a régi gymnasium, az akkori egy kö
zépiskola mellett lassankint műegyetemre és egyetemi természettudo
mányi tanulmányokra előkészítő középiskolává fejlődött ki a kezdetben 
csak gyakorlati czéloknak szolgáló és szerény keretben mozgó reáliskola. 
Az összefüggést lehetetlen meg nem látnunk, valamint lehetetlen sze
met húnynunk azon tény előtt sem, hogy ez a műegyetem hazájában, 
Németországban történt meg legelőször, míg a műegyetemmel nem biró 
Francziaországban a valóban helyes elv, t. i. a felső szakiskoláknak föl
vételi vizsgálatokkal való megközelíthetése uralkodik csekély kivétellel 
ma is. Az általános képzés szempontjának elhanyagolása s az előkészítő 
szerepnek túlzott érvényesítése okozta tehát, hogy a középiskola öntu
datlant is alkalmazkodott tantervében és eljárásában a főiskolához, 
mert az intéző körök mindig azt kérdezték, fogja-e a tanuló ennek vagy 
annak a tárgynak hasznát venni a főiskolán ? Ez «előkészítő» jelleg 
duzzasztotta meg nem ritkán a tanterveket is, mert hiszen a tantervek 
concipiálásakor mindig fel kellett vetni a kérdést, hogy szabad-e vala
mely tanulmánynak ezt a részét vagy azt a részletét a főiskolai tanul
mányok sikerének koczkáztatása nélkül elhagynunk ? Sőt, mi több, a 
középiskolának ezen egyoldalú értelmezése utóbb arra a sorsra juttatá 
ez iskolát, hogy a midőn a főiskolára akarta előkészíteni növendékét, a 
főiskola elutasította magától a hivatlan segítséget, azt mondván: «Mi 
nem kérünk az előkészítésből. Mi physikusok, mi chemikusok szíveseb
ben vennők, ha hallgatóink a középiskolában semmiféle physikát vagy
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chemiát nem tanultak volna. » Látszólag paradox, de a helyzetbó'l meg
magyarázható nyilatkozatok.

Fejtegetésünkkel nem akarnánk félre értetni. Nagyon fontosnak 
tartjuk, hogy a középiskolából kikerülő tanulók teljes mértékben állják 
meg helyöket a főiskolán, de azon nézetben vagyunk, hogy ez nem akkor 
fog megtörténni, ha eljárásunkat a középiskolában a főiskola igényeihez 
szabjuk, a m  a tanulót expressis verbis előkészítjük, hanem akkor, ha a 
jövőtől függetlenül éretjük el vele azon értelmi színvonalat, mely nélkül 
a főiskola nem értetheti meg magát hallgatóival. A főiskolára való érett
ség és előkészültség csak természetes folyománya legyen a középiskola 
munkájának, de nem első rendű czélja.

A dualismust tehát nézetünk szerint részben a középiskola hely
telen meghatározása is szülte. Mihelyt oly iskolának tekintjük, melynek 
saját s önmagában meghatározott czélja is van, nyomban visszaigazodik 
az intézmény a helyes kerékvágásba, s többféle középiskolára nincsen 
többé szükségünk. Hogy az egységes középiskola a mai typusoknak me
lyikéhez fog leginkább hasonlítani, az a mostani alkalommal, midőn csak 
az intézmény elvi szükségességét vitatjuk, nem képezi tanácskozásunk 
tárgyát. Kettőt azonban legyen szabad már most kifejeznünk. Egyik az, 
hogy a középiskolának, jelesül az egységes középiskolának kérdése és a 
klasszikus nyelvek eltörlésének vagy további megszorításának kérdése 
felfogásunk szerint oki összefüggésben nem állanak, nem identikus kér
dések. A másik, hogy szilárd meggyőződésünk szerint hazánk múltjának 
és tanügyünk sajátos fejlődésének felelünk meg, midőn a tavali enquête 
nagy többségének azon egyetértő nézetéhez csatlakozunk, mely szerint 
az egységes középiskola megalkotásakor a mai gymnasium szervezetéből 
és tantervéből kell kiindulnunk.

Azt mondottuk fennebb, hogy a középiskolának feladata első sor
ban az intellectualis és morális képzés, s hogy a képességeknek eme czél- 
tudatos kifejlesztése az oszmeköröknek egy bizonyos anyagán megy 
végbe, mely a nemzetnek és a kornak köztudatában él. Meghatározá
sunknak második része átvezet bennünket az ú. n. általános műveltség 
kérdéséhez s egyúttal a hazai viszonyokhoz is.

Minthogy a dualismus hivői a reáliskolából, mely eredeti hat osz
tályú voltában igen jó szolgálatokat tett, valóságos középiskolát akartak 
alkotni, s «az általános műveltség» megadását is megkövetelték tőle, 
jogosult és szinte természetes volt annak a kérdésnek a felvetése, hogy 
miben különbözik hát a reáliskola a gymnasiumtól ? Vagy talán képzel
hető kétféle általános műveltség ? Egyik klasszikusabb, másik kevésbbé 
klasszikus, — egyik reális, a másik ideális ? Vagy talán azoknak van 
igazuk, kik az «általános műveltség »-et csak egyfélének hiszik, de azt 
tartják, hogy miként a mathematikában egyenlő szorzatok különböző
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tényezőkből, úgy itt, a tiszta szellemi és erkölcsi hatalmak terén is kü
lönböző művelődési anyag kölcsönhatásából létesülhet egyféle végered
mény is ?

Mi úgy vagyunk meggyődődve, hogy e kételyekre és kérdésekre a 
dualismus álláspontjának igazolására szolgáló teljesen megnyugtató fele
let nem létezik. Mi nem ismerünk kétféle általános műveltséget. Mi nem 
látjuk be, hogy miért kellene pl. az ifjak közöl csak az egyik résznek 
tanulnia a latin nyelvet, ha áll az, hogy e tanulmány a szellemi és er
kölcsi képzésnek integráló elemét alkotja. Mi nem fogadhatjuk el az 
emberi szellemnek állítólagos differentiálását humaniórák és reáliák felé, 
mely legföllebb mint érdekes abnormitás és rendkívüliség fordúl elő. 
Mi nem tartjuk bebizonyíthatónak, hogy az emberi szellemre gyakorolt 
különböző hatások ugyanazt az eredményt létesíthetnék, a mint ezt pl. 
az 1883. évi XXX. t.-cz. 1. §-a involválja, a midőn a gymnasium és reál
iskola számára egy és ugyanazon feladatot tűzi ki czélul, s hozzáteszi, 
hogy az egyik iskola e feladatot emígy, a másik amúgy oldja meg. Ha 
egységes és egyetemleges törvények uralmának van alávetve az emberi 
szellem, egynek, egyneműnek, egyfélének kell lennie azon iskolának is, 
mely a szellem képességeinek fejlesztését tűzi ki czéljául, azonosoknak 
kell lenniök a czél elérésére szolgáló eszközöknek is. Ha vannak absolut 
erkölcsi törvények és igazságok, melyeknek megértetésével igazi nemes 
erkölcsösséget akarok fejleszteni a növendékben s őt mindannak mélta
tására, sőt gyakorlására akarom képesíteni, a mi a viszonylagos esetek 
sokaságában általánosan emberi, akkor ez nyilvánvalóan csak egy úton 
történhetik meg, mert hiszen különben amaz igazságok csak relatív ér
tékkel és specziális alkalmazhatósággal bírnának, tehát mint pædagogiai 
eszközök teljesen alkalmatlanok volnának. Ha nem akadok fenn a kétféle 
általános műveltségen, kénytelen vagyok megengedni háromfélét és 
többfélét is.

A szellem és kultúra egysége tehát arra utal bennünket, hogy a 
középiskolai typusok sokféleségének, vagy akár csak kétféleségének jogo- 
súltságát tagadásba vegyük. Azt kívánjuk, hogy azok, kik a nemzetet 
értelmileg vezetni fogják, az eszméknek és felfogásoknak lehető közös
ségében találkozzanak, s éles határvonallal egymástól külön szakítva ne 
legyenek. Nem akarjuk, hogy legyen valami lényeges eleme a közművelt
ségnek, a melyben meg nem értik egymást. Nem kívánjuk mesterséges 
úton, külön intézményekkel állandósítani azon különbségeket, melyek a 
közös együttérzést gyengítik, a gondolkozásban és felfogásban egyoldalú
ságokat létesítenek. Nem engedhetjük meg, mert magyarok vagyunk s 
tudjuk, hogy közbejöttünk nélkül és akaratunk ellenére is mennyiféle 
felekezeti, politikai és faji érdek érezteti közöttünk széthúzó, decompo- 
náló hatását. Mi azt a talán csekélynek látszó különbséget is, melyet a
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gymnasium és reáliskola eltérő eljárása létrehozhat, szintén el akarjuk 
enyészteni s ugyanazon művelődési anyagra akarjuk alapítani közép
iskoláinkat.

Ugyanerre az eredményre jutunk, ha a középiskolának hazánkban 
való fejlődését veszszük szemügyre. A szabadságharczig gymnasiumunk, 
tehát csak egy középiskolánk volt. Az ötvenes években — mikor a szak
tanítás létesült —■ gyakorlati tekintetekből néhány reáliskola keletkezett, 
de ezek 1875-ig csak hat osztályúak voltak. Ebben az időben kezdett 
érvényesülni a «kétféle» általános műveltség eszméje, melynek hatása 
alatt egyenrangú társa lett a gymnasiumnak a reáliskola. Ámde a tulaj- 
donképeni tiszta dualismus tényleg csak 1876-tól 1883-ig állott fenn, 
mely évben iktatták törvénybe azt, hogy a reáliskolai tanuló, ki latin 
nyelvből kiegészítő vizsgálatot tesz, az egyetemnek jogi és orvosi karára 
is felmehet. Ez intézkedés ütötte az első rést a dualismuson s ez volt a 
legelső, akkor még öntudatlan lépés az egységes középiskola felé. A mi 
ezután történt, csak logikus következménye volt az előzményeknek.
1885-ben bevittük a reáliskolába a latin nyelvet, eleinte csak a jeles és 
jó, utóbb megszorítás nélkül mindazon reáliskolai tanulók számára, kik 
kötelességöket egyébként megfelelően teljesítik. 1890-ben meghoztuk a 
görög nyelvi törvényt, s ezzel tényleg megszűnt a reáliskola létjoga, mert 
az a reáliskolai tanuló, ki letette a latin nyelvi vizsgálatot — melynek 
letételére pedig a latin cursus egyenesen felbátorította — s az a gymna- 
siumi tanuló, ki a görögöt nem tanulja, qualificatio tekintetében egyen
lőkké lettek. A reáliskola okszerűsége megszűnt ; alapja megingott ; csu
pán «einseignement de luxe» lett belőle, a mit az enquête-en azok is 
elismertek, kik egyébként lelkes barátai a reáliskolának. Nagyon igaza 
lett Csengerynek, ki még 1879-ben így ír : «Ne higyjük, hogy a reálisko
lai tantervbe, lényeges módosítás nélkül, olyképen illeszthetjük a latin 
nyelv tanítását, hogy az valóban megadja azt az előkészültséget, a mi az 
egyetemi hallgatóktól, mondhatni, minden szakban megkivántatik. Ha 
pedig lényeges módosításra határozzuk el magunkat a tantervet illetőleg : 
állítsuk vissza a középoktatás egységét. »

Az egységes középiskola a dolgok sajátos fejlődése mellett valóban 
kikerűlhetetlenné lett Magyarországon. Az 1890. évi XXX. t.-cz. után, 
mely oly közel hozta egymáshoz a gymnasiumot és reáliskolát, más meg
oldás nincsen, mint megtenni az utolsó lépést és megalkotni az «egy» 
középiskolát. Meg kell alkotnunk egészen saját helyzetünk és történelmi 
hagyományaink szemmeltartásával. Meg kell alkotnunk akaratunk elle
nére is, azon kényszerhelyzetnél fogva, melybe belejutottunk, s a mely
ből más kibontakozás nem képzelhető. Megalkotásával mi magyarok vol- 
taképen nem teszünk egyebet, mint hogy felveszszük a fonalat, melyet a 
század közepén elejtettünk s idegen hatások befolyása alatt máig sem
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fűztünk tovább. Tanügyünk nemzeti traditióinak fejlettebb és reformál - 
tabb alakban való megújhodásáról van szó, mikor az egységes középiskola 
kérdését hazánkban a megoldás elé viszszük.

Az eddigiekhez hozzájárul még egy, mely előterjesztésünkből nem 
hiányozhatik, s ez a pályaválasztás lehető elhalasztásának érve. Bővebb 
kifejtését e helyütt szükségtelennek tartjuk, mert untig ismeretes. Csak 
azt hangsúlyozzuk, hogy azon gazdasági előny, melylyel a későbbi pálya- 
választás össze van kötve, inkább járuléka és következménye az egységes 
középiskolának mintsem motívuma. Első dolog, úgy alkotni meg a kö
zépiskolát, hogy önmagában határozza meg magát és ne legyen puszta 
lépcsőfoka egy ráhelyezett épületnek. Ha ez sikerül, önként következik, 
hogy az ilyképen szervezett középiskola összes növendékeinek az összes 
pályákra képesítetteknek, jobban mondva éretteknek kell lenniök, vagyis 
hogy a részleges qualificatiók lehetősége ki van zárva. Ily középiskola 
mellett másnemű typusnak szüksége fenn nem forogván, a gymnasium 
és reáliskola közti választásnak a kényszere is elesik. Nem kivánunk kel
leténél nagyobb fontosságot tulajdonítani az iskola körén kívül álló köz
véleménynek. De mikor szinte egy félszázadon át napról napra ismétlőd
nek és fokozódnak tekintélyes és művelt egyének részéről a korai pálya- 
választás ellen intézett keserű panaszok, akkor a belátó kormányoknak 
kötelességeihez tartozik «az idők jeleire ügyelni#, az okokat fürkészni és 
az orvoslást lehetőleg rázkódtatások nélkül megkísérteni.

Természetes, hogy a reform-munka megindításának karöltve kell 
járnia a tényleg létező és részben hasonlófokú iskolák (felső nép- és pol
gári iskolák) szerepének kijelölésével is, és alapos megfontolás tárgyát 
fogja képezni különösen az, hogy ez iskolafajoknak mindegyike megtar
tandó-e, s ha igen, mily viszonyban álljanak a leendő középiskolával ?

Minden reformról, mely a tanügyi szervezetek lényegét éri, tehát 
a mostaniról is, el lehet mondani, hogy kisérlet. Ezt mi is elismerjük. 
Teljes világosságában látjuk magunk előtt a kérdés nagyságát s jól tud
juk, hogy a reform nemzetünknek mily életbevágó szellemi érdekeit 
érinti s életbeléptetése mily erkölcsi felelősséggel jár. Mindennek daczára 
bizalommal követjük a kijelölt irányban ministerünket, mert érezzük, 
hogy az ügy iránt való őszinte meggyőződéstől áthatva, kivánja e köz- 
művelődési problémát megoldani. Lelkiismeretes közreműködésünkön 
nem fog múlni, hogy a reform hazai viszonyainknak megfelelő módon 
alkottassák meg.

A mondottak után abban a meggyőződésben vagyunk, hogy a 
t. Tanács hozzá fog járulni a következő szövegezésű elvi kijelentéshez, 
melylyel 1892/3-ik évi munkásságunkat lezárni kívánjuk :

«A m. kir. orsz. közoktatási tanács az egységes középiskolát ha
zánkban elvileg helyesli s ennek alapján a vallás- és közoktatásügyi mi
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misternek f. évi január 4-én 418. sz. a. kelt rendeletében foglalt kérdések 
részletes tárgyalását a jövő tanévben elintézendő ügyek napirendjére 
kitűzi».

Az elnökség tisztelettel kéri ez indítvány elfogadását.

IRODALOM.

A földrajztanítás a székes főváros elemi népiskoláinak III. osz
tályában. Irta Bimtférfi János. Budapest, Lampel R. 1893. Ara 1 korona.

Nyolczvan oldalra terjedő füzet, mely első sorban vezérkönyvül 
akar szolgálni a fővárosi elemi tanítónak, de érdekkel elolvashatja min
denki, a kit a földrajz mint tanítási tárgy érdekel. Bővebb tájékozásul 
azért szolgáljon maga a munka, a következőkben csak egy pár megjegy
zés foglaltatik, főleg az első elméleti részre. Ez az egésznek majdnem 
felét teszi ki s tárgyalja a földrajznak mint tudománynak és mint taní
tási tárgynak fejlődését és tanításának didaktikai és methodikai alapel
veit ; a második részben aztán az elemi III. osztály számára előírt tan
anyag van gyakorlatilag feldolgozva és pedig részletesen beosztva hóna
pok szerint.

A földrajznak mint tudománynak fejlődéséről a szerző Humboldt 
és Bitter-ig ad számot, pedig velők kezdődik még csak a tudományos 
földrajz. Hogy Bitter történeti iskolájával és Peschel morphologiai irá
nyával szemben egy más áramlat keletkezett, mely a természeti tudo
mányokra, különösen a geológiára és a physikára helyezi a fősulyt és 
hogy jelenleg épen ez az irány dominál, ez mind kifejtésre méltó dolog. 
S talán felfért volna még ezzel kapcsolatosan a földrajznak, mint tudo
mánynak beosztása (ágai) és a földrajzi irodalom legfőbb, lehetne mon
dani klasszikus termékeinek megemlítése.

Teljesebb már a következő czikk, mely a földrajzzal mint tanítási 
tárgygyal foglalkozik. Ebben csak kissé jobban ki kellett volna emelnie 
a szerzőnek azt, hogy miképen tanították hát a földrajzt, a mióta épen 
tanítják és miképen tanítják jelenleg ; értem azt a nagy különbséget, 
hogy a földrajz az iskolában egész az újabb időkig, — mikor már Bittér 
rég megálapította mint tudományt — lazán összefüggő statisztikai ada
tok tárháza volt, míg tárgyalását jelenleg épen a belső szerves összefüg
gés jellemzi.

Következnek didaktikai elvek, számszerint öt, melyekből szerző 
kifejtés útján lehozza a IH. osztály tananyagának megválasztására és 
terjedelmére vonatkozó szempontokat. A 2.-kai kapcsolatosan (kezdet
ben a közeledben keresd a tanítási anyagot) a szerző kiemelhette volna, 
mikép szolgálnak alapul ezek a közelben szerzett ösmeretek (a szülőhely 
környékének ösmerete) a későbbi tanításnak, hogyan építjük föl a távo
labbit a közelebbiből, alkotunk magunknak fogalmat pl. magas hegység
ről, sarkvidékről, tengerről egy domb, téli tájkép, tó alapján. A 3. és 4. 
elvet össze lehetett volna vonni ezen könnyebben megtartható elv alá r 
Keveset, de jól. Végre az 5. elv — a tanítási anyagnak gyakorlati értékkel
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is kell bírnia — kétségben hágy, váljon materiális v. formális hasznot 
ért-e inkább a szerző. Itt hangsúlyozza aztán annak a fontosságát, hogy 
mindenekelőtt a tanító bírjon alapos (ismeretekkel és közli Diesterweg- 
nek mindenesetre kissé ideális követelményeit, hogy miképen tanulmá
nyozza a tanító földrajzi és természettudományi szempontból lakóhelyét 
illetve szülőföldjét.

A methodikai elvek alatt (20. 1.) tárgyalva vannak a közetkezők : 
1. a szemléltetés ; 2. az öntevékenységre való szoktatás ; 3. az összeha
sonlítás elve ; 4. az ok és okozati összefüggés ; 5. a térképolvasás ; 6. a 
földrajzi előadás ; 7. a tárgyalás logikai egymásutánja ; 8. a begyakorlás 
és ismétlés ; 9. az összefoglalás.

Mindenesetre kissé összevissza zavart sorrend ; a helyes ez volna : 
1. 5. 6. 2. 3. 4. 7. 8. 9.

1. alatt melegen felkarolja a kirándulások ügyét s elmondja mi 
mindent lehet közvetlenül és közvetve szemléltetni a városligeti és gel
lérthegyi kirándulások alkalmával. Megemlíti azt is, hogy a tanító ké
szüljön az ilyen a természetben tartandó tanításra csak úgy, mint mikor 
az iskolába lép, csak még hozzá kellett volna tenni, hogy ott a helyszí
nén kell arra készülnie a tanítónak, különösen a kezdőnek, pl. a meg
előző napon, valamint azt is, hogy népesebb osztálynál csélszerűbb kisebb 
(2 esetleg 3) csoportot alkotni és mindegyiket külön vezetni ki. A képe
ket, fényképeket, mint szemléleti eszközöket a térkép után hozza fel a 
szerző, pedig határozottan előbbre valók, mert magukat a dolgokat tün
tetik fel (azért lehetőleg nagyoknak és prsegnansoknak kell lenniök), míg 
a térkép utján már csak közvetve szemlélünk. Nagy csalódásban ringat
juk magunkat, ha azt hisszük, hogy avval már eleget tettünk a földrajzi 
szemléltetés elvének, ha egy jó térképet nyomunk a tanuló kezébe és 
megtanítjuk, hogyan kell olvasni és használni. Ez már csak később járja. 
Nézetem szerint sohasem szabad elfeledni, hogy a térképen csak jelek 
vannak, melyek nem sokkal különbek az írásjegyeknél és épen a közvet
len szemléletnek és képeknek, ezek híján pedig élénk előadásnak a fel
adata, hozzászoktatni a tanulókat, hogy ne tapadjanak magukhoz a je
gyekhez, hanem hogy ezek alapján lehetőleg a valóságnak megfelelő ké
pet alkossanak maguknak az illető részletről, hogy tehát ez a térkép 
mintegy megelevenedjék előttük. Ez épen csak akkor lesz lehetséges, ha 
kellőkép be vannak vezetve a térképolvasásba, magának a térképnek a 
megszerkesztése útján — a mit szerző hátrább tárgyal is, — továbbá ha 
a térkép arányára mindig ráutalunk s eleinte nagyobb arányú (fali) tér
képekhez szoktatjuk őket. Czélszerű lenne továbbá a térkép bemutatása 
előtt egy távlati térképet elővenni pl. az Eggenbergernél megjelent buda
pestit és pedig a gellérthegyi kirándulás alkalmával s vele kapcsolato
san, összevetőleg egy rendes projektiós térképet.

Hogy a térképek, «lehetőleg művészies kivitelűek» legyenek, na
gyon általános frázis s hogy «külön-külön is hozzák a physikai, a politi
kai és közigazgatási részt», az szerény véleményem szerint nem szüksé
ges, de meg nem is jó, mert ilyenkor külön-külön képei is támadnak a 
tanulónak egy és u. a. vidékről s az egyes adatokat akkor a tanítónak 
kell kapcsolatba hozni, míg egy jó térképnél ez önmagától történik ; ér
tek ez alatt olyat, melynek alapját az oro-hydrographiai viszonyok képe
zik (és pedig sraffirozott legyen és egyúttal színezett is, de halaványan) 
és ezeken, mint természetes alapon a legfontosabb útak és helységek s a
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főbb politikai beosztás, de úgy, hogy ezek ne lépjenek előtérbe, az össz
benyomás egy maradjon, tehát az utak vékony kettős vonalakkal, a pol. 
beosztás pedig finom szakadozott, v. pontozott vonalakkal ; a városok 
mellé elég sokszor a kezdőbetű is. Kozma nagyobb atlaszának térképei 
részben ilyenek, sajnos épen Magyarországról nemcsak itt, hanem általá
ban nincs ily kézi térképünk. Igen szép ily kivitelű képek vannak a 
Sydow-Wagner féle Schulatlas-ban.

Az öntevékenységet tárgyaló czikkben mint egyik, arra vezető esz
közt tárgyalja szerző röviden a rajzolást is, de kissé sokat követel. Még 
középiskolában sem áll arányban a rajzolással eltöltött idő az elért ered
ményekkel, különösen, ha kevés útmutatást kap a tanuló. Legjobb talán, 
ha a rajzolás egyrészt csak arra szorítkozik, hogy mikor a tanító a táb
lára rajzol egyes dolgokat (az ő közreműködésökkel), azt papiroson utánna 
rajzolják másrészt pedig arra, tudja-e a tanuló pl. ismétlésnél a szóban 
levő vidéket egy pár vonással a táblára vetni. Mindkét esetben figyelmet 
követel a javítás, mert többszöri hibás rajzolás által hibás kép is rögződik 
meg. (Ezen a tájon egy pár tolihiba is csúszott be a nyomtatásba : soc- 
ratikai-heuristicai s valamivel alább ecclatans).

A «logikai egymásutánság»-nál a szerző tárgyalja a mainapságmár 
majdnem általánosan elfogadott sorrendet, mely a biológiai és ethno- 
grafiai viszonyokat a physikaiak után adja. E sorrend részletezésére volna 
egy pár megjegyzésem. Az első két pont :

a) a terület neve és kiterjedése (nagyság) ;
b) vízszintes tagosultság (földrajzi helyzet határpartkifejlődés).
E kettő valamint az utolsó három pont bízvást egybe vehető, mert 

a kiterjedés (nagyság) abszolút számokban, mint a hogy régebben szokás 
volt megadni (a földrajzi szélesség és hosszúság után), egészen fölösleges, 
hanem igenis szükséges megbeszélni a földrajzi helyzet egész alakját, 
formáját az új vidéknek. Szintily fölöslegesnek tartom « a lakosok számá » -t, 
még ha kikeretítve adjuk is, mert fogalmat arról a tanuló nem fog ma
gának szerezni, hanem fontos a lakosság sűrűsége, városokban v. falvak
ban laknak-e inkább ? és később aztán az egyes vidékek lakossága egy
máshoz viszonyítva egyszerű számok által. A sorrendet továbbá nem 
szabad minden egyes vidéknél mereven keresztülvinni, mert úgy, még 
ha a belső összefüggést kiemeljük is, néha unni fogja a tanuló. Főleg 
nem szabad a sorrend egyes tagjait egyforma részletességgel tárgyalni, 
hanem meg kell ragadni s behatóbban venni azt, a mi épen szembetűnő 
és jellemző.

Hátra van még az ismétlés és az összefoglalás. Az előbbinek tár
gyalásánál jobban kiemelhette volna a szerző azt, hogy sohsem szabad 
egy kaptafára mennie, hanem vagy alkalmazzuk az általa is fölhozott 
utaztató módszert vagy pedig összeállíttatjuk a tanulókkal a megegyező 
vagy különböző részleteket, pl. egyforma irányú folyókat, egyforma 
irányú vagy magasságú, — külsejű hegységeket, egyforma helyzetű vagy 
egy szélesség vagy hosszúság alatt fekvő városokat vagy a különbö
zőket stb.

Az összefoglalásnál az áll, hogy «a tananyagot a tanév végén egy 
kerekded egésszé kell foglalnunk.» Kissé bajosan fogna menni, ha már 
évközben is nem tesszük a kisebb egységek befejezésénél. Osszofoglalás 
alatt a tanultak olyatén összeállítását szokás érteni, melynél fogalmi tu
dásra törekszünk és a nyert fogalmakat rendszerezni iparkodunk. Az
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■előbbinek mindenütt, még az új anyag nyújtása előtt is van helye ; a 
rendszerezés túlságba vitelétől — s szerző úgy látszik a rendszerezésnek 
pártját fogja, mert még az ismereteknek tudományos rendszerbe való 
foglalásáról is szól — jó óvakodni, mert a természettudományi és álta
lában az oktatás eredménytelenségének gyakran ez az oka. A földrajzi 
tanításnak az elemi, de még a középiskolákban is, nem főczélja a fogal
mak rendszere, hanem az, hogy a tanulónak az egyes tárgyalt vidékek
ről (nem politikai részekről!) s azoknak kapcsolatáról világos, élénk 
képe legyen.

А II., gyakorlati részbe nem kívánok mélyebben belebocsátkozni, 
egyrészt mert magamnak nem volt alkalmam e tananyaggal gyakorlati
lag bánni, másrészt, mert a praxisban az egyéni véleménynek sokkal tá- 
gabb tere nyílik, mint az elméletnél. Nézzük azonban, hogy a szerző itt, 
az egyes próbaleczkéknél hogyan alkalmazza az I. részben oly melegen 
felkarolt elveket és tanácsokat ? Ismételt olvasás után is csak azt mond
hatja az ember, hogy vajmi gyéren ! Úgy látszik a theoria és praxis egy
máshoz való viszonyát illetőleg feltétlen híve Goethének, kit az I. rész
ben czitál is. Igen mostoha sorsra jutott az öntevékenység elve. Beszél
gető formában vannak ugyan tartva a próbaleczkék, de a tanulónak egyes 
rövid mondásaitól eltekintve, jóformán csak a tanító beszél és — tölti 
tölcsérrel fejőkbe a sok tudományt, preezize megfogalmazva nekik a 
meghatározásokat, a helyett, hogy ők maguk csinálnák meg. Ilyenkor be 
kell érni a kevésbbé exakt definitiókkal is, még sokszor körülírásokkal is. 
Lehet, hogy a tanuló ily módon elsajátítja a szóburkot, de legtöbbnyire 
csakis azt s hamarosan el is felejti. Semmit sem szabad végezni, a mit 
maga a tanuló végezhet. Igaz, hogy ez a módszer, különösen népesebb 
osztályban nagyon vesződséges a tanítóra nézve és lászólag kevesebbet 
lehet vele elérni, mint amúgy, mégis mennyivel többet ér az így szerzett 
kevés ösmeret a rákényszerített s főleg szavakból álló ismerettömegnél ! 
Hiszem egyébiránt, hogy a szerző maga nem úgy tanítana a valóságban 
és csak rövidség kedvéért írta meg így, hogy a tanítónak megkönnyítse 
a munkát, de egy-két leczkét mégis kidolgozhatott volna teljesebben. 
Szintúgy bővebben alkalmazhatta volna az összehasonlítás, ok- és oko
zati összefüggés elvét, és azt, hogy : keveset, de jól.

Hogy mindezen hiányok mellett is sok jó oldala és részlete van a 
dolgozatnak s azért — különösen mint kritikával használt vezérkönyv —• 
igen hasznavehető s a szerző nem végzett felesleges munkát, arról meg
győződhetik mindenki, a ki magát a könyvet lapozgatja.

Melczer G usztáv

VEGYESEK.

— Továbbképző tanfolyam a felsőbb leányiskolánál. A budapesti
IV. kér. m. kir. állami felsőbb leányiskolánál e tanévben továbbképző 
tanfolyam nyilt meg, melyet a vallás- és közoktatási miniszter úr egy
előre ideiglenes szervezettel léptetett életbe. A két évből álló tanfolyamok 
czélja oly nőknek, a kik a felsőbb leányiskola hat osztályát elvégezvén, 
általános műveltségük bővítése és mélyítése végett még egy-két évet 
tanulással akarnak eltölteni, az erre való alkalmat megadni. Bendes
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hallgatók tandíja 60 £rt, rendkívülieké minden heti előadási óra után 
6 frt évi díj. A tanítást részben a felsőbb leányiskola rendes tanárai, 
részint más megbizott tanárok végzik. Kötelező tárgyak : 1. Magyar 
irodalom, főtekintettel a prózai és költői irodalom bővebb megismerte
tésére. 4. Német irodalom, az irodalom ismertetése, megfelelő olvasmá
nyokkal. 3. Franczia irodalom, a kiválóbb remekek olvasása és fejtege
tése. 4. Ókori klasszikus irodalom. A görög és római irodalom ismerte
tése és kiváló remekeinek fordításban való olvasása és magyarázata.
5. Aeslhetika és művészettan. 6. Történelem és földrajz. 7. Természet- 
tudományok : állat- és növény phvsiologia, physikai földrajz ; háztartás 
vegytana ; csillagászattan. 8. Jogi ismeretek. — Facultativ tárgyak : an
gol nyelv és irodalom, rajz, ének. Heti órák száma 18.

* * *

— Németország iskolái. A «Statistisches Jahrbuch der höheren 
Schulen Deutschlands, Luxenburgs und der Schweiz» 13. évfolyama sze
rint a német birodalnmban összesen 428 gymnasium van. Ebből esik 
Poroszországra 270, Bajorországra 67, Szászországra 17, Württembergre 
16, Badenre 14, Hessenre 8, Mecklenburg-Schwerinre 7, Brauaschweigra
6, Oldenburgra 5, Anhaltra 4 és a kisebb államokra 3—1 gymnasium. 
Elszasz-Lothringiának 17 van. Progymnasium van 57. A reálgymnasiu- 
mok száma 132; ebből Poroszországra 31, Szászországra 10, Mecklen
burg-Schwerinre 6, Bajorországra 5, Hessenre 4 esik. Elszasz-Lothrin- 
giában és 9 kis államban ez az iskola nem teljesen hiányzik ; némelyek
ben csak 1 vagy 2 reálgymnasium van. Württembergnek és Badennek 
csak 2—2 ily intézete van. Főreáliskola összesen 14 van, ebből 9 Porosz- 
országban, 3 Württenbergben, 1- 1 Braunsohweigban és Oldenburgban. 
Van továbbá 112 reálprogymnasium, ebből 89 Poroszországban ; reál
iskola az egész birodalomban 64 van, felsőbb polgári iskola 107. Azon
kívül van még 91 más felsőbb, részint nyilvános, részint magán-intézet, 
úgy hogy az összes jogosított intézetek száma 1006-ra rúg. E szerint 
1891/2-höz képest öt felsőbb intézettel, köztük egy gymnasiummal gya
rapodott a létszám.Württembergben, Badenben, Bajorországban Hessen- 
ben és a birodalmi tartományokban minden magasabb intézet állami, 
nem úgy, mint Északi Németországban. Poroszországban csak a gymna- 
siumok többsége királyi és a városiak közül évről-évre átvesz a kormány 
egynéhányat. (Ztschr. f. d. Bealschulwesen.)

* * *

— Utazási ösztöndíjak Poroszországban. Az újabb idegen nyel
vek praktikus elsajátíthatása czéljából a porosz budgetbe 1891/2 ápril. 
1-jével hat 1000—1000 márkából álló utazási ösztöndíjat vettek föl, me
lyekben első sorban alkalmazásban levő tanárok, másodsorban oly jelöl
tek részesülhetnek, kik a seminariumi és próbaévet már eltöltötték. Az 
ösztöndíjat élvezők részletes utasítást kapnak Franczia- vagy Angol
országban való tartózkodásuk felhasználására.
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BEKÜLDÖTT MÜVEK.

Algebra a polgári iskolák IV. osztálya, számára. Mocnik-Szabóky 
tankönyve nyomán szerkesztette, dr. Schmidt Ágoston, kegyesrendi tanár. 
Budapest, 1894. (Lampel) 79 1. Ara 50 kr.

Számvetési gyakorlókönyv. Különös tekintettel a vidéki városok s más 
községek iskoláinak szükségletére. I. füzet. Gyakorlatok az 1—100-ig ter
jedő számkörben, a népiskola II. osztálya számára. A miniszteri tanterv 
szerint írta Fahídi (Fuchs) János, fővárosi néptanító. 3-ik kiadás. (Lampel) 
Budapest, 1894. 60 1. Ára 30 fillér. — Ugyanennek II. füzete 36 fillér, 
III. füzete 40 fillér.

A középiskolai rendtartás magyarázata. Vonatkozással az előbb érvény
ben levőre, tárgyi vonatkozások szerint egybeállítva s a középiskolai törvény 
illető szakaszaival s a hivatkozó miniszteri rendeletekkel — lehetőleg szó
szerinti idézésekkel — kiegészítve. Irta  ,Dortsák Gyula, gymn. igazgató- 
Turócz-Szt-Márton. Szerző sajátja. 300 1. Ára 1 frt 50 kr.

Táblázatok a kamatos kamat- és járadék-számításhoz. Iskolai és ma
gánhasználatra összeállította dr. Veress Vilmos, a kolozsvári keresk. akadé
mia tanára. Kolozsvár, 1893. 88 1. Ára 1 frt.

Latin iskolai classikusolchoz való praeparatio. Szerkeszti Dávid István. 
9. füzet. C. Sallustii Crispi Bellum Iugurthinum. Magyarázta dr. Kapossjf 
Luczián. 10. füzet. P. Vergilii Maronis Aeneis. Magyarázta Várkonyi Odiló. 
(Lampel) Egy füzet ára 25 kr.

M. Tullius Cicerónak két beszédje : Pro Sexto Boseio Amerino és De 
imperio Cn. Pompei. Magyarázta, Köpesdy Sándor. 3-dik javított kiadás. 
Budapest, 1894. (Lampel) 212. 1. Ára 84 kr.

Egyetemes történelem a felsőbb kereskedelmi iskolák és, akadémiák 
részére. ír ta  Laukó Albert Budapesten, 1894. (Lampel) 155 1. Ára 90 kr.
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III.

A nevelés fogalma.

A pædagogia rationalis és empirikus kiinduló pontjának meg
állapításával arra a kérdésre feleltünk meg : mi a pædagogiânak 
mint tudománynak tárgya? Rationalis kiinduló pontjául a philo- 
sophia összes biztos tételei szolgálnak, másképen kifejezve : a pæ
dagogia vezető szempontját a gyakorlati világnézet elve teszi, a 
melynek elemei az alanyi és tárgyi rend törvénye és a történeti 
szempont. A gyakorlati világnézetnek ez az egységes szempontja a 
pædagogia empirikus kiinduló pontját, az embert viszonyba hozza 
a tárgyi világgal az alanyi és tárgyi rend számaránya szerint és 
megindítja fejlődését a történeti élet útján. A pædagogiai gyakor
lat, a mely ez által megindult, vagy a nevelés- és oktatásügy, a 
mint százados fejlődéssel alakult, vizsgálati köre, tárgya a pæda
gogiânak.

A nevelés fogalmának vizsgálatával továbbhaladunk az 
elemzésnek megkezdett útján. Ha a poétika tárgyául a költői alko
tásokat jeleltük ki, további feladatul a költészet fogalmának meg
határozása kínálkozik, vagy a gazdasági gyakorlat kikerekítése után 
a gazdaság fogalmi megállapítása. Ugyanígy a pædagogia terén is. 
Megállapítottuk a pædagogia tárgyát olyképen, hogy két alkotó 
alapelemét fejtettük ki ; most a nevelés fogalmának meghatározá
sával a további elemek felkutatására indulunk.

Nevelésen minden valamennyire müveit ember ért valamit; 
mert a nevelés közforgalomban levő tényezője az emberiség ügyé
nek, mindenki érzi hatását, mindenki dolgozik vele. Azért nem is 
nehéz a nevelés tapasztalati fogalmát meghatározni. S bár kétség
telen, hogy a nevelés fogalma más emberi ismeret módjára lassan-

30Magyar Pædagogia. I I .  9.
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kint tisztult és gyarapodott jegyekben, vannak mégis állandó ele
mei, a melyeket senki sem felejthet ki számadásából, a melyek a 
nevelés gyakorlatában oly szembeszökően élnek, hogy eltévesztésük 
szinte lehetetlen. Kant mondotta : az ember csak nevelve lesz em
b erré / S tényleg minden kor azért nevelt, hogy emberré tegye 
gyermekét. Ehhez járul, hogy a nevelést sohasem képzelték más
kép, mint úgy, hogy fejlesztő tényezők hatnak a fejlődő emberre. 
Tehát : fejlesztő tényezők hatása a fejlődő emberre, hogy emberré 
legyen, e három eleme van minden kor meghatározásának a neve
lésről. De persze ép ez alkotórészekről nem volt kezdettől fogva 
egységes a vélemény és ma sem az ; nem ugyan számukat véve, 
hanem az elemek terjedelmét és tartalmát tekintve. így csak egyet 
említek. Nem minden kor vallotta és nem minden elme hajlik 
meg a kér. felfogás előtt, hogy az eredendő bűn folytán romlásnak 
indult a nevelés alanya, hogy a fejlesztő tényezők közt ú. n. ter
mészetfölötti elem is szerepel, hogy az ember eszménye e szavak
ban fejeződik ki : Isten képmása, Isten gyermeke, a mennyország 
örököse, példaképe pedig ezekben : «Krisztus képződjék ki benne
tek»/*  ** Legnagyobb eltérés kétségkívül abban volt és van : mi az 
ember, vagyis a nevelés czéljában. Csakhogy ez összefügg a «fej
lődő ember» mivoltával, a «fejlesztő tényezők» pedig nyomában 
járnak, mert eszközként viszonyulnak a czélhoz, úgy, hogy a czél- 
ban való eltérés rájuk is mindenkor kihatott. S mégis szükséges, 
hogy e tekintetben bizonyos egyöntetű felfogás legyen uralkodóvá. 
Mivoltában kell e felfogásnak egységesnek lennie ; mert részletei
ben mindig lesznek eltérések, még akkor is, ha majd az emberek 
világnézetben el nem térnek egymástól.

Ez az egységes világnézet biztosan csak egy úton érhető el : 
a paedagogiai gyakorlatnak történetében és egész terjedelmében 
való tudományos vizsgálata útján. Itt tapasztaljuk, minő csirákat 
láttak fakadni, minő bimbókat fesleni a fejlődő emberben a száza
dok ; minő fejlesztő tényezők közrehatásával folyt a nevelés ; minő 
czélt tartottak szem előtt és értek tényleg el a küzdelmes folyamat
tal. Vaktában azonban nem fogunk munkához ; mert elvek nélkül 
a tapasztalat semmi tapasztalat és a tényeknek megfejtése lehetet

* Imm. Kant, Geber Pädagogik. Hrsgbn v. 0. Willmann. S. 63.
** Gál. 4. 19. Lehrproben u. Lehrgänge. Halle. 5. Heft. S. 9. Ziller, 

Alig. Pädag. 24. 1.
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len. A gyakorlati világnézet világossága nyújt tájékozást abban, 
hogy a jelen gyakorlatnak melyik tényezője viseli egyik oldalán az 
alanyi és a másikon a tárgyi rendnek jellegét, melyiknek van tör
ténete törvényes származással, azaz melyiknek van hagyományban 
a fogantatása és haladásban a születése? — E mellett nagy súlyt 
helyezünk a paedagogiai írók meghatározására ; mert ők többé- 
kevésbbé a paedagogiai gyakorlat alapján állapíták meg azokat. 
Főleg az ú. n. bölcsész pædagogusokat tartjuk szem előtt, a kik 
egytől egyig egy-egy philosophiai világnézetnek kifejezői. Kiigazí
tásuk a megállapítottam gyakorlati világnézet alapján, az alanyi 
és tárgyi rend számarányával és a történeti szemponttal, úgy lá t
szik, magában nem jogosúlt; bár véletlenségnek nem mondható 
az a mozzanat, hogy így az ellentmondó nézetek összhangzóan ki
egyenlíthetők s a nevelés és az élet problémája jobban megfejthető. 
Ha ehhez azt vesszük, hogy egy a pædagogiâban alapvető felfogás 
egyéb érdekekkel sem ellenkezhetik, nevezetesen nem a pædagogiai 
gyakorlattal vagy a vallási világnézettel ; nem mondható elbizako
dott vállalkozásnak a meghatározásoknak bírálata. Végre nagy 
súlyt tulajdonítok a nevelés fogalmának meghatározásában a val
lási világnézetnek. Wundt mondja, hogy a vallás alkot világnézetet 
és hogy ez nem ellenkezhetik a philosophia alkotta világnézettel. 
Érdekes tehát tudni, minő czélt tűz a vallás a nevelés elé, minő 
fejlesztő tényezőket enged meg, milyennek mondja a fejlődő em
bert ? Munkánkat a középsővel kezdjük és az elsővel végezzük.

A nevelés fejlesztő tényezők hatása a fejlődő emberre, hogy 
emberré legyen. Szükkörünek e meghatározást senki sem talál
hatja ; mert bármit értsen is nevelésen, fejlesztő tényezőkön, fej
lődő emberen és a nevelés czélján, követelése előtt meghajolok és 
•csak kizárásai ellen emelek óvást. Ziller szerint, a ki szintén ta‘ 
pasztalati alapon állapítja meg a nevelés fogalmát, Ziller szerint 
a nevelés az egyes ember lelki életének tervszerű alakítása serdülő 
korában* E meghatározásnak jegyei közül a «fejlődő ember»-nek 
megfelel «az egyes ember lelki életének alakítása serdülő korá
ban». Az egyes ember kitételnek az az értelme, hogy «a nevelő 
munkásság kiválóképen az egyedet tartja szem előtt, csak másod 
sorban és mellékesen gondol a társadalom, nemzet vagy állam

* Ziller, Allgem. Parlag. I—8. 1. V. ö. A M. Kir. Tanárképző Int. 
gyak. Főgym. Értesít. 1889/90.
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szükségleteire.» E  felfogással szemben a megkülönböztetett két 
elemet, az egyedet és társas viszonyát egyaránt fontosnak tartjuk, 
nem ugyan ezen formájában az ellentétnek, hanem alanyi és tárgyi 
rend alakjában, a melynek amaz csak egy válfaja. Különben elég 
arra utalnunk, hogy Herbartnak és Zillernek ezen álláspontját 
már tanítványaik is kiigazították, és míg a mesterek megelégedtek 
az egyéni psychologiával és etbikával, a tanítványok a társadalmi 
erkölcstant és lélektant és a politikát is alapul veszik a pædagogia 
szervezetében.* E jelenségnek az az alapja, hogy a tárgyi szempont, 
mely az egyén körén kívül esik, az egész ember életében ép oly 
fontosnak, sőt fontosabbnak bizonyult, mint az egyéni szempont. 
Hivatkozom Mill Stuart meghatározására, a ki épen ezen tárgyi 
rendnek ad szélsőséges kifejezést, mondván : a nevelés képzés, me
lyet minden nemzedék tudatosan ad a növendék nemzedéknek a 
végből, hogy képes legyen az eddig elért cultur-állapotot legalább 
föntartani, sőt lehetőleg még növelni is.**

Ziller továbbá a fejlődő ember köréből kizárja, mellékesnek 
tartja a testi részt és a lelki életre szorítkozik. Egészen helytelenül ! 
Az érzékek útján lel lelkünk tartalmat, és alkotásaink elejétől végig 
testünk közreműködése nélkül nem létesülnek. Az ember csak test
tel ember, s a mit Ziller a nevelés czéljának mond, a személyiség 
eszménye (Ideal der Persönlichkeit) testünk közrehatása nélkül nem 
valósul meg. Ehhez járul az is, hogy különbség van megnevelt és 
neveletlen, a műveltség fényében ragyogó és a cultura szolgálatára 
ügyesedett test és a csiszolatlan, ügyetlen test között. Megszorítás
nak van ugyan itt helye, de nem nagyobbnak, mint a minő szük
séges a lélek részéről, s a történeti szemponttal történik e meg
szorítás.

Végre a serdülő kor hangsúlyozását egyáltalán nem tartjuk 
szükségesnek. A ki a serdülő kor meghaladtával nem áll a nevelés 
czéljának magaslatán, akárhányszor megnevelt embernek beavat
kozását hívja ki, s az, ki meg van nevelve, maga tényleg tovább 
nevelődik, — még pedig fejlesztő tényezők hatása alatt, embersége 
gyarapodására, és mégis szüntelen fejlődő ember marad. A vallás 
terén nyilvánvaló e jelenség ; de a többi életérdekek terén is egyre

* Triiper, Erziehung und Gesellschaft. Jahrb. d. Vereins f. wise. Päd. 
Hrsgbn V. Vogt. XXII. В. Willmann i. m.

** Bain, Erziehung als Wissenschaft. 5. 1.
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terjed a valóságos tovább nevelés. * Oka e jelenségnek a történeti 
szempont, a melynek a hagyomány mellett nélkülözhetetlen eleme 
a haladás. Ismerem ugyan a közkeletű állítást, hogy a nevelés 
bizonyos korban befejeződik. De ez csak annyit jelent, hogy bizo
nyos korban az ember önmagának lesz nevelőjévé,.a mi különben 
már serdülő korában is felerészben megvan ; mert a növendék 
sohasem viselkedik egészen passive a fejlesztő tényezőkkel 
szemben.**

Ziller meghatározásának hátralevő részében, a tervszerű ala
kításban, benfoglalódnak ugyan «a fejlesztő tényezők» és «az em
ber,» de nagyon határozatlanul. Azért inkább Vogelt idézem, a ki 
Systematische Encyklopädie der Pädagogik czímü könyvében hu
szonhét meghatározással állítja szembe a magáét. Szerinte «a ne
velés a nagykorú embernek tervszerű hatása a lelkileg még kis
korúra, hogy ez igazi mivoltának önálló tökéletesítésére képesül
jön». A fejlesztő tényezőknek e meghatározásban «a nagykorú 
embernek tervszerű hatása» felel meg. S valóban a nagykorú ember
nevelő tényező; de nem az egyedüli. Vogel szerint «a tudomány 
állandó mennyiségekre szorul, és a hol törvényszerűség uralkodik, 
ott az ő tere ; ellenben a hol a véletlen űzi változó és kiszámítha
tatlan játékát, ott neki nincs otthona.» E czímen azután kizárja a 
természetet, a társas életet, az Istent a nevelő tényezők sorából.

A tudományban csakugyan nem jöhet számba a véletlen, 
csakhogy a megnevelt nagykorú embernek tervszerű hatásán túl 
még nem kezdődik a véletlennek korlátlan egyeduralma. A termé
szetről magáról áll Vogel szava, hogy, bár erős nevelő tényező, a 
tudomány még sem számolhat vele, mivel hatása a véletlen müve 
és pontosan nem szabályozható. De nem terjeszthető ki e vélemény 
a  szegődtetett valóságra, a melynek hatása tervszerűen szabályo
zott, szabályozza t. i. a számító ember. E szerint pl. hogy a tanu
lóban a belső egységet, rendet és összhangot, a mely nélkül nincs 
nevelt ember, elérjük, a tanulmányok tárgyi és alaki szervezésére 
nagy gondot fordítunk : megteremtjük bennük az egységet az 
ethikai concentratióval, megállapítjuk egymásra való vonatkozásu
kat, egymásutánjukat, genetikus és organikus szervezetüket stb . . .

* Legény-, munkásegyesületek, parasztegyetem, szabad Lyceum . . .
V. ö. Quintilianus, Inst. Orat. I. 8. 12. : Grammatices amor et usus lectionis 
non scholarum temporibus, séd vitæ spatio terminentur.

** Wülmann i. m. II. 310. 1.
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Mivel Vogel neve kevésbbé emlegetett, hivatkozunk Beneckere,. 
Bosankranzra, a kik sok mással egyetemben fejlesztő tényezőnek a 
felnőtt, a megnevelt embert emlegetik.

így gondolkoznak javarészben a magyar pædagogiai elmélet
írók is. Hivatkozom egyre a régibb időből, Bély Fidelre. «Általá
ban, úgymond, mindaz neveli az embert, a mi természeti ereinek 
s tehetségeinek rejtező csiráit kifejleszti, munkásság- s műkö
désre ébreszti, hasznos ismeretek megszerzésére némileg képesíti, 
és tudományos körét akármely mód- és úton gyarapítja, szóval : 
mi őt képezi és tökéletesíti. Ez tág értelme a nevelésnek ; s e sze
rint az ember születésétől, sőt anyjának méhébeni fogamzásától 
élete pályájának végső napjáig tartozik a nevelés körébe. Az any
jának méhében ma fogamzott kisdedre, habár nincs is a kívüle 
helyzett tárgyak és tényeknek közvetlen befolyása ; közvetve mind
azonáltal, s különösen anyja életmódja, hajlamai, indulatjai és 
cselekvényei hatnak reája, míg a világbani lépése által a közvetett 
befolyást és hatást a közvetlen föl nem váltja, mely az élet évsza
kain át mindegyre erősbül és gyarapodik, magát az őszkort sem 
véve ki, mely a körülmények — s viszonyokhoz képest szinte tö
kéletesítheti naponkint lelki és szellemi tehetségeit, szaporíthatja 
ismereteit és tágíthatja tudományos és művészi körét. Neveli tehát 
tág értelemben az embert anyja, atyja, rokonai, atyafiai, barátai, 
polgártársai, az éghajlat, a társas élet különféle és szövevényes 
viszonyai, a világi és egyházi társaság, stb., röviden mindazon 
tárgyak, dolgok tények, körülmények s viszonyok, melyek őt kör
nyezik, s reá némi befolyást gyakorolnak. Ez értelemben mi ne
velni embert avagy neveléstant írni nem tudunk.*

Bély nem tudja «a nevelésnek véghetlenig terjedő szabályait 
rendszerezve előállítani». Igaz, hogy erre ma sem akad vállalkozó ; 
de azzal sem érjük be, hogy az egyénre meresztve szemünk meg
állapítjuk, hogy a nevelés «legyen általános, egyetemesen össz
hangzó, czélszerü, természetszerű, a növendék egyéniségéhez alkal
mazott, korszerű és fokonkint haladó».** Ma látjuk azt, hogy e 
szempontok a fejlesztő tényezők, pl. az iskolai tanulmányok körébe 
is bevihetők, hogy ezek körében is beszélhetni concentratióról, 
psychologiai, történeti, korfokozati egymásutánról stb. Ma látjuk,

* Bély F., Alapnézetek A’ nevelés, És Leendő Nevelő, s Tanítóról.
1— 2. 1.

** Bély i. m. 12—23. 1.
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hogy a tanulmányok a mindenség véredényeinek szerepére szer
vezhetők, hogy a mindenség méhéhen élő növendéket táplálják, 
fejleszszék.

A fejlesztő tényezők fogalmának ezen tágulása, a mely a pæ- 
dagogiákban már helyet fogott, összefügg az alanyi és egyéni szem
pont egyeduralmának megtörésével a tárgyi szempont javára. A je
lenségnek története van. A középkorban a megnevelt ember épen 
nem kizárólagos fejlesztő tényező ; a renaissance volt az, a mely az 
egyénre veté szinte kizárólag a súlyt ; korunk pedig a szerepek ará
nyos elosztására vállalkozik. Még egy más tekintetben is számba 
kell vennünk a tárgyi rend szempontját. Azzal, hogy mondjuk : a 
megnevelt ember a legfőbb fejlesztő tényező, csak az alanyi szem
pont ju t érvényre. Ehhez hozzá kell adnunk azt, hogy a nevelés 
közügy; a legfőbb nevelő a közműveltséget kezelő társaság. 
Egyének nevelnek, de a társaság nevében ; nevelő eszközökkel dol
goznak, de ezek egyúttal culturjavak s elidegeníthetetlen tőke.

A nevelés meghatározásának harmadik eleme, a nevelés czélja 
tekintetében a nagy eltérés daczára is bizonyos csoportosítás lehet
séges. így az egyéniség elve alapján rendesen a boldogságot tűzik 
ki a nevelés czéljául, pl. Locke és a philantropisták. A másik szél
sőség, a tárgyi elv körében, mozognak azok, a kik az embert «pol
gárikig használhatóvá,» a közműveltségnek ügyes munkásává akar
ják nevelni. Az ilyenek «erők és képességek kifejlesztéséről» be
szélnek vagy oly képzést akarnak adni, hogy az ember a létező 
culturállapotot föntarthassa és növelhesse. Például idézzük a 
XVHI. sz. iskola-reformja idejéből az állami törekvések szolgálatá
ban működő pædagogusokat vágj7 Mill Stuartot.* Sokan meg azt 
latolgatják, miben áll az embernek mivolta, lényege, s ezt tűzik ki 
a nevelés czéljául. így Vogel azt akarja neveléssel elérni, hogy «az 
ember igazi mivoltának önálló tökéletesítésére képesüljön». Az 
embernek mivolta pedig szerinte az észben áll, a melynek legfőbb 
eszmei a jó, igaz és szép eszméje. Idevágó példa még : Herbart 
«erkölcsös jelleme», Ziller «eszményi személyisége». Ide tartozik 
Herder humanitása és Graser divinitasa, vagyis az ember isten- 
képüségének kifejeződése az életben.

Közös megjegyzésünk minderre az, hogy ellentmondva min
den egyoldalú megszorításnak «az egész ember»-t tűzzük ki a ne

* Willmann I. 372—375. és Bain, Erziehung als Wissenschaft. 5. 1.
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velés czéljául : boldogságát, polgárilag való használhatóságát, cul- 
turára való képességét, jellemét, személyiségét, a humanitást és a 
divinitast. Egyáltalán nehéz formulát találni, a mely teljesen kife
jezné a nevelés czélját. Nem tagadjuk, hogy ilyenek lehetségesek, 
így pl. az ember istenképüségének kifejeződése az életben, a mely 
lényegben összeesik a katekismus elemi tételével : A végre vagyunk 
a földön, hogy az Istent megismerjük, őt szeressük, neki szolgál
junk és benne üdvözüljünk. Ilyen a jellem, a személyiség, a huma
nitás fogalma is, helyesen értelmezve.1 Csakhogy épen az a baj, 
hogy értelmezni kell és értelmezve is csak azok értik, a kik az 
analysis, abstractio, inductio ugyanazon útját tették meg, a melyen 
a formula keletkezett, kik ugyanazon vallási és philosophiai rend
szernek hívei, a többiek eleve elfordulnak tőle és tartalmatlannak 
mondják.

Ezek alapján szükkörünek a nevelés fogalmát senki sem ta
lálhatja. A fejlődő ember alanyi és tárgyi viszonyában, testestül 
lelkestül, egész életén át nevelődik. A fejlesztő tényezők sorában 
első ugyan az ember, de nem magában egyedül ; ellenkezőleg már 
az anyaméhben befolyással volt a gyermekre az anya gazdasági 
élete, társas érzése és érintkezése, művészi képzettsége, ismeretei 
és vallása. S ha fejlődése fokain át kisérjük a fejlődő embert, lát
juk, mint szorul háttérbe az egyes ember közvetlen hatása, s hat
nak egyre függetlenebbül a többi tényezők. Mindent kifejezünk, 
ha nevelő tényezőnek az embert mondjuk, a ki a gyakorlati világ
nézet szerint él. Végre «az egész ember» szolgál a nevelés czél
jául.2 3

Azonban mégis közelebbről kell e fogalom terjedelmének 
határvonalait kijelelnünk. E korlátjai az «o nature о ma mère » 
elvén innen esnek. «Minden jó, mondja Rousseau, midőn a Te
remtő kezéből kikerül; minden elfajul az ember kezében. Hozzád 
fordulok, gyöngéd és gondos anya, a ki a mozgalmas utczákról tá
vol maradni és fejlődő csemetédet az emberi vélemények harczától 
meg tudod őrizni. Emelj korán védő gátat gyermeked lelke körül».8 
Erőtlenül és tehetetlenül és fejletlenül születünk ; a nevelés ad

1 Nostitz-Bieneck i. m.
2 A. M. Weiss, О. Pr., Apologie des Christenthums. I. B. Der ganze 

Mensch.
3 Emile I. 9 és köy. lapok.
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erőt, nyújt segítséget, fejleszti elménket és ítéletünket. «Nevelést 
végez a természet, az emberek és a tárgyak. » E három tényező 
összhangot csak úgy ád, ha közös czélban találkoznak. «Miféle czél 
ez?» «Magának a természetnek czélja.»1 Az eredeti hajlamokra 
kellene mindent visszavezetnünk. Ámde «a társadalmi intézmények 
vagy a természet elfojtásának kényszerhelyzetében döntenünk kell, 
embert vagy polgárt akarunk-e nevelni; mert mindkettőt egyszerre 
nem tehetjük.» «Mi tehát a teendőnk, hogy e kitűnő embert meg
neveljük ? Kétségkívül sok, t. i. elejét venni, hogy valami történ
jek. A társadalmi rendben, hol minden állás szorosan körvonalo- 
zott, mindenkinek a saját pályájára kell nevelődnie. A természeti 
rendben, melyben az emberek mind egyenlők, közös hivatásuk az, 
hogy emberré legyenek. Keveset számít, növendékemet a katonai, 
egyházi vagy bírói pályára szánták-e. Élni tanuljon tőlem.»2 *

Kousseau idéztem szavai és egész Emilje igazat tévessel ve
gyesen foglal. Hogy a természet számba jő a nevelésben, ki vonná 
ezt ma kétségbe? De Eousseau szerint az ember és a polgár, az 
ember és a katona, az ember és a pap, az ember és a bíró ellen
tétben állnak egymással ; ellentétben állnak a természet és a cul- 
tura, még pedig kiegyenlíthetetlenül. A természettől, a természet
ben és a természetnek élve az ember jó; a cultura hatása rontó. 
A nevelés tárgya az emberi természet, de e természetben nem rej
lik benn a culturára való rátermettség ; nevelő tényező a természet, 
az embernek dolga csak az, hogy távol tartsa a tárgyaknak káros 
hatását, első sorban a cultura befolyását. «Emelj korán védő gátat 
gyermeked lelke körül.» A nevelés czélja a természet, a természeti 
ember, ez «a magában való egész számegység, absolut egész, a 
mely csak magához vagy vele azonoshoz viszonylik. »8

E merész állításokat elég szerénységgel tagadni. Az ember 
és a cultura, a természet és a cultura nem térnek el egymástól ; 
ellenkezőleg az embernek természetéhez tartozik a culturára való 
rátermettség, a közműveltség gyökerei a természetbe mélyednek, 
és a mi fő, az ember absolut egész volta a közműveltségben mutat
kozik ; a cultura az emberi természetnek kifejeződése. Az ember 
magában, a természet magában, a cultura magában tárgya lehet

1 I. h. 12. 13, 1. (Lipsic, chez Gérard Fleischer le Cadet. 1817.)
2 Émile I. 20. 1.
8 U. o. 15. 1.



466 MÁZY ENGELBEKT.

különféle elméleti és gyakorlati tudományoknak ; a nevelésnek 
tárgya a fejlődő ember, fejlesztő tényező a természet csak bizonyos 
czél szolgálatában lehetnek, a mely czél megint nem a természeti 
ember, hanem az egész ember, a művelt ember, a közműveltség
ben kifejeződő ember. Testünket belevonhatjuk anatómiai, physio- 
logiai, természetrajzi vizsgálataink körébe, lelkünk phsychologiai 
kutatásoknak lehet tárgya, vizsgálhatjuk testünk és lelkünk határ
vidékét psychophysikai értelemben : e körökben az ember mint 
emlős, gerinczes, szerves lény, mint szellem, mint ember magában 
szerepel. De ha arról van szó, hogy a fejlődő ember a nevelés tár
gya, akkor szólunk az emberről, a ki a természetet szegődteti és 
érzéki szükségleteinek kielégítésére gazdasági közművelődést alkot ; 
a kinek viszonya van embertársához és jog alapján a családban és 
társaságban socialis közműveltséget teremt ; a ki ideális szükség
leteihez képest nyelvben él és tudományt művel, mesterséget űz 
és művészetet ápol s végre vallást gyakorol. Ugyanez értelemben 
kell a fejlesztő tényezőket is megszorítanunk. Nem a puszta ter
mészet, hanem a szegődtetett természet, nem az ember magában,, 
hanem a művelt ember nevelő tényező. Maga az Úristen, szabad 
őt e körben említenünk, a melybe maga leszállott, maga az Isten 
is mint Teremtő, Megváltó, Megszentelő méltóztatik nevelőnkké 
lenni. Végre a nevelés czélja nem az ember magában, hanem isten 
képüségének kifejeződése a közműveltségben, humanitásának meg
nyilatkozása alkotásokban, boldogság a műveltségben, szolgálati 
képessége a közművelődésben,* a nevelés czélja az egész ember.

Fejlesztő tényezők hatása a fejlődő emberre, hogy emberró 
legyen : ez a nevelésnek tapasztalaton alapuló meghatározása., 
A philosophus pædagogusok a szerint, a mint különböző philoso- 
phiai világnézetnek hódolnak, a meghatározás elemeinek tartalma 
és terjedelme dolgában nem egyeznek meg. A kiegyenlítés mun
kája, a melyre vállalkoztunk, legtöbbnyire meddő munka, hálátlan 
feladat. Eredménye csak akkor van, ha maga a kor áramlata végzi 
a kiegyenlítést. Az a nézetünk, hogy a nevelés terén e szerencsés 
jelenséggel találkozunk. Nem építek a magam ítéletére, mintha 
lelkem észszel fölérné korunk vajúdásait ; de meggyőz róla az a 
szives fogadtatás, a melyben egy Willmann műve, Fricknek, Kár-

* Nostitz-Rieneck i. ш. 125—134. 1. Wundt, Ethik. 595—684. h  
Weiss i. m. Cathrein, Moralphilosophie. I. 203 és köv. 1.
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mánnak és sok másnak munkálkodása részesül. Annyi bizonyos,, 
hogy a tenger mélyén rejlik a drága gyöngy, és egy kornak philo- 
sophiai világnézetét nem fejezik ki a lármás rendszercsinálók. 
Azonban a philosophiai világnézetnél sokkal biztosabban igazit 
útba a vallási világnézet, azért ennek világításában nézzük a neve
lés fogalmát.

A munkafelosztás elve alapján csak szakpaedagogiát alkot
hatni, s a pædagogiai alapfogalmak meghatározása kizárja az egy
oldalú felfogást. Félős, hogy vállalkozásunk vagyis a nevelés fogal
mának megvilágítása a vallási világnézet fémjével ily egyoldalú
ságra térít. Azonban jó a munkafelosztás alapján is mérlegelni az 
alapfogalmakat, pl. a gazdasági, a társas érdekek terere vetíteni a 
pædagogiât. Az egyes munkakörök ugyanis nem állnak elszigetel
ten egymás mellett, hanem egymásba fonódnak, egymást támogat
ják, sajátos érdekeik mellett közös érdekeik is vannak. A vizsgálat, 
mely az egyes köröknek a közös eszmékhez való viszonyát tárja 
föl, mindenkép tanulságos : javára van a közös czélnak és előmoz
dítja az egyes érdekeket. E czímen mérjük a vallási világnézethez 
a nevelés fogalmát. Ehhez azonban még egy másik jogczím is járul. 
A közgazdaság, a politika, a művészet, a tudomány világnézete 
többé-kevésbbé egyoldalúságra hajló ; a vallás legkönnyebben bon
takozik ki az egyoldalúság békóiból. A vallás oly egyetemes* és 
hozzá még biztosabb világnézetet nyújt, mint a philosophia. Egyéb
ként nem szükséges, hogy valaki e bizonyítás nélküli állításainkat 
elfogadja ; nézze inkább azt, mit szól az elfogulatlan vallási világ
nézet a nevelés fogalmának tartalmáról és terjedelméről.

A kereszténység az «Unum necessarium» elvével lépett az 
európai népek körébe, s ez az elv a történet tanúsága szerint nem
csak fölfelé mutatott irányt, hanem lefelé egészséges gazdasági és 
társadalmi életet teremtett, mesterséget és művészetet fogadott 
szolgálatába, megindította a tudományos vizsgálódást,** mintha 
csak az volna pusztán az igazi értelme, hogy a vallás az élet min
den érdeke terén elsőrangú tényező. Keresztény írók úgy tekintik 
e történeti tényt, mint a vallási világnézetnek alaköltését, érzék 
alá eső kifejeződését. Az «egész ember» fogalmát, a melyre a pæ- 
dagogiában oly nagy súlyt helyezünk, a keresztény vallás ily sza-
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* Wundt, System der Philosophie. 2. 1.
** Willmann i. m. I. 209—216.
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vakkal fejezi ki: «Az Istent féljed, és az ö parancsait tartsd meg; 
mert ez az egész ember.»1 De itt gondoljuk meg azt, hogy a ke
resztény világnézet szerint az Istennek a gazdasági és socialis életre 
is vannak szabványai és parancsai, és az igazságnak meg a szép
ségnek szintén szabott zsinórmértéket.2 3 Még pedig nem megakasztó, 
a fejlődést hátráltató szabványokat, a mint azok hiszik, a kik «a 
világkerülő hit» kifejezésével jelelik meg elméjüknek azt a korcs
szülöttjét, melyet természetellenes megtermékenyítéssel fogantak. 
Nem! a közműveltséget előmozdító szabványok vannak a vallás
ban, a mint a történet bizonyítja. Lehetetlen t. i. szemet húnyni a 
hatalmas motivumok előtt, a melyek a kereszténységben a közmű
velődés javára rejlenek.8 A kereszténység megnemesítette a mun
kát, munkára kötelez, munkához jogot ad, a munkást megbe
csüli . . .4 * Az osztálykülönbözetet, mely a munkafelosztással jár 
könnyebben simítja ki ma, mint hajdanában megszüntette a rab
szolgaságot. A keresztény világnézet előtt az életnek egyetlenegy 
érdeke sem közömbös ; sz. Pál apostollal mondja : «Minden sza
bad nekem».6 *

Csak azt ne vegyük a vallástól rossz néven, a mit mindenütt, 
a közgazdaság legutolsó érdeke terén is, szükségesnek tartunk : a 
munkafelosztás elvének hangsúlyozását a maga körében. Ma, a ki 
a kor magaslatán áll, a munkafelosztás törvénye alapján természe
tesnek találja, hogy mint minden ágának, a közművelődés vallási 
ágának is vannak külön képviselői, szakemberei, specialistái. Tűr
jük el, ha a vallás a papságtól, a szerzetes intézménytől, főleg az 
ú. n. elmélkedő szerzetesektől mereven megköveteli: az «Unum 
necessarium» szemmeltartását. Azután nem minden korlát válik 
kárára a fejlődésnek;6 ellenkezőleg a korlátok, a melyek rendet és 
összhangot visznek az emberi élet körébe, javára vannak a hala
dásnak. Maga a philosophia is állít ilyen korlátokat, s azért ne 
döntsük halomra azokat, a melyeket az «Unum necessarium» elve 
és ennek kiegészítői szabnak a közgazdaság, a socialis élet, a nyelv

1 Préd. 12. 13.
2 Willmann i. m. II. 31. 1.
3 I. m. I. 209—216. 380—391 és még sok más helyén a műnek.
4 Weiss i. m. I. 12. 8.
6 I. Kor. 6. 12.
6 XIII. Leo körlevele az emberi szabadságról. 1888. jun. 20. Sz. Istv.

Társ. kiad.
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és irodalom, mesterség és művészet terén müködö ember elé. Ha 
e két pontban engedünk a vallásnak, ő is ad viszonzásul két en
gedményt. Kötelezi egyrészt szakembereit egyetemes művelődésre 
és megszenteli másrészt és gyümölcsözővé teszi az élet minden 
érdeke terén folyó munkát. De lássuk már magának az Istennek 
idevágó szavát, későbbre hagyva fejtegetésünk kapcsolatát a fejlődő 
emberrel, a fejlesztő tényezőkkel és az egész emberrel.

Nem fogom a szentírásnak összes idevonatkozó helyét idézni ; 
csak egy pár classicus helyre hivatkozom, legközelebb arra, a hol 
maga az Isten tűz feladatot az ember elé, a kit teremtett. Mózes 
könyvének első fejezetében, tehát a szentrás legelején, e jelentős 
szavakat olvassuk: «Alkossunk embert a mi képünkre és hason
latosságunkra . . .  És teremté Isten az embert az ő képére ; Isten 
képére teremté őt, férfiúvá és asszonynyá teremté őket. S megáldá 
őket Isten és mondá : Növekedjetek és sokasodjatok és töltsétek 
be a földet, és hajtsátok azt uralmatok alá, és uralkodjatok a ten
ger halain és az égi madarakon és minden állatokon . . . íme 
nektek adtam minden maghozó füvet a földön . . .* Egy másik 
helyet az újszövetségi szentírásból idézek. Sz. János evangéliuma 
elején így szól : «Kezdetben vala az Ige, és az Ige Istennel v a la .. .  
A világ ő általa lett . . . Tulajdonába jőve, de övéi be nem fogadák 
öt. Valamennyien pedig befogadák őt, hatalmat ada nekik, hogy 
Isten fiaivá legyenek.»**

Ez egy pár szóban bőséges felvilágosítást kapunk a fejlődő 
emberről, a fejlesztő tényezőkről és a nevelés czéljáról. Az ember 
Isten képe. Istenhez való hasonlatossága épen abban áll, a miben 
a többi teremtményektől különbözik : észben és akaratban, a lelki 
világ e két sajátos jelenségében. Lélek az Isten, s a lélekben van 
az ember istenképüsége. E körben rejlik a keresztény világnézet 
szerint az ember ideális életének, az ideális műveltségnek és köz- 
műveltségnek a gyökere. Az ember továbbá utasítást kap arra, 
hogy szegődtesse a természeti valóságot, a mi valóságos alapvetés 
a gazdasági és társas közművelődés munkájában. Hajtsátok a föl
det uralmatok alá ! Növekedjetek és sokasodjatok ! Az ember végre 
Isten fiává lehet. A keresztény világnézet t. i. természetfölötti rend
ről beszél. Ennek az az értelme, hogy az Isten kegyelemből a ter

* Gen. I.
** Ján. I. 1—14.
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mészetes állapotot meghaladó magasabb czélt (Isten látása, Isten
ben való boldogság, mennyország) tűzött az ember elé s e czél 
elérésére megfelelő, azaz szintén természetfölötti eszközöket (ki
nyilatkoztatott hit, erkölcs, malaszteszközök) adott s végre az em
bernek módot nyújtott, hogy újjászülessék vízből és Szentlélekből 
(keresztség), vagyis a természetfölötti rendnek megfelelő subjec- 
tummá lehessen.

Egy mozzanatra figyelmeztetünk még, mielőtt ez alapból a 
fejlődő emberre, a fejlesztő tényezőkre és a nevelés czéljára követ
kező tanulságot levonjuk. Az ember mikrokosmos. A természeti és 
lelki valóság egységbe fonódik benne ; ez philosophiai igazság. 
Tekintettel a természetfölötti rendre az isteni valóságban is része 
lehet, a mi a kinyilatkoztatásból folyik.* így történik, hogy az em
bernek minden ténykedését e három elem befolyásolja. Ideális 
élete érzéki befolyás alatt áll. Érzéki életfolyását meg elvek szabá
lyozzák. S az apostol azt akarja, hogy akár eszünk, akár iszunk 
akár más valamit teszünk, mindent az Isten dicsőségére tegyünk. 
Ehhez képest az embernek gondolata szóvá és írássá, eszméje szo
borrá vagy képpé, érzelme dallá lesz, s midőn Istenét lélekben és 
igazságban imádja, térdet fejet bajt és kezét összekulcsolja. S mi
dőn ezt teszi, az ideális közműveltségnek válik atyjává három 
irányban : nyelv és irodalom, mesterség és művészet és a vallás 
irányában. Ugyanígy megfordítva: midőn a földet szolgálatába veszi 
és a társas culturának természeti alapját, a jogot, családot szegőd- 
teti, elméje és akarata megteremti az állat érzéki életén fölül álló 
gazdasági és socialis közművelődést. Végre mivel a természetfölötti 
elem is mindenkor belejátszik az ember működésébe, azért min
den művének a tetmészetfölötti czéllal összhangzásban kell állnia. 
A ki a természetfölötti rendet nem ismeri, annak lehet egyedüli 
czélja a közműveltség élvezete és szolgálata ; a keresztény ember
nek ez szintén czélja, de összhangzásba hozza azt a természetfö
lötti czéllal.

A vallási világnézet körében ezek után a nevelés fogalmának a 
következő értelme van. A fejlődő ember fejlődésének iránya a gaz
dasági, társas és ideális közművelődés, meg a kinyilatkoztatott vallás 
jelelte út. Fejlesztő tényezők a természeti valóság az ember szolgá
latában, a socialis közműveltség, nyelv és irodalom, mesterség és

* Pét. 2. lev. 1. 4.
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művészet és a kinyilatkoztatott vallás. Megnevelt ember az, a ki 
elméje és akarata munkájával fölszedett és összhangba hozott a 
gazdasági és társas élet köréből, nyelvből és irodalomból, mester
ségből és művészetből és a vallásból annyit, a mennyi az általános 
műveltséghez szükséges ; a ki a közművelődés valamely munka
terén állást foglalt és kötelmeit buzgón teljesíti ; a kinek egész 
valósága összhangzásban áll a természetfölötti czéllal. Látni való, 
hogy a vallásos világnézet a nevelés fogalmának tartalma és terje
delme dolgában mindazt megerősíti, a mit a philosophiai világnézet 
megállapít. Csak egy elemet kapcsol hozzá : a természetfölötti fej
lődést, fejlesztő eszközöket és czélt. Kétséget nem szenved, hogy 
ezáltal az emberi törekvések súlypontja e földi élet teréről az örök 
élet körébe esik; de ez a körülmény egyáltalán nem válik a köz
művelődésnek kárára, a mint a történet bizonyítja.

Mielőtt a pædagogiai gyakorlatnak történetében és egész ter
jedelmében való elemzéséhez fogunk, hogy ez úton a nevelés fo
galmának tartalmát és terjedelmét megállapítsuk, az eddigi ered
ményt határozott alakba öltöztetjük.

Minő értelme van e kifejezésnek : fejlődő ember ? Legköze
lebb az, hogy a természetes, Kousseau-féle növés és gyarapodás 
helyett egy határozott czél irányában való történeti fejlődésről 
van szó* Folyik pedig e fejlődés az alanyi és tárgyi rend számará
nya szerint. A test és lélek egyaránt fejlődik, a mint együtt teszik 
az embert. S fejlődnek, mert ama czél megközelítésével boldogság
ban gyarapodnak és szolgálatra képesülnek. Minél közelebb esnek 
a czélhoz, annál nagyobb a boldogságuk és szolgálatra annál al
kalmasabbak.

Fejlesztő tényező : az egyes ember, de a társaság megbízá
sából ; az eszközök, a melyekkel dolgozik, a szegődtetett valóság
ból, a gazdasági és társas életből, nyelvből és irodalomból, mester
ségből és művészetből és a vallásból kerülnek. Ezek egyúttal tőkét 
tesznek, jobban mondva: egy nagy tőkének aprópénz értékei.

Végre a nevelés czélja: az ember gazdasági, társas és ideális 
javak birtokában és szolgálatában, műveltségben és közműveltség
ben, boldogságban és Isten dicsőségének munkálásában.

* E két rendbéli fejlődés nem zárja ki egymást ; ellenkezőleg mint 
a pliysikai okság és a szabadság egymásba fonódnak az emberben, úgy a 
természeti és történeti fejlődés is.
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E meghatározásoknak nevet adhatunk, s a neveket behelyet
tesíthetjük a határozatlan tényezők helyébe. Ezzel az első tényező
nek, a fejlődő embernek értéke lészen : a történetileg fejlődő egész 
ember. A fejlesztő tényezők helyébe: a társaság megbízásából 
nevelésre vállalkozó müveit ember tehető, a minek teljes értelme 
azonban csak később, a nevelés czéljának megállapításánál, 
derül majd ki. Egyelőre elég annyit tudnunk, hogy a müveit 
ember fogalmában benn rejlik a hivatásszerű munka, a mely- 
lyel egyénisége erejét a történeti elv irányában a közjó szol
gálatába szegődteti. Végre a nevelés czélját addig is, míg fogal
mát jobban meghatározzuk, műveltségnek és közműveltségnek ne
vezhetjük.

S így a nevelés fogalmi meghatározása lészen : a társaság 
megbízásából nevelésre vállalkozó művelt embernek hatása a tör
ténetileg fejlődő emberre, hogy ez műveltségre tegyen szert és a köz- 
műveltség szolgálatára képesüljön.

E meghatározást hypothesisnek tekintjük, a melylyel a pae- 
dagogiai gyakorlatnak egész terjedelmében és történetében való 
vizsgálatához fogunk. Nem vehető e vállalkozás részletes vizsgálat 
értelmében. Ily vizsgálat egész mű, a pædagogia története volna, 
olyanféle, a milyen Willmann Didaktik als Bildungslehre czímü 
müvének első kötete, a melyen a második kötet, az elméleti rész 
alapul. Mi egy pár általános vonással csak a vázlatát írjuk meg — 
Willmann nyomán, a kire, mivel csaknem azonos szempont vezérli, 
biztosan támaszkodhatni, k.

A görög és római korszak, az atyák és a középkor ideje, a 
renaissance-kor és a siècle éclairé, de még századunk is a történe
tileg fejlődő emberre való hatásnak tekintették tényleges gyakor
lattal a nevelést. A történeti fejlődés azzal indul meg, hogy a ne
velés természeti alapja, az ember az anya méhében és a minden- 
ség méhében egy bizonyos czél szolgálatába szegődik. E czélokat 
Willmann a művelődés ethosa czímü szakaszokban tárgyalja kor- 
ról-korra. A kalokagathia, a forum, az Unum necessarium, a fan 
posse, a felvilágosodás oly jelszavak, a melyek ama czélokat, ha 
nem is egészükben, de uralkodó színükben mutatják. Ehhez járul 
az is, hogy a görög rcaiSsía èXsoüépioç xai xaXfj mellett oly neve
lés is volt, a mely a gazdasági és társas élet érdekeit tartotta szem 
előtt. Nem volt ugyan e nevelés iskolaszerű és elméleti és ßocvao- 
oov-пак, SooXtxóv-nak mondták, de mégis meg volt az élet gyakor-
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latában.1 S a középkorban, bár a főtörekvés az örök életre, az is
kolai tanulmányok a theologiára irányultak s az egész nevelés az 
idealismus körében mozgott, mégis épen a középkorban szabadult 
fel az ember és munkája a rabszolgaság alól. A keresztény vallás 
meghazudtolta a pogány felfogást, hogy volna munkakör ßavauaov, 
SoeXotóv jelleggel, s volna ember rabszolga természettel. S terv
szerű nevelés is folyt a gazdasági és socialis érdekek egyikének- 
másikának ápolására, a m int a czéhek nevelése m utatja. A test 
képzésének főlegalovagi nevelésben volt fontos szerepe.2 3 A követ
kező századról pedig el lehet mondani, hggy a gazdasági és socia
lis érdekek a nevelésben egyre jobban előtérbe léptek, a nélkül, 
hogy azért az ideális érdekek teljesen háttérbe szorultak volna.

Még könnyebb meggyőződni arról, hogy a társaság megbízá
sából nevelésre vállalkozó müveit ember volt minden korban a 
nevelő tényező. A renaissance idején innen nyilvánvaló tényként 
áll előttünk. Az állami beavatkozás, a mely e korban m ár sűrűén 
mutatkozik, egyre erősebben lép előtérbe, mígnem kifejlődött a 
jelen állapot.8 A középkorban inkább az egyház nevében folyt a 
nevelés. De már a görög világban is legalább a család megbízásá
ból vállalkoztak nevelésre, bár az állami beavatkozás sem hiány
zott.4 * Az sem szenved kétséget, hogy még a görög rabszolga-pseda- 
gogos is átlag müveit ember volt. Ha volt is az ellenkezőre példa, 
a mint Plutarchos kemény vádja mutatja, de ez épen vádra méltó 
visszaélés volt.

Végre a nevelés czélját a műveltség közlése és a közműveltség 
emelése teszi, s ez volt mindenkor a pasdagogiai gyakorlatnak ered
ménye. Közműveltség nélkül népek nincsenek, csak culturában 
szegények találhatók. A közművelődés e szerint szakadatlan folya
mat, a melyen a népek egyes tagjai dolgoznak, műveltségük azon 
foka szerint, a melyre neveléssel tettek szert. Ha magának az em
beriségnek nevelődését vesszük szemügyre, az a tapasztatat kínál
kozik, hogy a nevelés dolgában minden kor megszülte igéjét, mely 
ha nem volt is mindig megváltó ige, lendíteni lendített az embe
riség ügyén. A görög xaXoxaYalKa nem üres sallang, nem haszon

1 Willmann i. m. I. 179. 1. a hol látható, hogy némileg még iskola
szerű is volt.

2 I. m. I. 251—254.
3 I. m. I. 330—331. 362—379. 407—421. 1.
4 Willmann i. m. 176. 1.

Magyar Pædagogia. II . 9. 31
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tálán csecsebecséje az embernek, hanem a közművelődés irodalmi 
és művészeti ágainak érvényesülése. A forum Eomanumnak nevelt 
emberben a socialis culturának képviselőjét látjuk, a kinek legjobb 
ajánló levele a « fari posse ». A kereszténység «Un um necessarium « -a 
a vallásos életnek hangsúlyozott kifejezése.* A materialismus és 
Utilitarismus csak túlságos emelő rúdjai a gazdasági érdekeknek. 
A ki kemény Ítéletre liajlik, sajnálkozva azon, bog}- ez érdekek tör
téneti egymásutánban egyenként helyezkedtek előtérbe szinte 
elnyomva a többieket, annak Wilhnannal azt mondjuk: «Sajnál
kozzék inkább azon, hogy az emberi tudat és érzés oly keveset 
foghat át, hogy, mikor uj javak után nyúl, a régiek egy részét 
elejti, és hogy látókörünk annyira szűk, hogy, midőn a föld helyet 
fog benne, az ég tünedezni kezd, s így minden haladás veszteség
gel, minden gyarapodás elszegenyedéssel jár.» Ehhez még azt is 
adhatjuk, hogy midőn korok szerint más és más érdekek helyez
kedtek előtérbe, a többiek azért nem hiányoztak s a jelenkor gya
korlatának ezen érdekeknek összhangzó fonadékából készült ko
szorú lehet egyedüli méltó czélja.

E szerint a nevelésnek közlött meghatározásán változtatnunk 
nem kell, hanem  a talált elemek további elemzéséhez foghatunk.

(Folytatjuk.)
Mázy E n g e l b e r t . 0. S. B,

ÉSZREVÉTEL A NÉPISKOLAI NYELVTANÍTÁS 
KÉRDÉSÉHEZ.**

A népiskolák megnyíltak és a kis gyermekek munkája niegkezdő- 
dött. A ki a gyermeket ismeri, tudja, hogy az csupa munkakedv, csupa 
érdeklődés, csupa fogékonyság, — és a ki a gyermek fölfogásához le tud 
ereszkedni, a gyermek szívéhez szólani, azt rajongó szeretettel veszik 
körül, azt hálásan foglalják ártatlan szivökbe.

Ámde a mi tanrendszerünk, és némely tankönyv, és tanító fonák 
methodikája, épen nem arra való, hogy az iskolát, a tanulást megkedvel
tessék a gyermekekkel : nem, az első pillanattól fogva systematikusan 
elölik a gyermeknek mindama természetadta jó tulajdonait, s közöm-

* Keressétek először az Isten országát és az ő igazságát, s a többiek 
mind megadatnak nektek.

** Októberi számunkból tér szűke miatt szőrűit ki. A szerk.
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bőssé, kedvetlenné, sőt únottá teszik az imént még oly fogékony keblű 
gyermeket. Valóban idején való volna már a népiskolák tanrendszerét, 
a tanítók gyakorlati kiképzésének módját,* — első sorban pedig a nyelv- 
tanítás módját és a hitoktatás tananyagát alapos reviziónak alávetni.

Ezúttal csak egy kis adattal akarok szolgálni a nyelvtanítás kér
déséhez.

Egy fővárosi községi népiskola második fiúosztályában, a tanitás 
■első hetében, a rendes olvasás és írás mellett, a tanító még a következő 
épületes költeményt adta föl könyvnélküli megtanulásra növendékeinek.

Használd az időt.

Pdnczeltól.**

Az idővel gazdálkodjál,
Mivel nincsen drágább annál.
S ha egyszer elröppent napod,
Többé vissza nem hozhatod.
A mit véghez vihetsz még ma,
El ne halaszd azt holnapra.
Rest és dologtalan ne légy,
Hangyától, méhtől példát végy !
Ki jól eljárt munkájában,
Nyugton alszik az ágyában.
Jól elrendezd mindenedet,
Folytasd vidáman tisztedet.
Kezdd a napot imádsággal 
És végezd hálaadással !

Péntekre volt föladva négy sor, szombatra is négy sor, s hétfőre 
ш  utolsó hat sor.

Ismerek egy oda járó fiúcskát ; eszes gyermek, egész verses szin- 
darabokat s Pósa Lajos számos gyermekversét tudja ; játszva, minden 
erőltetés nélkül, tanulta meg őket. Hogy van az, hogy e hitvány 14 soros 
vers sehogy sem akart bemenni kicsiny fejecskéjébe ? A nehézség onnan 
van, mert e versezet nem költemény, — mert, egy szóval, itt Pánczél 
úrnak egy alaki és nyelvi szörnyszülöttjével van dolgunk.

A mi először is a verselést illeti, az igen gyarló, hiányzik belőle a 
rhvthmus, mely a jó verset úgy behizelgi a kicsinyek fülébe ; oly sorokra 
is akadunk, melyek az ütemes verselés alapszabálya ellen vétenek.

Ilyenek pl. a 3-dik, a 7-dik, K-dik, 12-dik és 14-dik sor.
Térjünk át most a költemény nyelvére. Vessük össze mindenek 

előtt az első négy sort a német eredetivel :

* Tanárokét nem különben! A szerk.
** Olvasókönyv. II. osztály. Király Pál tanár közreműködésével szer

kesztették : Barna I., Hajnal A., Sretvizer Lajos és Szőke István. 10. kiad. 1890.
31*
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Benütze deine Zeit,
Du kannst sie nicht erkaufen,
Sie kommt auch nicht zurück,
Ist sie einmal verlaufen.

Valóban, a ki ez értélmes és jóhangzásu német sorokat oly gyarló* 
módon fordította, arról Horatius szavainak fölhasználásával elmondhat
juk, hogy Pánczél «háromszoros érczpánczél vértezi keblét» a költészet 
múzsája ellen. Mily laposság, mily erőtlenség, mily fogalomzavar ! Mert 
hiszen : «S ha egyszer elröppent napod», nem is a letelt napot, hanem 
a letelt életet jelenti. Pedig a költő csak nem akar filozofálni a hét éves 
gyermekekkel : és azt mondani :

«Piáim, ha egyszer meghaltatok,
Új életre nem kelhettek.»

De menjünk tovább :
«A mit véghez vihetsz még m a», nemcsak rossz hangzású, ha

nem a hét éves gyermek előtt ismeretlen kifejezés. Ugyanez áll a
«Ki jól e ljárt munkájában» és a
«Folytasd vidáman tisztedet» kifejezésekről.
Azonban e rossz vers mellett még más gyötrelmük is volt a sze

gény kicsinyeknek.
Hétfőre a költemény mellé még a következő nyelvtani szabályokat 

is be kellett vágniok :
1. Ha beszélünk vagy írunk; mindig mondatokban fejezzük ki

gondolatainkat. *
2. A mondat gondolatainknak szavakkal, vagy írásban való ki

fejezése.
3. A teljesen bevégzett mondat után pontot kell tenni.
4. Pont után és a mondat kezdetén mindig nagy kezdő betűt 

írunk.*
Mindez a tanítás első hetében. Képzelhetik, tisztelt olvasóim, hogy 

a hét éves gyermekek mily nagyokat néztek s mily nagyokat sóhajtottak 
eme világra szóló szabályok hallatára.

Nem isten ellen való vétek-e hét éves gyermekekkel az első két 
pontban foglalt abstrakt definitiókat betaníthatni ?

És ilyen bűnt követnek el ugyanott a harmadik elemi osztályban 
a számtan tanításánál is. Nem elégesznek meg azzal, hogy a nyolcz éves 
gyermek tudjon szorozni, osztani. Megkövetelik, hogy e definitiókat is 
tudja : szorozni annyit tesz, mint oly számot keresni, mely . . .

De térjünk vissza a nyelvtani szabályokhoz.

* Magyar nyelvtani kézikönyv. Irta Belicza József. Sajtó alá ren
dezte Dr. Jancsó Benedek. I. füzet.
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A 3-dik szabály helytelen, mert hiszen teljesen bevégzett mondat 
végén — kiki tudja — fölkiáltó jel, kérdő jel is állhat.

A negyedik pont szintén hibás. Pont után és a mondat kezdetén 
helyett, elég azt mondani, hogy minden mondat nagy betűvel kezdődik.

Lám, lám ! Ennyi kifogás emelhető a nyelvtani könyv első fél lapja, 
,8 az olvasókönyvnek egyetlen egy versecskéje ellen. De általában az egész 
könyvben csak úgy hemzsegnek a helytelen definitiók. A 21. lapon pl. 
ezt tanítja : «Vannak állító, kérdő és tagadó mondatok* ; mintha az állító, 
kérdő és tagadó mondatok kizárnák egymást s a kérdő mondat nem le
hetne maga is állító vagy tagadó. Avagy mire való ily definitiók bemagol- 
tatása: « A szavak hangokból állanak. » És szabad-e egy hét éves gyer
meket ily hosszú mondatnak betanulásával kínozni :

« Azt a hangot, a melyet saját hangjával, minden más hang se
gítsége nélkül ki tudunk mondani, magánhangzónak, azt pedig, a me
lyiket csak egy másik hang segítségével tudunk kimondani, mássalhang
zónak nevezzük. »

Kérdjük továbbá, bét éves gyermekeknek való-e Tompának e mély 
értelmű költemény-részlete :

A szülők iránti tisztelet.

Tomiidtól.

«Tiszteld atyádat és anyádat !»
Ez az Isten parancsolatja.
Szivedet a háládatosság 
Erre inti, erre nógatja.

Ez intést én híven megőrzőm 
v Hogy jó legyen dolgom e földön.

Hogy szép időt érj, a midőn már 
Hajad, mint az ezüst, fehérük,
Hogy tartsanak majd tiszteletben 
A flak s unokák mindvégig,
Ne legyen az feledve nálad :
«Tiszteld atyádat és anyádat!»

Az első versszak még liagyján ; de a másik versszak oly nehéz 
periódus, hogy ily korú gyermekeknek egyáltalában nem való.

Sok szülő és tanító talán szőrszálhasogatásnak fogja deklarálni 
kifogásainkat, és nem tulajdonít a dolognak oly nagy fontosságot, mint 
a minőt az megérdemel. Én azzal nem gondolok. Meg vagyok ugyanis 
győződve, hogy a sok rossz tanulóért első sorban rossz tanrendszerün
ket, másod sorban az illető tanítók (tisztelet a kivételeknek !) hiányos 
methodikáját, — és csak harmad sorban a gyermekek és szülők gondat
lanságát terheli a felelősség.



4 7 8  AZ ÁLLAMI TANÍTÓKÉPZŐ-INTÉZETEK Ú J TANTEKVÉNEK ÜGYE

Az iskola arra való, hogy a gyermekekből értelmes, munkaszerető 
embereket neveljen : az iskolának első főkötelessége tehát a gyermekek 
természetadta tehetségeit e nagy czélra fölhasználni, munkaerejét és 
munkakedvét fokozni, nem pedig methodikai botlásokkal érdeklődését, 
fogékonyságát egyszer mindenkorra megölni.

£1 tehát a nyelvtani (és számtani) definitiókkal ! El a dogmával, 
melyet a gyermek nem érthet ! az oly gyarló versekkel, melyek kész 
morált akarnak a gyermek fejébe verni. A tanítás a gyermek szivéhez 
szóljon ! A jó vers — s ilyen Pósa Lajos több kedves gyermekverse — 
önkénytelenül fülébe mászik a gyermeknek, behizelgi magát a szivébe,, 
és meg is hozza áldásos gyümölcsét.

A tankönyvíróknak és a tanítóknak tehát mindenkoron Goethe 
halhatatlan szavait kellene megszívelniök :

Für die Jugend ist das Beste eben gut genug! V é k tes .

AZ ÁLLAM I TANÍTÓKÉPZŐ-INTÉZETEK ÚJ TANTER
VÉNEK ÜGYE A KÖZOKTATÁSÜGYI TANÁCSBAN.

(E ln ö k ség i e lő te r je sz té s .)

A vallás- és közoktatásügyi minister úr ő nagyméltósága 1892. évi 
november hó 16-án 37547. szám alatt kelt rendeletével felhívta az or
szágos közoktatási tanácsot, hogy az állami tanítóképző-intézetek szá
mára 1882-ben ideiglenesen életbeléptetett tantervet vegye revizió alá 
és új tantervet dolgozzon ki

A tervezet kidolgozása végett a tanács kebeléből dr. Kármán Mór 
elnöklete alatt kiküldött bizottság munkálatával elkészülvén, van szeren
csénk az általa kidolgozott új tanterv előterjesztésével egyidejűleg azon 
alapelvekről tájékoztatást nyújtani, melyek a tanterv kidolgozásánál 
irányadóúl szolgáltak.

Az állami tanítóképző-intézetekben jelenleg használt tanterv ellen 
első sorban az a kifogás merült fel, hogy nem vet kellőleg ügyet a leendő 
tanítók szükségleteire, és hogy nem nyújt elegendő alkalmat arra, hogy 
a növendékek a gyakorlati tanításban jártasságot szerezzenek. Hibáztat
ták továbbá benne, hogy igen nagy általánosságban mozogván, nem álla
pítja meg elég pontosan azt, a mit a tanítóképzőben okvetetlenül el kell 
végezni, s nem jelöli meg az irányt, a melyben a képezdei helyes okta
tásnak haladnia kell.

Mind a három szemrehányás jogosult. Kétségtelen, hogy a tanterv 
ezen fogyatkozásai, párosulva a tanítóképző-intézetek számára írt mód
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szeres utasítások és tankönyvek hiányával, jó részben forrásai ama bajok
nak, melyek a tanítóképző-intézetek működésében észlelhetők.

Az új tanterv első sorban az említett hiányokon kíván segíteni. 
A tanítójelöltek gyakorlati kiképzése e tan terv szerint a III. osztályban 
elvégzendő hospitálásokon és mintatanításokon kívül a IV. osztályban 
hetenként 8 óra van fentartva, mely időből hetenként 6 órát a növen
dékek huzamosabb ideig tartó és fokozatossággal beosztandó tanítással 
töltenek.

A most fennálló tantervben csupán a mennyiségtanra kimondott 
azon intézkedés, hogy a IV. évfolyamban az illető tárgy népiskolai tan
anyaga módszeresen dolgoztassák fel, az illető tantárgy tanításának se
gédeszközei ismertessenek meg és abból tanítási tervezetek készíttesse
nek, — szintén a gyakorlati kiképzés érdekében — az új tantervben 
minden tantárgyra kiterjesztetett.

Ezáltal biztosítva látjuk azt a czélt, hogy a tanítójelölt a népisko
lában majdan általa tanítandó anyagot részletesen és módszertani szem
pontból megvilágítva megismeri. Azonfelül lehetővé vált az, hogy a 
tanítás- és módszertanra a most fennálló tantervben megállapított óra
szám lejebb szállíttassák.

Megjegyzendő azonban, hogy a tanítóképző-intézeti tanárok orsz, 
egyesületének a tanterv ügyében kidolgozott « Emlékiratán-ban foglalt 
azon javaslata, hogy mindenik tantárgy népiskolai tananyagának ne csak 
módszeres feldolgozása, hanem általában az illető tantárgy módszertana 
a pædagogia tanításától elválasztassék, nem látszott elfogadhatónak. 
A népiskolai tantárgyak általános methodikáját, ama tantárgyak helyze
tét a népiskolai oktatásban három egymáshoz való viszonyukat, meggyő
ződésünk szerint, nem lehet elválasztani az általános tanítás- és mód
szertantól, mert így, azon veszélynek tesszük ki a képző-intézetek növen
dékeit, hogy a különféle tantárgyak tanítására nézve egymástól lényege
sen eltérő módszeres utasításokat kapnak.

Az egyes tantárgyakból elvégzendő tananyag elrendezésénél az az 
alapelv volt irányadó, hogy minden rész, mely közelebb áll a tanító 
gyakorlati hivatásához, mentői későbben következzék, ellenben a tan
anyagnak általánosabb jellegű részei a képző-intézeti tanulmányok ele
jére tétettek.

A tantárgyak tekintetében nem volt elfogadható az a megkülön
böztetés, a melyet a fentebb említett Emlékirat az általános művelt
ségre tartozó és a szakképzés szolgálatában álló tantárgyak között tesz. 
Abban a meggyőződésben vagyunk, hogy ily megkülönböztetésnek a 
tanítóképzőben nincsen helye, s hogy itt mindenféle oktatásnak kezdet
től fogva szakszerűnek kell lennie. A tanító által igényelt szakképzés 
szoros kapcsolatban van a műveltség elemeivel, mert ezeknek tovább
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adása az ő feladata. Ennélfogva az úgynevezett általános műveltségre 
tartozó tantárgyak is a tanítóképző-intézetben a tanítói szakképzéshez 
tartoznak és csupán arról kell gondoskodni, hogy azokat figyelemmel a 
tanító szükségleteire tanítsák.

Az utóbbi alapelv értelmében az új tantervben a tananyagnak 
különösen azon részei domborodnak ki, a melyek tanítása tanítóképzés 
szempontjából kiválóan szükséges. Ilyenek különösen a hazai vonat
kozású részek, a melyek figyelemmel a népiskolai oktatás szükségleteire 
a tanítóképzőkben nagy részletességgel és behatóan tárgyalandók.

A tantervnek ilyetén kidolgozása szükségessé tette a tananyagnak 
lehető részletes megállapítását, a mi azt a látszatot kölcsönzi a munká
latnak, mintha a tananyag rendkívül megszaporodott, s a követelmények 
nagy mértékben fokoztattak volna. Az új tantervnek a fennállóval való 
összehasonlítása azonban, de különösen a jobb tanítóképző-intézeteink
ben eddigelé is elvégzett tananyagnak mennyisége arról tanúskodik, hogy 
az anyag általában véve nem szaporodott, legfeljebb behatóbb és a rész
letekbe is belémélyedő feldolgozása kivántatik.

Merőben új tananyagot a tantervben csak egyet találunk : a köz
gazdaság elemei egy féléven át heti 1 órában. Az egészségtan, az egyházi 
ének és zene nincsenek ugyan benne a most fennálló tantervben, mind
azonáltal nem új tantárgyak, mert a tanterv életbeléptetése óta rende
letileg hozattak be.

A legtöbb tantárgynál a tananyag behatóbb és mélyebb feldolgo
zása érdekében az órák száma szaporíttatott.

Legjelentékenyebb az órák szaporodása a magyar nyelv és iroda
lomnál (10-ről 15-re). E szaporítást indokolja a magyar nyelvi és iro
dalmi oktatás nagy jelentősége úgy általános művelődési, mint nemzeti 
és gyakorlati szempontból. Ezen szaporúlat szükséges a nemzeti iroda
lommal való beható foglalkozás végett. Az új tantervben kiváló gond 
van fordítva arra, hogy a növendékek a magyar nemzeti irodalom kin
cseit ne csupán valamely irodalomtörténeti tankönyv ismertetései, hanem 
az irodalmi művekkel való foglalkozás útján ismerjék meg.

A természettudományok és földrajz csoportjára az érvényben levő 
tantervben 17 óra jutott; az új tanterv szerint e tantárgyak heti óra
száma 24. A heti 7 órai szaporulat indokolva van egyfelől azzal, hogy a 
IY. osztályban ama tantárgyak népiskolai tananyagának módszeres fel
dolgozását kell adni ; másfelől azzal, hogy a növendékeket a laborató
riumi munkákban és kisérletezésben is kell gyakorolni, a miről az ér
vényben álló tantervben nem volt gondoskodva.

A rajzolási és szépirási órák szaporítása a közoktatási tanácsnak 
még a múlt évben hozott egyik határozatán alapszik ; az ének és zene 
óráinak szaporodását 14 +  2 =  16-ról 20-ra az a körülmény indokolja,



A KÖZOKTATÁSÜGYI TANÁCSBAN. 481

hogy ezen tantárgynál is, mint minden ügyességnél, a gyakorlásra kellő 
alkalmat és időt kell adni, hogy a kivánt siker biztosíttassák.

A pædagogia óraszáma a már fentebb említett okból 3-mal, a 
mennyiségtané 1-gyel, a német nyelvé 2-vel kevesebb lett. Az utób
bira nézve meg kell jegyezni azt, hogy a német nyelv tanításánál az 
úgynevezett direct módszer alkalmazásával, melylyel eddigelé is több 
állami tanítóképzőben sikerrel tettek kísérletet, továbbá a tanulóknak 
nyelvismeretök szerinti csoportosításával a lejebb szállított óraszám 
mellett is lehetséges lesz az érvényben álló tantervben kitűzött czélt 
elérni.

Az új tanterv szerint az I. és II. osztály növendékei heti 37—37, 
a III. és IV. osztálybeliek heti 38—38 órában vannak elfoglalva.

Ezen óraszám magasnak tetszik az érvényben álló tantervben 
megszabott 27, 27, 27 és 26 órával szemben. Ez a nagy eltérés azonban 
csak látszólagos. Az ntóbb említett tantervben ugyanis a gazdasági és 
kézimunka-gyakorlatok óráinak száma nincsen meghatározva, — az 
egészségtan, az egyházi ének és zene óráinak száma nem foglaltatik 
benne. Ezeket is számítva, évfolyamonként jelenleg is a következő óra
számok találhatók: 31, 31, 31, 32. A tényleges óraszaporulat tehát 
6, 6, 7, 6.

Ez a szaporulat pedig nagy részben a gyakorlati ügyességekre esik.
Az elméleti tantárgyak óraszáma az érvényben levő tantervben 

osztályonként :
18, 19, 20, 23.

Az új tanterv szerint :
21, 21, 26, 26.

Itt a III. és IV. osztály elméleti óráiban benne foglaltatik a gya
korlati kiképzésre fordítandó heti 2, illetőleg 8 óra.

Az új tantervben megszabott óraszámok azonban magukban véve 
sem túlmagasak. Az erre nézve netán felmerülő aggodalmat eloszlat
hatja annak megfontolása, hogy a heti 37, illetőleg 38 órából csupán 
21, illetőleg 26, (a gyakorlati kiképzésre fordítandó órák leszámításával 
csupán 21, 21, 24, 18) olyan, a mely rendszeres és összefüggő leczke 
hallgatásával, pusztán elméleti munkálkodással jár. A többi 16, illetőleg 
12 órának egyik részében a növendék jobbadán rajzolással és a zene 
gyakorlásával van elfoglalva, másik részében pedig gazdasági, kézügye- 
sítő és testgyakorlatokat végez, tehát testi nevelése érdekében munkál
kodik. Ezen utóbbi órák leszámításával a valóban szellemi megterhelés
sel járó órák száma tényleg a következő: I. és II. osztály 31—31,
III. osztály 33, IV. osztály 33Vs.

Az elfoglaltság ezen mértékét a tanítóképzőben nem szabad so
kaim. A néptanító a törvény értelmében heti 30 órai tanítást köteles



végezni ; ezenfelül köteles erre előkészülni, iskolája irodai és rendtartási 
ügyeit elintézni. Nem sokkal több-e az a munka, mint az, a melyet a 
képző intézetben kell végeznie ? Nem kivánatos-e, sőt nem szükséges-e, 
hogy már a tanítóképzőben szokja meg az oly mérvű elfoglaltságot, a 
minőt az élet tőle meg fog követelni ?

Hogy az új tantervben megállapított óraszám mellett sem lesz 
túlterhelés, arról meggyőz a következő számítás :

A tanítást minden osztályban úgy kell berendezni, hogy az elmé
leti tantárgyak délelőtt 8-tól 12-ig, esetleg 7-től 12-ig legyenek, a dél
utánokra csak gyakorlati ügyességek jussanak. Ezt szem előtt tartva az 
I. és II. osztálybeliek el lesznek foglalva délelőtt hetenkint :

3 napon 3—3, együtt 9,
3 « 4—4, « 12 órában,

délután 2 napon 2—2, együtt 4,
3 « 4—4, « 12 órában ; egy délutánjok szabad.

Lesz tehát 2 napon 6—6 órájok,
3 « 7—7 «
1 « 4 «

A III. és IV. osztálybeliek elfoglaltsága :
Délelőtt 4 napon 4 —4 óra,

» 2 « 5—5 «
délután 3 « 2-—2 «

# 2 « 3—3 « s egy délután szabad.
Lesz tehát 3 napon 7—7 órájok,

2 « 6 és
1 « 5 órájok.

A délutáni elfoglaltság, midőn 3 és 4 órára rúg, harmad- vagy 
felerészben gazdasági és kézügyesítő gyakorlatokból és testgyakorlat
ból állhat.

Tehát látnivaló, hogy a növendék napi elfoglaltsága legfeljebb 
7 óra ; e mellett marad egy szabad délutánjok.

Ha ezenfelül az órarend készítésénél gondot fognak fordítani arra, 
hogy az egyes tantárgyak óráiból 2—2 egymásután, és a több órás tan
tárgyaknál a kettős órák egymásután következő napokon legyenek, ha 
tehát a növendéknek nem kell majd mindennap 4—5-féle tantárgyból 
készülni ; ha azonfelül olyan lesz a tanítás, a milyennek a népiskolai 
oktatás megfelelővé tétele érdekében a tanítóképzőben is kellene lennie, 
t. i. olyan, hogy a tananyag valóban az iskolában sajátíttassák el, a könyv 
nélkül tanulandó pedig minimumra redukálódjék : akkor egyáltalán nem 
kell attól tartani, hogy az új tantervben megszabott óraszám túlterhe
lést fog okozni.
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Végül szólani kell még azokról a következményekről, a melyekkel 
az új tanterv életbeléptetése a tanítóképző-intézetekben alkalmazott tan
erők számát illetőleg járni fog.

A pædagogiai tárgyak (a testi élet ismertetése nélkül, melyet a 
természetrajz tanárára kivárnánk bízni) a nyelvekkel és történetiekkel 
együtt hetenkint 48—49 órát foglalnak el. Ezek ellátására az igazgatón 
kívül két tanár kell. A természettudományok, mennyiségtan és a testi 
élet ismertetésének tanítására heti 38 óra mellett két tanár szükséges.

Az elméleti tantárgyakra tehát a hitoktatókon és az egészségtan 
tanításával megbízandó orvoson, továbbá az igazgatón kívül négy tanár 
alkalmazandó. Miután jelenleg a legtöbb állami tanítóképző-intézetnél 
az igazgatón kívül csak két rendes és egy segédtanár van alkalmazva az 
elméleti tantárgyak tanítására, annálfogva az új tanterv életbeléptetése 
ezen intézeteknél még egy-egy tanári állomás szervezését fogja szüksé
gessé tenni. De az orsz. közoktatási tanács már az állami tanítóképző
intézetek 1890/1 -ik tanévi zárjelentéseiről a vallás-és közoktatásügyi 
miniszter úrhoz tett terjedelmes jelentésében reá mutatott arra a körül
ményre, hogy a fennálló tanterv mellett is szükség van a tanerők szapo
rítására, részint a túlterhelt igazgatók munkájának könnyítése, részint 
a tantárgyak szakszerű beoszthatása, végül a helyettesítések foganato- 
síthatása végett. A tanerők szaporítása tehát oly szükség, melyet az új 
tanterv előidézett óraszaporítás nélkül is előbb-utóbb ki kell elégíteni.

A mi a gyakorlati ügyességek tanítását illeti, megjegyezzük, hogy 
a gazdasági gyakorlatok legczélszertíbben arra való és kellően képezett 
kertészekre bizandók. A rajz és kézimunka tanítása heti 21 órával, az 
ének és zene tanítása heti 20 órával vagy egy-egy tanerőt kíván, vagy 
pedig úgy, mint a torna, az intézet tanárainak, esetleg a gyakorló iskola 
tanítóinak kezébe adható, ha kellő módon képesítve vannak. Ez kivált 
akkor lesz könnyen megvalósítható, ha az osztatlan gyakorló iskola rend
szerének elhagyása mellett több gyakorló iskolai tanító alkalmaztatnék, 
a kik azután, mint Ausztriában és másutt is szokásban van, az ének, a 
hegedű, a rajz stb. tanítását is végezhetik.

*  ¥*
Az új tanterv, noha véleményünk szerint nagy haladást jelez a 

fennálló tantervhez képest és alapját képezheti a tanítóképzők helyes 
irányú továbbfejlesztésének, mindazonáltal csak abban az esetben fog 
a várt eredményhez vezetni, ha életbeléptetése kellően előkészíttetik 
és ellenőriztetik, ha végrehajtásához meg fognak adatni a szükséges 
eszközök.

Az életbeléptetés kellő elkészítéséhez megkívántatik, hogy egyide
jűleg módszeres utasítások is adassanak ki és a tantervnek megfelelő
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tankönyvek írassanak. Ezeknek hiánya eddigelé is legnagyobb akadálya 
volt a tanítóképzőbeli oktatásnak.

Az eszközökhöz, a tanerők szaporításán kívül, főleg azt számítjuk, 
hogy a gyakorló iskola, legalább ott, a hol a IV. osztály növendékeinek 
száma a 10-et, 15-öt meghaladja, két vagy több osztályúnak szereztes
sék. Az új tantervben a IV. osztályban tanítási gyakorlatokra (az érte
kezletre szánt 2 óra leszámításával) hetenkint 6 óra van felvéve. A IV. osz
tály növendékei tehát egész éven át mintegy 180 órán taníthatnak a 
gyakorló iskolában. Tíz növendéket véve, egyre 18 órai tanítás jut. Ez 
ugyan nem sok mindazonáltal több, mint a mennyi a jelenlegi tanterv 
szerint egy növendékre jut. De a hol a növendékek száma a IV. osztály
ban 20-ra, 30-ra emelkedik, ott osztatlan gyakorló iskola mellett egy-egy 
növendékre ezentúl is egészben véve 9, illetőleg 6 órai gyakorlati taní
tás fog esni, a mi teljességgel elégtelen gyakorló kiképzésére. Ily helyen 
tehát föltétlenül szükséges, hogy a gyakorlati iskola osztottá tétessék és 
az osztályok számával a tanítási gyakorlatra szolgáló alkalom és idő is 
nagyobbíttassék.

Figyelemmel erre a körülményre, a tantervben a IV. osztálybeliek 
gyakorlati kiképzésére kettős javaslat van téve : úgy az osztatlan, mint 
az osztott gyakorló iskola számára.

Ezeknek előrebocsátása után az orsz. közoktatásügyi tanács elnök
sége a következő javaslatokat terjeszti elő :

a) A tanítóképző-intézetek számára kidolgozott új tantervet a 
teljes ülés elfogadván, terjeszsze fel a vallás- és közoktatásügyi minister 
úrhoz azzal az inditványnyal, hogy jóváhagyni s az 1804/5-ik tanév kez
detével fokozatosan életbe léptetni méltóztassék.

b) Kérjen a tanács megbízást, hogy a tantervhez szolgáló módsze
res utasításoknak a közelebbi tanév folyamán való kidolgozására.

c) Az utasítások alapján akár megbízás, akár pályázat útján tör
ténjék gondoskodás a tantervnek megfelelő tankönyvekről.

d) A gyakorló iskola lehetőleg minden tanítóképző-intézetnél, fő
leg azonban a népesebbeknél, legalább két, szükség esetében több osz
tályú iskolának szerveztessék.

e) Az új tanterv jóváhagyása után a tanács kötelességének fogja 
ismerni, hogy a már meglevő megbízatása alapján e tantervet a tanító
képzők szükségleteihez alkalmazza.



IRODALOM. 485

IRODALOM .

A módszerről. Irta dr. Brassai Sámuel. Második javított kiadás. Kolozsvár,, 
Stein János egyetemi könyvkereskedése. 1893. (Ara 1 frt 40 kr.)

Általánosabb érdekű pædagogiai munkák második kiadása nem 
tartozik nálunk a mindennapi jelenségek közé. Meglehet, hogy — mint 
a jelen esetben — az írónak személyes nimbusa kell hozzá, hogy az ilyen 
mű a feledés halálából új életre támadjon. Nem kutatjuk ilyenkor, mi
dőn egy már 25 évvel ezelőtt megjelent munka (a szóban forgó mű 
először akadémiai hármas értekezés alakjában látott napvilágot 18G7-ben) 
másodszor tűnik fel a könyvpiaczon, nem kutatjuk — mondom — szük
séglet vagy valamely szerencsés véletlenség keltette-é új életre, hanem 
egyszerűen constatáljuk e tényt, s teljes szivünkből örvendünk rajta.

S örömünk kétszeresen jogos ily esetben, midőn egy eredeti fő, a 
sajátmaga tudományos eligazodására mindig becsületesen törekvő elme 
munkája van előttünk. Az igazi tudós elme becsületessége, tárgyának a 
maga eszközeivel következetes végiggondolása mindig, sokoldalú tudós 
munkásságának minden terén megvolt Brassaiban, és ez a kiváló tulaj
donság mutatkozik egész tiszteletreméltóságában az előttünk levő 
könyvben is.

De e tiszteletnek nem szabad gátolni bennünket abban, hogy meg 
ne kérdezzük magunktól, mennyire illik ez új kiadású régi könyv mo
dern környezetébe, mily állást foglal el szakirodaimának mai körében. 
E kérdés az, mely a fentjelzett könyv megbeszélésében bennünket első 
sorban és majdnem kizárólag fog foglalkoztatni. A könyvnek bizonyára 
sokak előtt ismeretes specialis erényeire vagy hibáira elég lesz végül per 
tangentem rámutatnunk.

Beméljtik, hogy e fejtegetésből némi világosság fog áradni azon 
általánosabb kérdésre, miben különbözik az újabb, magát « tudomá
nyos»-nak nevező oktatástan a régibb methodikától ? Mi adja amannak 
a jogczimet e megtisztelő epithetonra, melyet elődjeitől oly konokul 
megtagad ? Nem tanítottak-e jól régibb időkben is, nem javították, nem 
gazdagították-e a tanítói gondolkodást ama régi didaktikák is, a Come- 
nius «Didactica Magná»-ján kezdve egészen Niemeyer «Grundsätze der 
Erziehung »-jáig, mely utóbbi tán mai napig is leghasználhatóbb ter
méke ama régibb didaktikai irodalomnak, melynek kissé elkésett hajtása 
a jelen könyv is ? Midőn ezt mondjuk, korántsem akartuk azt állítani, 
mintha Brassai könyve szolgai követője volna ez irodalomnak, vagy 
hogy tisztán belőle merítette volna a maga tartalmát, sőt egy perczig 
sem kételkedtünk a tiszteletreméltó aggnak ama szavaiban, melyekkel
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könyvét bezárja és írói eredetisége mellett bizonykodik. Csak a könyv
nek irodalmi helyét, hogy úgy mondjuk, irodalmi rokonságát akartuk 
megjelölni. Azt hiszszük, hogy Brassai könyve nem érezheti magát rosz- 
szul a sárospataki világhirü iskolareformator és a nagynevű hallei egye
temi kanczellár műveinek társaságában ; — hadd fejtsük ki, miért 
soroztuk ezek mellé, és miben különböznek mindeme könyvek mind
attól, a mit ma tudományos didaktikának nevezünk.

Az említett didaktikai munkák mindegyike felállít egy csomó 
többé-kevésbbé üdvös szabályt arra nézve, miképen vagy mit kell taní
tani ; némelyik, mint könyvünk is, bizonyos deductiv formákba igyek
szik azokat szorítani, a melyeken belül azonban következetesen meg
maradni nem tud. E szabályok között rendesen hiányzik minden belső 
kapocs ; egymás mellé vannak azok helyezve, úgy mint a fontosság rang
fokozata vagy bizonyos rendszerüség megkivánja ; az egyik szabály 
nagyobbára ellehet a másik nélkül ; nincs a mi őket együttesen meg
kívánná, nincs is kritériuma annak, maradt-e bennök hézag, mely a 
kitöltésre tán nagyon is rászorul, vagy sem. S mind e hiányosság onnan 
van, mert e szabályok nem egy elvszerü igazságból folynak, mely képes 
volna a tanítás feladatára egészben véve, vagy részleteire specialiter 
világosságot deríteni, melylyel mindig mérni lehetne a tanítás területé
nek mekkoraságát és szerinte megszabni az e terület megmivelésére 
szükséges eszközöket.

A tanításnak oly nominális definitiója, minőt Brassai megkísért, 
hogy az « eszmeegyének átadása», vajmi keveset lendít a dolgon. Ebből 
a legnagyobb erőlködéssel sem lehetne Brassai úgynevezett főelveit : 
«keveset, lassan és jól» deducálni, annál kevésbbé azt, hogy mit foglaljon 
magában az a kevés és miképen folyik a «lassan és jób-ból az eszmék 
elkészítésének és elrendezésének általa felállított e 12 elve : 1. Egyszer 
egyet ; 2. tanítsunk fokozatosan ; 3. a tanítandó eszmék a tanítvány 
elméje érettségéhez szabottak legyenek ; 4. tanítsunk igazságot ; 5. min
dent a maga neme és módja szerint ; 6. nem kell triviális, mindennap 
látott, sőt használt tárgyakat venni fel, hanem olyakat, a melyek bármi
nemű kisfoku újdonság ingerével a gyermek tudásvágyát ébreszteni és 
késztetni alkalmatosak ; 7. minden fogalmat a maga neme és természete 
szerint kell elkészíteni ; 8. a fogalmat a tanítványnyal az ő teljes és 
világos öntudatával szereztessük meg, úgyhogy nemcsak a hozzája vezető 
útról egészben, hanem az azon tett minden lépésről is egyenként tiszta 
képzete legyen ; (az eddigi nyolcz elv az eszmék elkészítésére, a további 
négy azoknak elrendezésére vonatkozik) ; 9. sohase előlegezzünk; 10. le
gyünk következetesek ; 11. ismételjünk czélszerüen ; 12. csoportozzunk 
óvatosan.

Ki tagadhatná, hogy az imperativusok mind egytől-egyig igazsá
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got foglalnak magukban ? De ki tud belőlük egy szabályozó tudományos 
princípiumot kiolvasni, mely e tételeket egymással összekapcsolná, egy
másból eredtetné vagy kritériumot adna arra nézve, hogy kimerítettük-e 
a szabályok bizonyos körét? Nem lehetne-e például a 11. és 12. szabá
lyokhoz még igen sok egyenlőrangut és egyenlőfontosságut csatolni ?

De még más nagy hiány jellemzi e normativ szabályokat, ha 
egészben véve tekintjük őket. Majdnem valamennyi csak egyik-másik 
tulajdonságát emeli ki a helyes tanításnak, de alig van csak egy is kö
zöttük, mely valóságos concret módon részletezné magának a tanításnak 
műveletét, felbontaná a maga egyes fokozataira, vagy ezeknek egymás
utánját megállapítaná.

A «tanítás» szó mintegy csak factitivuma a «tanul» igének, de 
hogy mi mindent kell tenni, hogy a növendék «tanuljon», olyant és úgy 
tanuljon, a mint a tanulás czélja megkívánja: azt e szó «tanítás» még 
nem mondja meg, és ha különböző jelzőkkel veszszük is körül, azt 
mondva : legyen a tanítás fokozatos, következetes, czélszerü, óvatos 
stb., evvel még korántsem állapítottuk meg az egyes műveleteket, me
lyekből a tanításnak állania kell, nem is szólva arról, hogy így egészen 
ismeretlen marad ama végpont vagy legmagasabb fok, melyre a tanítás 
törekszik, vagyis azon pont, melyen a növendékről azt mondhatjuk : 
«megtanulta úgy, mint a hogy a tanítás igazi feladata megkívánja».

Hogy milyen elégtelen továbbá annak megállapítására, mit tanít
sunk, a Brassai könyvében felállított azon elv, hogy «annak a tanul
mánynak kell mindig elsőséget adnunk a másik felett, mely az elmének 
több tehetségét veszi igénybe, mint a másik», azt bővebben fejtegetnünk 
nem kell. Elegendő rámutatnunk, hogy a fiú tehetségét minden tan
tárgyban-egyformán gyakorolhatjuk, azaz a gondolkodás minden műve
letét egyformán végeztethetjük minden disciplinán ; azon balvélemény, 
még pedig a didaktika egészséges fejlődésének rendkívül sokat ártó bal
vélemény, hogy az egyik disciplina jobban fejleszti az észt, mint a má
sik, már régen az elavult psychologiai nézetek lomtárába került, és ma 
már séma sem kételkedik benne, hogy gondolkodásra tanítani, vagyis 
feltaláltatni, classificáltatni, deducáltatni és inducáltatni stb. épúgy lehet 
a természetrajz tanításában, mint a nyelvtan és mathesiséban — csak 
érteni kell hozzá.

Ha magukat azon óvószabályokat is kissé behatóbban elemezzük, 
melyeket Brassai könyve, valamint a vele rokon munkák a tanítás mi
benlétére vonatkozó utasítások helyett adnak : akkor nagy részük olyan
nak fog mutatkozni, mely korántsem kizárólag a helyes tanítás specialis 
áruléka, hanem — mondhatni — minden tervszerű emberi munkásság 

sikerességének feltétele. Igazán alig tudna valaki oly tervszerű emberi 
munkásságot megjelölni, melynek sikeressége ne attól függne, hogy
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kellő következetesség, fokozatosság, óvatosság stb. mutatkozzék benne. 
Ismételve kiemeljük, hogy e hiány sem csupán a Brassai könyvére nézve 
jellemző, hanem —• bátran mondhatjuk - hiánya ez majdnem minden 
Herbart előtti didaktikának, hiánya ez Comenius, valamint sokszor 
Pestalozzi és Niemeyer könyveinek is. S ép azért, minthogy a tanítás 
szabályainak nagy része, a mint az említett íróknál látjuk, ilyen nagyon 
is általános jellegű : ép azért veheti a régibb didaktika oly nagy hasznát 
a még ma sem egészen elejtett, de legalább kopottságuknál fogva igen 
gyanús összehasonlításoknak egyéb tervszerű és különösen a műveik 
létesítéséhez hosszabb időt igénylő emberi munkásságokkal, minő a ker
tészet, a földmivelés, az építészet stb., melyek látszólag oly termékeny, 
de bizony nagyobbára igen keveset gyümölcsöző analógiákat nyújtottak 
a régibb didaktikai íróknak.

Mit nyújt mindevvel szemben a «tudományos* jelzővel kérkedő 
pædagogia ? — kérdezheti joggal nemcsak az előttünk fekvő könyvnek 
érdemekben megőszült tudós írója, hanem mindenki, a ki hangoztatott 
kifogásainkat olvassa. Nem is akarunk e kérdés elől kitérni, és alig 
kívánhatunk magunknak e kérdés felvetésére, illetőleg tárgyalására 
kedvezőbb alkalmat, mint a mikor ily kiváló iró könyvét ki kell zárnunk 
a tudományos pædagogia termékeinek sorából. A botanikus is nagyobb 
biztonsággal zárhatja ki valamely alsóbbrendű fajnak jól kifejlett, egész
séges példányát a magasabbrendtí fajból, mint azt az illető faj csenevész. 
plántájával szemben tehetné.

Abban mindenesetre egyetértünk mindannyian, hogy valamely 
ismerethalmazból csak úgy lesz a szó szoros értelmében tudomány, ha 
az ismereteket fogalmakká feldolgozva, a tételek oly rendszerét sikerül 
megalkotnunk, melyben a tételek lehetőleg bizonyos alapigazságokból, 
ezek pedig principiumokból folynak. E princípiumoknak a gyakorlati 
tudományoknál vagyis azoknál, melyeknek bizonyos tervszerű emberi 
cselekvést megértetni, illetőleg szabályozni a hivatásuk, magából e cse
lekvésből, illetőleg annak helyesen formulázott czéljából kell folyniok, 
Nagyon fontos követelménye a gyakorlati tudománynak, mint ilyennek,, 
hogy ez egységes czélból vezesse le az illető, általa szabályozandó mun
kásság összes szükségleteit, és ne hasítsa azt több heterogen, egymástól 
független, egymást kizáró, az egyiknek a másik felett tetszésszerinti 
előnyt biztosító oldalra, melyek csak véletlenül vagy a gyakorló subjec- 
tum vagy a gyakorlat alá vett objectum egysége által nyernek bizonyos 
laza összetartást.

A mikor a gyakorlati tudomány az általa szabályozandó cselekvés 
feladatát, czélját formulázza, az adja majd mindenekelőtt a teljesség, 
vagyis mind a hiány, mind a felesleg kizárásának kritériumát, hogy ama 
gyakorlati tevékenységek, melyeket a tapasztalat, az emberiség egész.
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múltjából vett tapasztalat összetartozóknak ismert, az illető czélból kö
vetkeznek-e ; és viszont e tevékenységek részleteinek megállapításában, 
a hozzátartozónak és hozzá nem tartozónak megrostálásában, a külön
böző összetartozó tevékenységek egymáshoz való viszonyának szabályo
zásában az lesz a mértékadó, mennyire felelnek meg egyenként és együt
tesen ama kitűzött egységes czélnak. A mit mondtunk, első pillanatra 
bizonyos circulusnak látszik a tudomány czélja és a belőle deducálandó 
folyományok között, de bizonyos, hogy gyakorlati tudomány máskép 
nem járhat el, mintha ezélját a gyakorlatnak lehetőleg teljes megfigyelése 
.alapján formulázza, és újból a ezél számára nyert formula szerint bírálja 
és ellenőrzi a gyakorlat egyes tényeit. A mondottakban rejlik az oka 
annak is, hogy a gyakorlati tudomány feladatát nem lehet legalább 
tartalmi tekintetben — előre, jövő időkre megállapítani, és ezért kell is a 
gyakorlati tudományoknak nemcsak részleteit, de általános feladatait is 
az emberiség fejlődésének minden korszakában újabb meg újabb revisio 
alá venni.

A pædagogia is gyakorlati tudomány. A gyakorlati cselekvés, me
lyet szabályoz, a nevelés. Hogy a nevelési tények magyarázatába., illető
leg a nevelési szabályok összeségébe tudományos tartalom és forma jus
son, kell, hogy a nevelés egész területén maga a nevelés czélja uralkod
jék, kell, hogy az a mit valaha testi, erkölcsi, intellectualis, æsthetikai 
stb. nevelés, vagy a mit tulajdonképi nevelés és tanítás, vagy fegyelme
zés és oktatás stb. nevén különválasztottak, mind lehetőleg egy feladat
ból folyjék, egy czél szolgálatában álljon, még pedig oly czól szolgálatá
ban, melyet sem a psychologia, sem a sociologia, sem az ethika nem 
határozhat meg, hanem a melyet a nevelés elmélete magának a nevelés
nek sok ezer éves múltjából vezet le — természetesen mindama tudo
mányok eredményeinek szemmeltartásával, melyeknek a nevelési tényék
hez valami közük van. A mint a nevelés elmélete e czélt meghatározta, 
e czélhoz kell szabnia a nevelés minden műveletének magyarázatát 
illetőleg megokolását. így nem szabad, hogy a tanítás, mint ilyen, egé
szen külön álló czéllal bíró művelet legyen, hanem szintén csak a neve
lés általános czélja elérésének egyik eszköze, s tegyük azonnal hozzá, 
legelőkelőbb eszköze. Oly tanítást, mely nem egyenesen nevel, kizár a 
tudományos pædagogia a maga köréből. A didaktikának valamennyi 
főkérdésére : mit, mennyit és hogyan tanítsunk — mindig az fogja a 
directivát adni, hogy mi a nevelés czélja. Hogy e czél formulázásánál 
nagy ethikus szempontok lesznek mértékadók, az természetes, de a 
kérdés mindig az lesz, mit kíván a nevelés ethicuma, és hogyan köve
teli a nevelés ethicuma ? Akárhogy fogja a tudományos pædagogia a 
nevelés ezélját formulázni, sohasem fog csak egy lépést is tenni a tanítás 
^erén, a nélkül, hogy meg ne kérdezné magától, megfelel-e az a nevelés
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ez áljának is ; sohasem fogja a tudományos didaktika a legkisebb iro
dalmi olvasmányt, a legcsekélyebb természetszemlélést sem ajánlani, a 
nélkül, hogy meg ne kérdezné, nemcsak erkölcsileg nem ártalmas, psy- 
chologice nem hatástalan-e az illető stúdium, hanem szükséges-e a neve
lés czéljának elérése szempontjából.

Az, ki először így fogta fel az oktatást, ki az egész nevelés munká
ját minden ízében egy centrális czélra vonatkoztatta, és e munka orosz
lánrészét, sőt bizonyos értelemben az egész munkát az oktatásra bízta : 
Herbart volt, és ezért kell őt a tudományos pædagogia megteremtőjének 
mondanunk. Hogy e czél formulázása, a mint nála megjelenik, megfe
lel-e az emberiség feladatairól való mai felfogásunknak, azon nézőpon
toknak, melyekkel az emberiség különböző tevékenységeit, így a nevelést 
is szemléljük : — az más kérdés, melyet itt vitatni nem akarunk, hiszen 
e recensio szűk keretében eszünkbe sem juthat eldönteni, miképen fo
galmazandó ma, az emberiség önszemléletének mai fokán, a nevelés 
czélja, illetőleg a tudományos pædagogia alapformulája. Csak azt a nagy, 
fontos, formális principiumot akartuk kiemelni, mely a psedagogiának 
igazán tudománynyá való folytonos szervezésében kell, hogy vezesse a 
pædagogus gondolkodót. A didaktikai szabályoknak e szervezése, ez egy
séges deductiójuk a nevelés czéljából és nem valamely mesterkélt, majd
nem mindig tautologikus methodusdefinitióból (mint az ismertetett 
könyvben van) — adja meg a didaktikának biztos előkelő helyét a 
nevelés tudományán belül — de ép az ilyen felépítése az oktatás 
tanának hiányzik a Brassai, valamint Niemeyer vagy Comenius munkái
ból, de hiányzik még a tudományos alakra törekvő Beneke vagy Bain 
munkáiból is.

A nevelés czélja által minden tekintetben szabályozott ilyen tanítói 
eljárást fogjuk aztán methodusnak és a róla szóló tant methodikának 
nevezni. Ama szabályokat : lassan, következetesen, fokozatosan, óvatosan 
stb. és még sok mást, mely az emlékezetbevésés és begyakorlás keresz
tülvitelére vonatkozik, természetesen helyet fognak kapni a tudományos 
didaktikában is, még pedig valószínűleg egy külön fejezetben, mely a 
nevelés czélja részéről való folytonos ellenőriztetés mellett jelentékeny 
részében psychologiai tapasztalaton fog alapulni. E fejezetet legalkal
masabban talán a tanítás technikájának lehet majd nevezni. Hogy a 
tanításnak ilyen technikai szabályai sok tekintetben nagy hasonlóságot 
mutatnak más gyakorlati foglalkozások, más «rs/vií]»- к szabályaival, az 
természetes — de a tanítás methodusának másnak, egészen másnak kell 
lennie, mint más, akár mesteri, akár művészi tevékenységnek.

Ezek elmondásának éreztem a szükségét Brassai könyve e máso
dik kiadásának alkalmából.

Hogy a könyv egyébiránt egy eredeti, tisztán gondolkodó főnek a
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munkája, mely minden ízében, még apró gyengéiben is tiszteletet érde
mel, azt mondanom is alig kell. Vannak a könyvnek egyes részei, külö
nösen a nyelvtanításra vonatkozók, melyek, ha meggondoljuk, hogy 
jóval a Bartal-Malmosi és Szilasi-féle latin alaktanok megjelenése előtt 
Írattak, igazán ránk nézve úttörőknek mondhatók. Itt-ott pedig egy-egy 
adoma pointeja gyanánt vagy különben is elmés aphorismául igen talpra
esett megjegyzéseket találunk, melyek eléggé élesen vésődnek emlé
kezetünkbe.

Csak az algebrai tanításra vonatkozó fejezetet találom kevésbbé 
érdekesnek és eredetinek, mint azt szerzője hinni látszik, és igazán nem 
tudom, hogy melyik tisztán formális menetet követő algebra-tanárnak 
juthatna eszébe máskép haladni, mint azt Brassai úr kívánja, t. i. az 
összeadástól a szorzásig, innét a hatványozásig, mindenütt tárgyalva a 
megfelelő invers műveleteket is ? A Mocnik geometriája ellen intézett 
támadást sem tartom egészen jogosultnak, jóllehet elismerem, hogy 
tankönyveinknek folytonos távolodása Euclides classicus formájától, 
melyet más methodikus menettel kellően pótolni nem tudnak, nem épen 
örvendetes jelenség.

A könyvnek kissé feltűnő modoráról is szólhatnánk. De minek ? 
Hozzászoktatta már Brassai az ő olvasóit bizonyos bizarreriehez, mely 
nemcsak a stílusban, hanem még magában a nyelvben, vagy mint ő 
mondja, «nyelű»-ben is nyilatkozik — de még e különösség is gyarapítja 
az agg író fiatalos szeretetreméltóságát.

Végül ki kell jelentenünk, hogy e könyv nemcsak megérdemli, 
hogy magyar tanítók könyvíárában álljon, hanem bátran mondhatjuk, 
hogy magyar pædagogus könyvtárából Brassai könyvének hiányoznia 
nem szabad. Paedagogiai irodalmunk történetében mindig előkelő helyet 
fog elfoglalni a sokoldalú tudós munkásságának e terméke is.

W aldapfel J ános.

T old i. K ö ltő i e lbeszélés. Irta Arany Janón. Magyarázta Lehr Albert.
Nyolczadik bővített kiadás. Budapest, 1893. (Jeles írók iskolai tára. XI.)

Szép műveket magyarázni többféleképen szokás. Sajnos, a mi iro
dalmunkban régebben főleg az idegen műveknek jobbadán csak a nyel
vét magyarázgatták s azt is kizárólag grammatikai szempontból. Újabb 
időben azonban e téren is sok fejlődés, javulás tapasztalható tanügyi 
irodalmunkban. Nemcsak a magyar nyelvű költői műveknek, hanem az 
idegen szellem termékeinek művészetébe is iparkodunk bevezetni az 
ifjúságot s nem elégszenek meg többé külsőleges, nyelvi, grammatikai 
fejtegetéssel, a melynek a remek művek értékéhez s élvezetéhez mennél
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kevesebb közük van. Igyekeznek oly utakat kijelölni, melyeken a költői 
művészetben járatlan ifjú elmék megindulhassanak a kijelölt remek mű 
költői értékének felfogásához, a fogékony lélekre tett hatásának átérté- 
séhez. Ez az ügyekezet annál dicséretesebb, minél jobban érezzük nap- 
ról-napra, mily fontos szerepe van az oktatásban a helyes pædagogiai 
érzékkel adott magyarázatoknak, a melyeknek legfőbb czéljuk kedvet 
önteni az ifjúságba a remek müvekkel való bensőbb foglalkozásra.

Világos, hogy az efféle magyarázathoz nem elég a költészet meg
állapodott formáinak, a művészet törvényeinek tudása ; ez a kevésbhé 
lényeges. Fontosabb az, hogy a magyarázó el tudja találni azt az alapot, 
a mely a gyermekek ismeretkörének színvonalával egyenlő, azt a mérté
ket, mely a még e részben képzetlen elme felfogó tehetségéhez talál, 
hogy helyes egymásutánban ismertesse meg a költészet általános és kü
lönös törvényeivel, a melyek az illető remek műben érvényesültek, 
kifejezésre jutottak. Itt nyílik alkalma a magyarázónak pædagogiai finom 
érzékéről s tapintatáról tanúságot tenni ; itt nyílik alkalma psycholo- 
giai ismereteit mintegy a gyakorlatban bemutatni. Mert a remek művek 
magyarázatának nem kevés csalogató örvénye van, a melyek igen köny- 
nyen elragadják az olyan commentatort, a ki a kellő mértéknek s a 
szilárd alapnak eltalálása módját nem érti. Vagy csak képzettebb elmék
től felfogható magyarázatokat nyújt, ha apróra szedi a tárgyalás alatti 
mű szépségeit s esetleg hibáit, vagy csak a fölszínen lebeg, ha nem 
ismeri az ifjú ész képzettségének színvonalát s henye magyarázattal 
tölti be a lapokat, a mely magyarázatok semmivel sem bővítik a gyer
mek elméjének ismeretkörét. Mind két esetben kárba vész az idő és 
fáradság.

Ha azonban a magyarázó mindkét véglettől szabadulni tud s oly 
fejtegetésekkel előzi meg s kíséri a költői remek olvasását, a melyek 
egyfelől az e téren járatlan elméknek elég alapot nyújtanak az illető mű 
költői becsének felfogására s másfelől a már többé-kevésbbé tanultabbak 
is haszonnal olvashatják : czélját annál biztosabban eléri, mennél fino
mabb érzékkel tudja az ismeretes fogalmakhoz társítani az ismeretlent, 
s mennél jobban tudja általánosítani a fejtegetett mű különös szépségeit 
vagy netaláni fogyatkozásait. Ha van művészet a pædagogiâban : az 
ilyen magyarázó kétségtelenül művészi ösztönnel bir s hatását nemcsak 
az iskola, de a fogékony elmék nagyobb serege is jótékonyan érezheti.

Ilyen szempontból véve vizsgálat alá Lehr Albertnek a Toldihoz 
fűzött magyarázatait : azokról a legnagyobb dicsérettel nyilatkozhatunk 
s örvendünk, hogy a mű utolsó kiadásában oly térre lépett az író, a 
mely véleményünk szerint, egyedül biztosíthatja a Toldival való beha
tóbb foglalkozás sikerét. Bármily becsesek is nyelvi magyarázatai, össze
vetései, Arany János és más kiválóbb költők hasonló szólamainak egybe
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állításai : e fejtegetés sikere csak félig biztos és tagadhatatlanul egy
oldalú. Bármily nagy művészetet fejt is ki Arany János a magyar költői 
nyelv megalkotásában : nem kisebb Arany a költői alkotásban, a con- 
ceptióban, az előadásban, az illusio megteremtésében, szóval mindabban, 
a mik valamely költői művet a remekművek sorába emelnek. Természe
tes, hogy csupán a nyelv szépségeinek földerítésével a Toldi költői érté
kének felfogása, művészeti becsének átértése korán sem teljes. Arany 
költői nyelvének gyammatikai magyarázata kétségkívül nagy haszonnal 
jár az ifjú elmékre ; de nagyon kételkedünk, hogy e magyarázat haszna 
fölér-e azzal az élvezettel, a mely a 7 oldiból a fogékony elmére és szívre 
háramlik, ha bepillantást engedünk neki a költői alkotás törvényeinek 
elemeibe, a melyek épen a Toldi olvasása közben oly természetesen és 
mintegy önkénytelenűl kínálkoznak a bővebb fejtegetésre, a különösnek 
általánosítására.

Lehr Albert bevezetése, a melyet képzettebb olvasó is élvezettel 
forgathat, felöleli kicsiben a Toldi költői s æsthetikai szépségeinek, 
hatásának és sikerének teljes magyarázatát s mégis úgy, hogy az ifjú, a 
ki először magát a müvet végig olvasta, a költemény meséjét megértette, 
az egyes szereplők jellemét felfogta, a részek összefüggését, egymásból 
való következését átgondolta, nyugodtan bízhatja magát erre a kalaúzra, 
mely egy epikai elbeszélés műfajával, szerkezetével, jellemzésével, költői 
előadásának formáival és sajátságaival, nyelvével és verselésével minden 
nehézség nélkül meg fogja ismertetni. A tárgyalás sorrendje logikai, 
egymásból következő. Lehr Arbert nagyon érti a módot, mit kell előbb 
elmondani s mit kell későbbre hagyni, hogy semmi olyan ismeretlen 
fogalmat ne vigyen be a tárgyalásba, melynek alapja az előbbiekben föl 
nem található. Ez ellen csak a VI. fejezetben követ el némi hibát : t. i. 
előbb beszél a jellemzésről, ennek különféle módjairól s a jellem fogal
mának definitióját csak később adja, midőn már avval tisztában kell 
lennie a tanulónak. De itt is elő van készítve az alap, a melyre biztosan 
építhet.

A verselésről szóló fejezet e tekintetben kivételt képez. Máshol 
mindenütt ismeretes vagy könnyen megismerhető fogalmakra helyezke
dik a magyarázó s még a képzetlenebb ifjú elme is alig szorul más ve
zetőre az itteni fejtegetésen kívül : ellenben a verselésről szóló fejezet 
már föltételezi a verselés elméletében való jártasságot. A Toldi külalak
jának megértésére inkább irodalomtörténeti útmutatást nyújt, mint 
verstanit ; pedig evvel a módszerrel nem lett volna nehéz egy pár lapon 
a magyar verselés elméletével s legszokottabb formáival megismertetni 
a tanulót. Ezt annál inkább meg kellett volna tennie az írónak, mivel a 
Toldi verselésére nézve más véleményt hozott forgalomba, mint a mely 
eddig divatos volt. Azt állítja ugyanis, hogy a «sorok rhythmusának
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alapja nem annyira a hangsúly, mint az idó'mérték, úgy, hogy azok 
többnyire nem hangsúlyos alexandrinek, melyek ütemekre tagolódnak, 
hanem szabályszerű nyolczas trochæusok, középen sormetszettel». Ezt 
abból következteti, hogy az I. énekben a sorok végén többnyire trochaeu- 
sokat találunk. Azt hiszszük azonban, hogy a felhozott példák épen nem 
elégségesek e vélemény helyességének megbizonyításúra. Különben is, 
hogy néhol trochæus lábakra is tagolhatjuk az alexandrint : ez még nem 
ellenkezik a hangsúlylyal. Például a Csaba trilógiának egyik töredékében 
a jambusi lejtésű sorok párosulnak a hangsúlylyal, úgy, hogy a nibelun- 
geni sor egészen szabályosan tagozódik 4, 3 -f- 4, 2-re :

KJ ----  KJ ----  4 —  ----- ----- KJ ----  KJ KJ

A rég I idők I homály | án || megszó | lal egy | rege.

Lehr véleményéből csak annyi a helyes, véleményünk szerint, 
hogy Arany késó'bbi éveiben művészibbé, könnyedebbé, játszibb szökel- 
lésűvé tette az alexandrint, sűrűbben és tudatosabban alkalmazta a 
choriambust, mint a Toldiban. Arany fejlődési fokozatát az alexandrin 
művelésében és alkalmazásában helyesen állapítja meg Lehr, csak abban 
téved, midőn azt állítja, hogy a Toldi estéjé ben művészibb alaxandrino- 
kat használ Arany, mint Toldi szereimében. Szerintünk Arany verselésé
ben szintén megkülönböztethető a Lehrtől említett három fokozat, de 
az folytonos emelkedést mutat, nem visszaesést, sem más térre való 
lépést. E tekintetben méltó, hogy mások is hozzászóljanak Lehr véle
ményéhez.

Visszatérve a fejtegetés pædagogiai értékéhez : a szerkezet magya
rázatában az expositio, bonyodalom és kifejlet helyes arányának bővebb 
magyarázata (31. 1.) mintha fölösleges volna s az ifjii elmének nagyon 
is elvont, fárasztó, a képzettebb elmének pedig kissé színtelen. Ilyen 
fölösleges magyarázat a szerkezet teljességének negativ bizonyítása is 
(35. 1.), midőn a fejtegető azt bizonyítgatja, hogy miért nem akad fenn 
az olvasó azon, hogy merre menekül Miklós a gyilkosság után, miért 
nem tartóztatja Toldiné fiát a búcsú alkalmával, stb. A rendezettségnek 
a magyarázata helyes ugyan, de a gyermeki elméhez egy kissé nehézkes, 
midőn a fejtegető a magasabb művészi szempont, a költői hatás czélja, 
majd alább a felsőbb költői czél tekintete kívánalmait hozza elő. Ezeket 
a költészetben járatlan elme nem értheti meg s csak üres szót tanul 
tartalom nélkül. Ilyenek azonban csak elvétve fordulnak elő, s az egyes 
énekek után következő magyarázatok, kérdések és feleletek bőven kárpó
tolnak a bevezetés egy-két hibájáért tisztán pædagogiai tekintetben. A kér
dések és feleletek összeállításában az öntevékenységre serkentett elmének 
valódi tápláléka van lerakva annyi finom tapintattal, reális részletesség
gel, a melyek a költemény megértésének s művészi becse felfogásának
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legbiztosabb tényezői az ifjúságnál. E kérdésekben s feleletekben inkább 
a roppant aprólékosságon, széttagoltságon akadhatnánk föl, mintha attól 
félnénk, hogy a mű olvasásából származott illusiónak ezek nem válnak 
előnyére ; másfelől azonban bizonyos, hogy a minden ízében való átértést 
s öngondolkozást nagyban elősegítik.

Aesthetikai tekintetből, ha nem is épen ilyen dicséretes a magya
rázatról alkotott felfogásunk, mindenesetre elég kedvező. A mű kelet
kezésének és sikerének, forrásának és műfajának irodalomtörténeti és 
költészeti rövid ismertetése épen elég, hogy a Toldinak a magyar költé
szetben elfoglalt helyéről tájékozva legyen a képzetlenebb ifjú elme. Itt 
csak egy rövid megjegyzésre szorítkozom. Lehr a csodálatosnak alkal
mazását az úgy nevezett műeposzokban találja meg ; de azt feledi meg
jegyezni, hogy a naiv eposzokban is megvan a csodálatos eleme, habár 
máskép nyilatkozik is. így a Toldit üldöző szolganépre ráijesztő égi- 
háború, mely a főhőst mintegy elfödi az üldözők elől, szintén csodála
tos ; ellenben a farkasok megölése, a vad bika megfékezése, — jól mondja 
Lehr — magyarázatát találja a Toldi csodálatra méltó nagy erejében. 
Aztán a végkifejlésnek természetesnek !kell ugyan lennie s a bonyoda
lomból következnie, de azért mégis váratlan s meglepő a fordulat. 
A váratlanságot és meglepetést csak a kritikailag művelt olvasó nem veszi 
észre egész mértékben. Azt hiszszük, itt Lehr vagy nagyon szűk szavú a 
fejtegetésben, vagy tévesen fogja fel a dolgot. Az illusiónak épen nem árt 
a meglepetés, a váratlanság, sőt akkor boszankodnék az olvasó, ha a költői 
képzelem alkotásának útjait előre látná. Az olvasó illusiója teljes ma
radhat, sőt fokozódhatik a váratlan, meglepő kifejletnél, csak a kifejlet 
olyan ne legyen, hogy a mélyebben gondolkodó értelmi világánál, az 
utólagos elmélkedés Ítélő széke előtt ne tűnjék föl erőszakoltnak, ter- 
mészetietlennek. Az olvasó feltüzesült képzeletét magával ragadja a költő 
és sokszor épen az előre sejtett kifejlet természetességében látja az olvasó 
a meglepetést. A Toldi részeinek, expositió és bonyodalom, megjelölése 
helyes : csak a kifejlete kevósbbé az. A kifejlet, véleményünk szerint, 
nem ott kezdődik, mikor már a bonyodalom teljesen véget ér s a hősnek 
jutalmazása vagy végbukása van csak hátra; hanem ott, a hol az aka
dályok legyőzésében a hősre nézve határozottan kedvező fordulat áll be, 
midőn a végkifejletet már előre sejtjük. Mi azoknak a véleményéhez 
csatlakozunk, a kik már a XI. éneket is a kifejlethez sorozzák. Toldinak 
a csehen nyert győzelme már előre láttatja velünk, mi lesz a hős jutalma ; 
a mint a csehvel kiáll a küzdtérre : szorongva várjuk a párviadal eldől- 
tét, s a győzelem már szétvágja a cselekvény bogát, mely mindenesetre 
kifejlet. A mi az utolsó énekben következik, az már a győzelem termé
szetes gyümölcse.

A szerkezet összefüggésének tárgyalásában igen helyesen jegyzi
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meg a magyarázó, hogy sokszor az epikai s általában a költői műben 
előfordul olÿ episod is, a melynek van ugyan természetes oka, de nincs 
különös következménye s felhozza erre a X. énekben elbeszélt csárdái 
mulatozást. A magyarázó utal ugyan az ének fejtegető jegyzeteire, de 
kár volt egy pár szóval itt is meg nem említenie, hogy milyen termé
szetes oka van a Toldi mulatságának ; hogy részint a váratlan nagy 
szerencse érzése Bencze megérkeztén s a küldött száz aranyon indo
kolja a csárdái mulatságot, részint pedig a magyar embernek az a szo
kása, hogy midőn ilyen elhatározó, életbevágó lépést tesz, kivígadja 
magát, hát ha nem lesz többet alkalma mulatni. De meg mintha bátor
ságot, elszántságot is merítne az ember, főleg egy heves ifjú, ha jól 
kitombolja magát. így ezt az éneket épon nem mondhatjuk fölösleg való 
résznek. (36. 1.) Még a drámai művekben is előfordul nem egy jelenet, a 
mely mintegy közvetve jellemzi a főhőst, más oldalról ismerkedtet meg 
vele, de a főcselekvény kimenetelére szoros hatása nincs. E szempont 
vizsgálata így, a hogy Lehrnél találjuk, egészen ki is maradhatott volna.

A jellemzés magyarázatára nézve nem mindenben érthetünk egyet 
Lehrrel. Általánosságban igazsága van ; de mi úgy tudjuk, hogy midőn 
a személyek egymást jellemzik, ez nem számítható a kívülről való jel
lemzéshez. Például a Szigeti veszedelemben, midőn Zrínyi azzal jellemzi 
a főhős vitézségét, hogy a táborban elszabadult ló okozta félelem mind
járt a magyar vezér támadását juttatja eszükbe a törököknek, mintha 
másfelől nem is érhetné veszély őket, úgy félnek Zrínyinek még a neve 
említésétől is : ez a módja a jellemzésnek épen nem külsőleges. Nem az 
az özvegy jellemzése sem a csehtől. Természetesen más formája a jellem
zésnek, mint a mit a szoros értelemben vett belső jellemzésen értünk, 
de kívülről valónak nem mondhatjuk, ha ezen a költő egyenes jellem
zését, leírását értjük.

A költői s kivált az epikai előadás formáit és sajátságait jól cso
portosítja a magyarázó s találó példákkal illustrálja. A beszélgető vagy 
párbeszédes formának epikai alkalmazását bővebben részletezi s körül
belül mindent elmond, a mi a bevezetés arányához mérten itt elmond
ható. Csupán az indokolás első pontjához (48. 1.), kellett volna még 
toldalékúl odatenni, hogy az epikai költő, midőn beszélgette!, nemcsak 
a régiség példájára, hanem a népies költészetre, melyben a naiv oly szo
ros kapcsolatban van a realismussal, magára a nép érzéseinek s indula
tainak nyilatkozási formájára is támaszkodhat]k. Ezt Toldiban irodalom- 
történeti és æsthetikai szempontból egyaránt érdemes kiemelni. S ehhez 
füzünk még jóformán csak curiosum gyanánt egy rövid megjegyzést, 
mely a magyarázónak egy kifejezésére vonatkozik. A II. énekben előfor
duló vendégség leírásáról szólván (56. 1.), elmondja, hogy Arany János 
a leírást hosszú lére ereszti. Lehr ezt jellemzetességűl akarja használni.
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de nekünk úgy tetszik, mintha egy kissé visszatetsző, hogy ne mondjuk, 
izetlen volna itt e kifejezés használata annyival inkább, mert ez a kife
jezés mindig csak gúnyos, kicsinylő, rosszaié értelemben használatos ; 
itt pedig a tárgyalás egyszerű komoly hangjából egészen kirí.

Végül a bevezetésnek egy számba vehető nagyobb hiányáról kell 
szólnunk.

A magyarázó figyelmét nem mondható ugyan, hogy egészen ki
kerülte, mert az egyes énekek fejtegetéseiben itt-ott czélzásokat tesz a 
korfestésre, de a bevezetésben is helyén lett volna a Toldi történeti hát
teréről egyet-mást elmondania akár külön fejezetben, akár például a 
műfajról szóló szakaszban. Mikép fogja fel Arany a Nagy Lajos korát, s 
általában az epikai költő, ha történeti személyeket szerepeltet vagy hő
seit történeti háttérbe állítja, mikép s hányféleképen rajzolhatja a kort : 
minderről bővebben szólni épenséggel nem lett volna fölösleges. Ennek 
a földerítése épen úgy hozzátartozik a Toldi magyarázatához, mint akár 
a tárgynak, vagy a jellemeknek, akár a szerkezetnek fejtegetése. Hisz- 
szük, hogy egy újabbi kiadásban erre is figyelemmel lesz a magyarázó, a 
ki különben oly derekasan oldotta meg feladatát. VAczy J ános.

H ibák a tan ításban  irta James L. Hughes, fordította Waldapfel János.
(A m. kir. tanárképző intézeti gyak. főgymn. 1892/3-diki Ért. 3—46.)

E kis művecske lefordításával valóban igen hasznos munkát vég
zett Waldapfel. 80 főbűnből álló katalógus ez, könnyed, egyszerű stilus- 
ban irva és ügyesen összeállítva. Alig akad köztünk valaki, a ki ebben a 
bűnlajstromban — ha elég őszinte — a maga kisebb-nagyobb hibáit is föl 
ne találná, no, meg mellette rögtön a kellő orvosságot. Itt is, mint min
denütt, mutatkozik az angol faj ama kiváló genialitása : régen ismert 
dolgokat vonzóan adni elő. Bármennyiszer olvastuk is már, igen szíve
sen veszszük azt, a mi a praxis közvetetlenségével, a tapasztalat élénk
ségével hat reánk. Sőt a didaktikai elvek népszerűsítése -— hogy úgy 
mondjam — ily utón talán legbiztosabban sikerül. A mit némely olvasó 
nagyobb neveléstani szakművekben kivált az elvek gyakorlati keresztül
vitele dolgában hiába keres, t. i. egyszerű és átlátszó útmutatást, azt 
Hughes könyvecskéjében megleli.

«Nem tagadhatjuk azonban, hogy a Hughes által hangoztatott 
tételek között van egy-kettő, mely nem fér meg egészen elvi megálla
podásainkkal.» A fordító emez állítását a figyelmes olvasó is bizonyára 
magáévá teszi, ha legalább a főelvekre nézve egy talajon áll a tanár
képzővel. Azért bár helyesnek tartom, hogy a fordító a művecskét cson- 
kítatlanul bemutatta, mégis — legalább részemről — nagyon szívesen
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vettem volna, ha legalább a lényegesebb eltéréseket feltüntette volna. 
Mert ilyen eltérések bizonyára nagyobb számmal vannak, mint a meny
nyit fordítónk abban a 6—7, egyébként igen érdekes jegyzetben fölhoz. 
Azonfelül alkalmunk lett volna a tanárképző főgymnasium tanítási 
praxisával is közelebbről megismerkedni. Tudom, nem csekély azok 
száma — kivált a fiatalabb gárda sorában — kik nagy és őszinte öröm
mel üdvözölnék, ha összegyűjtve találnák mindazt, a mit ez intézet 
21 éves fennállása óta a gymnasiális pædagogia praxisára nézve a tud. 
pædagogia megalapítójától átvett, átalakított és fejlesztett. Nem csupán 
az alapelvekre gondolok itt különben is ezeket nem egyszer bőven 
fejtegette az intézet érdemes pædagogusa — de fölötte érdekesnek tar
tanám, pl. egyes leczketervezetek s azok megvitatásának közlését. Igen 
tanulságosak lehetnének továbbá egyéb intézkedések is, melyek a szóban 
levő intézetben meghonosodtak : a tanítás, fegyelemtartás technikájára, 
a szülői házzal való érintkezés mikéntjére nézve stb. Nem csak azok 
fogadnának ilyen összeállítást örömmel, kiknek körülményei nem en
gedték, hogy a tanárképzőt látogathassák (pedig hányán vannak ilye
nek !), hanem azok is, a kik ott nyerték kiképzésüket, szivesen látnák, 
ha az a benyomás, melyet a gyak. főgymnasiumból magokkal vittek, 
lehetőleg állandósíttatnék.* S ha nem tenné is minden középiskola a 
tanárképző-intézet eljárása módját föltétlenül magáévá, a mint hogy 
viszonyai eltérő voltánál fogva minden tekintetben bajosan is tehetné, 
annyi haszna mindenesetre megvolna ennek a vállalatnak, hogy össze
hasonlításra, egybevetésre ösztönözne s így okvetetlenül előmozdítaná 
a pædagogiai ismeretek mélyítését. S elvégre is a világrend törvénye az, 
hogy minden küzdelemben a jobbnak kell győznie. Kétszeresen fontos 
ez kivált most, midőn középoktatásunk ügye az átalakulás s remélhető
leg : a fejlődés jelentős stádiuma előtt áll. Hadd reformálódjék ott, a hol 
kell az is, a mi mellett a többi reformtörekvések jelentősége elenyésző 
csekély : a tanítás módja is.**

Ezen kitérés után, melyben egyik rég táplált óhajomnak adtam 
kifejezést, s mely tán nem is áll oly nagyon távol témánktól, áttérek 
Hughes tételeinek rövid ismertetésére.

A művecske négy fejezetre oszlik.
Az I. fejezet azokat a hibákat sorolja föl, melyeket a tanítók a 

vezetés ben követnek el. E tételek voltakópen a külső rend fentartására

* Félreértések kikerülése végett megjegyzem, hogy e sorok Írója 
nem volt a tanárképző tagja.

** Arra is gondoltam, vájjon nem vállalkozhatnék-e az itt vázolt 
feladat megoldására a Magyar Pædagogia, mint oly folyóirat, melylyel amaz 
intézet több jeles tanerője különben is oly szoros viszonyban áll.
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vonatkoznak, de van köztük egy pár, mely helyesebben a II. fejezetben 
(«Hibák a fegyelemtartásban») volna tárgyalandó. Fontosabb tételei: 
• Hiba, ha az iskola vezetésében elhanyagolod az ú. n. kicsiségeket». 
Sorakozásra, ülésre, járásra, felállásra, olvasás közti helyzetre (a könyv 
balkézben tartandó), a taneszközök rendbentartására stb. vonatkozó 
utasítások. Feltűnő, hogy a szerző azt kívánja, hogy a gyermekek «csí
pőre tett kézzel» járjanak. A lábujjhogyen járást a szerzőnk elveti; mi 
is, bár az ott felhozott okokat kissé tulhajtottaknak tartjuk (a gyerme
kek sántikáláshoz szoknak, lábujjaikat befelé fordítják stb.). Nehéz járású 
gyermeknél azonban nem árt, ha azt követeljük tőle, hogy felszólításnál 
óvatosan lépjen. Egyébiránt a médiumra való szólításra nézve nagy 
nézeteltérések vannak.* Tény, hogy egyrészt időrabló, másrészt zavaró 
szokás, bár vannak esetek, a melyekben nehezen kerülhető ki (földrajz, 
számtan). A médiumon való feleltetés mellett felhozhatni ugyan, hogy 
a tanuló zavartalanabbul felelhet stb., de elvi jelentőségű okot alig talál
hatnánk e szokáshoz való föltétien ragaszkodásra. Kizárólag sem az 
egyik, sem a másik eljárás nem alkalmazandó. — «Hiba, ha az udvaron 
elhanyagolod a felügyeletet. » (Néhány középiskolában beérik azzal, ha 
az udvaron a pedellus gyakorolja a felügyeletet. Nálunk mindig az illető 
«napos» van jelen.) «Hiba, ha félre vonulsz a gyermekek játékai elől;» 
inkább a néptanítónak szól. Egyébiránt nemsokára a középiskolákra 
nézve is aktuális lesz. — «Hiba, ha a gyermekek elevenségét mindunta
lan el akarod nyomni.» E tételnél egyebek közt a tanteremben való 
nevetésről is említést tesz, melyet «akárhányszor (?) el lehet viselni az 
iskolai fegyelem eredményeinek minden koczkáztatásanélkül». Az iskolai 
munkára s annak komoly voltára való tekintetből bízvást megszoríthat
juk itt az ,akárhányszor1 fogalomkörét.** — «Hiba, ha nagyon is közel 
állsz az osztályhoz.» A szerző szerint minden iskolában «körülbelül 
30 cm. magas emelvénye van a tanítónak». A fordító jegyzete szerint a 
gyak. főgymnaaiumban, «mely elvi okokból irtózik mindentől, a mi bonyo
lódott vagy mesterkélt s így minden mesterséges elkülönítéstől is tanító 
és tanuló között, nincs emelvény .. .» Azt hiszem, inkább esetleges dolog 
az egész, mert ha az emelvénynek ilyetén symbolikus jelleget tulajdoní
tunk, akkor annak ,barájai elvégre arra is utalhatnak, hogy hát a tanító 
emelkedettebb helyzete épen a tanulók fölötti uralmát, vagy felsőbbségét 
jelenti -— s nekik is igazuk volna. De vegyük a dolgot úgy, a mint van. 
Ha az emelvény az osztály áttekintését megkönnyíti, akkor hadd ma
radjon meg hagyományos helyén. Egyébként erre is elmondhatni, hogy : 
«pourquoi tant de bruit pour une omelette ?»

* V. ö. M. Pædagogia II. évf. 331. 1.
** E. SiegeH (Ueber Scliuldisciplin, Pædagogium XIII. évfolyam 513. s 

köv. 1.) az iskolában való nevetést a minimumra redukálandónak tartja.
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«Hiba, ha kézzel hozzányúlsz a gyermekhez, hogy egyenesen üljön 
a helyén», ez elég ritka ; annál gyakoribb a következő: «ha nagyon is 
sok rossz érdemjegyet osztogatsz». Mindamellett határozottan túllő 
szerzőnk a czélon, midőn azt állítja, hogy «ha a tanító a tanulásból osz
togatott sok rossz jegyet, ez is kilencz esetben tíz közül a tanító hibája». 
Ez annyit tesz, mint a sikertelenség okát majdnem  mindig a tanítóban 
keresni. Szerzőnk általában —- és ez tendeneziájának folyománya — 
szereti a tanítót ott is bűnösnek deklarálni, a hol nem érdemli meg 
föltétlenül. Gondoljunk csak arra, hogy pl. középiskolába hány nem oda 
való elem tódúl. De meg az elemi iskola hány gyermeket kap, ki a szülői 
ház befolyása következtében általában az iskolai rend iránt teljesen 
érzéketlen, nem is szólva a mindenütt található hülyékről. — «Hiba, 
ha igen apró hibákat nagyon is szigorúan megtorolsz», és : «ha nagyon 
sokat panaszkodol vagy zsémbelődöb. Kivált az utóbbi hibába esünk 
gyakran, ha türelmünket veszítjük. Tényleg az életből leste el szerzőnk 
a következő mondást: «Nekem soha életemben nem voltak ily rossz 
tanulóim, én nem tudom, mit tegyek velük». — A következő «hiba» 
létezéséről nekem legalább nincsen tudomásom : «ha a gyermekeknek a 
súgást megengeded, azon ürügy alatt, hogy hadd segítsék egymást». 
Nem képzelem, hogy volna tanító, a ki a súgást bármely okból is meg
engedhetőnek tartaná. Kellő felügyelet mellett a következő hiba sem 
fordulhat elő «. . ha megengeded, hogy a gyermekek az óraközök alatt a 
a tanteremben rendetlenkedjenek*. Ellenben a következőre elég példa 
akad : «hiba, ha — kivéve végső szükség esetén — magasabb tekintély
hez folyamodói», ez már aztán igazán «gyöngeségi bizonyítvány».

Praktikus jelentőségűek még a következő hibák ; «ha későn jösz» ; 
«ha gondatlan vagy külsődre nézve» ; «ha tanítás közben ülsz», — mind 
régen hangoztatott és megrovott szokások. Érdekesek azonkívül e feje
zetben azok a hibák, melyeket a tanítók a szülőkkel való érintkezés 
közben elkövetnek. Szerzőnk is az Írásbeli értesítés barátja ; ennek mi 
nagy fontosságot tulajdonítunk. Új módját is hozza javaslatba: «ha a 
növendék elég érett hozzá, legjobb, ha ő maga írja az értesítést a tanító 
utasításai szerint». Ezzel még nem tettünk próbát.

A H. fejezet azokat a hibákat tartalmazza, njelyeket a tanító a 
fegyelemtartásban követ el. Több figyelemre méltó tanácsot ad. így pl. 
a tanítónak az első hét alatt 1. «meg kell mutatnia, hogy mindig min
denkit lát, s hogy senki sem tehet rosszat a nélkül, hogy ő megtudná. 
2. Határozottnak kell lennie szándékos vétség esetén a büntetés oda
ítélésében. (Szerzőnk itt «egy szigorú legyintést» is ajánl [!]). 3. «Be kell 
bizonyítani, hogy teljesen ura annak, a mit tanít», az utóbbit, azt hi
szem, mindig be kell bizonyítania. Igen figyelemre méltó továbbá ez : 
«hiba, ha azt hiszed, hogy rend annyit tesz, mint teljes nyugalom vagy
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Csend». Kivált fiatal, «lelkes» tanítók vannak ilyen balvéleményben, s 
mivel abszolút csendet szerezni nem tudnak, a következő' hibákba es
nek: «ha folytonos ijesztgetéssel akarsz az osztályban rendet csinálni», 
«ha az által akarod a gyermekek lármáját elnyomni, hogy magad na
gyobb lármát csapsz, mint ők». Szerzőnk általában — s igen helyesen — 
az intő és tanító hangnak szigorú ellenőrzését sürgeti. «A tanteremben 
mindig csak igen mérsékelt erővel kell a hangot használni». A mi egyes 
tanulók rendreintését illeti, a szerzőnk javasolta eljárással szemben bíz
vást adoptálhatni a gyak. gymnasiumban dívó szokást (melyet egyéb
ként e sorok írója is követ) ; ugyanis kisebb rendetlenségek esetén 
«bizonyos egyéni formában, de mégis az egész osztályhoz fordulva 
végezzük az intést, pl. ily módon : ,valaki nem figyel1, ,valaki játszik1...» 
(Fordító megjegyzése.) — Igen megszivelendő továbbá, a mit a szerző 
az osztálynak folyton szommel tartására vonatkozólag mond. «A szem 
legyen, a mennyire lehet, a vezetés kizárólagos közege. » Eredménynek 
is legbecsesebb az, melyet minél csekélyebb külső apparátussal érünk el. 
Az a tanuló, a kit a tanító szeme képes megfékezni, a fegyelmezettség
nek már nagy fokát érte el. — A higgadtságot sem győzi eléggé aján
lani, nem különben azt a gondosságot, mely a parancs föltétien teljesí
tését ellenőrzi. A gúnyolódás minden alakja kárhoztatandó («csacsi», 
«ostoba» stb. sem járja). A testi büntetésre vonatkozó tanácsai azonban 
nálunk — kivált a középiskolai oktatás terén meglehetősen tárgy
talanok, legfölebb, ha itt-ott előfordulnak még az ilyen hibák, minők : 
« ha úgy bünteted a gyermeket, hogy meghúzod a fülét, pofon ütöd 
stb. » — Nézetünk szerint a szóbeli megintésen és megrováson kívül az 
iskolában legfölebb a tanuló kiállítása szerepelhet mint büntetési esz
köz, de csak úgy, ha egyszerre csak nagyon kevés (1—3) tanulót állí
tunk ki.*

A III. fejezetben felsorolt hibák a tanítás külső szabályaira vonat
koznak. Kellően kiképzett tanerőkkel rendelkező intézeteknél alig for
dulnak elő az ilyen hibák, minők : «ha a tanulókat sorban lekérdezed» ; 
(helyesen: «kikérdezed»), «ha előbb felszólítasz valamely tanulót és 
azután adod a kérdést» ; «ha a kérdést ismételed azok kedvéért, a kik 
először nem hallották» ; «ka arra a gyermekre szegzed a szemedet, a ki 
épen felel» (de már egyáltalában nem nézni rá, mégsem járja).— Ellen
ben a puszta leczkefeladást és a túlságos házi tanultatást itt-ott még 
nagyon is en vogue találhatni. Az utóbbira nézve idézi szerzőnk Huxley 
szavait, ki a «könyvfalást és leczkeirást» «szellemi kicsapongásnak» 
nevezi. — Kiemeli továbbá az ismétlés fontosságát is a tananyag elsajá
tításában és külön ismétlő órát is ajánl. Igaza van ebben a fordítónak,

* Ez is sok 1 A sze>'k.
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hogy a methodikus fokozatok szerint haladó tanítás az ismétlő órákat 
nélkülözheti. (Jegyzet.) — A tévedések helyreigazítására töbh jó taná
csot ad. Majd a feleletek módját hozza szóba ; töredékes feleletet csak 
akkor szabad elfogadni, ha az a kérdésnek puszta ismétlésében áll, mely
hez legfölebb egy szó, vagy dátum járul. — Tanítás közben minél keve
sebbet beszéljen a tanító, és a tanuló feleletét ne ismételje. (Néha ez 
alig kerülhető ki.) Egy pár általános methodikai hibát is ostoroz : «ha 
előbb adod a szókat, és utána csak a képzeteket» ; «ha nagyon is el 
akarod simítani a nehézségeket» (tán arra a törekvésre gondolt itt a 
szerző, mely napjainkban a tananyag túlságos egyszerűsítésében nyil
vánul) ; — «ha bármely alkalmat elhanyagolsz, hogy a tanulókkal ta
nulásközben mennél többet dolgoztassál », ez «a képzeteknek gyakorlatba 
való átültetése», — a Fröbel rendszer alapgondolata, melyet azonban a 
rendszeres tanítás csak csekély mértékben valósíthat meg, ilyen pl. az, 
hogy a chemiánál minden tanuló maga is kísérletezzék. Nagyon ajánlja 
a szerző az említett szempontból a térképrajzolást és vele együtt mások 
is ajánlják ; tartunk azonban tőle, hogy a gyakorlatban e tekintetben 
nagy technikai nehézségek állanak elő. így elméletben igen tetszetősen 
hangzik ez is, mint sok más egyéb. —• A methodusra vonatkozó hibákat 
a tanítás «arany szabálya» rekeszti be. «Hiba, ha olyas valamit meg
mondasz a tanulóknak, a mit maguk tudhatnának, vagy okos tanítás 
után kitalálhatnának», — szerzőnk ezen magában véve oly igaz tétel
ben annyiban mégis elveti a sulykot, hogy az ú. n. «felfedezéseknek» 
túlságos nagy jelentőséget tulajdonít. Kérdés egyebek közt az is, vájjon 
az erre pazarolt idő magával az eredménynyel arányban áll-e ?

A IV. fejezetben azon hibák vannak fölsorolva, melyeket a tanító 
modorában szokott elkövetni. Köztük egy-kettő puszta ismétléso az 
előbbi fejezetekben mondottaknak: «hiba, ha szidsz», «ha zsémbelődöl», 
«ha kapkodsz», jobbadán már a fegyelemtartásról szóló szakaszban elő
fordultak. «Hiba, ha fenyegetődzől» ; igen gyakran előforduló rossz 
szokás, előre megmondani a büntetést nemcsak a szerzőnk említette 
okból, de kivált azért, mert a gyermek ilyenkor fontolgatja, vájjon érde
mes-e ilyen büntetés miatt az illető tettet el nem követni. A könyvecske 
ezzel a hibával végződik : «hiba, ha csalhatatlannak akarsz mutatkozni». 
Úgy általánosságban mondva, helyes axióma, de az iskolában csak némi 
megszorítással állhat. A tanító abban, a mit előad, okvetetlenül csalha
tatlan legyen. Semmisem ingatja meg annyira tekintélyét, mint tárgyi 
tévedései. Sőt a rokon tárgyakban is annyi ismerettel kell birnia, hogy 
ne kerüljön abba a helyzetbe, hogy növendékei előtt ismeretei hiányát 
bevallani legyen kénytelen, mit szerzőnk a nemtudás esetére ajánl. Sőt 
még abban az esetben is, ha a tanító szórakozottságból vagy sietségből 
valamely csekély tévedést követ el, tanácsosabb a gyermekeket egyelőre
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meghagyni benne (hacsak nem lényeges dologról van szó), mint egy, 
mindenesetre lealázó confiteorral visszavonni a hibát. Észrevétlen ki
igazítására elég alkalom kínálkozik.

Talán kissé hosszasabban ismertettem Hughes könyvecskéjét. Tet
tem azt azért, mert nagyon kívánatosnak tartom, hogy legalább ily utón 
minél szélesebb körben tudomást vegyenek róla, nemcsak azok, a kik 
hivatásszerűen foglalkoznak a tanítással, hanem általában a művelt 
közönség azon része is, mely az iskola munkája iránt érdeklődik. Ezen 
okból határozott nyereménynek tekinteném, ha a fordító e kis könyvet 
különlenyomatban is megjelentetné,* s ezen alkalommal az itt-ott ész
lelt csekély számú stilusi érdességeket s azt az egy pár sajtóhibát kijaví
taná. Fáradságát bizonyára jutalmazni fogja az a tudat, hogy oly mun
kát végzett, melyet minden komoly, önkritikára törekvő tanférfiu csak 
hálával fogadhat.

(Miskolcz.) Weber István.

Tanulmányok. A magyar ifjúság és a művelt közönség számára irta 
Szitnyai Klek. Budapest, 1893. A Franklin-Társulat kiadása. Ara 1 fit.

E könyv írója a «Levelek egy tanuló ifjúhoz» czimíí kötettel nem 
rég figyelmet keltett maga iránt. Meglátszott rajta, hogy ama jóravaló 
tanárok közé tartozik, kik az előadó órák keretén kívül is gondolkoznak 
tanítványaikról. Mostani munkája hasonló szellemű, csupán a formában 
tér el : előadásainak tervezetéről, tanító összefoglalásainak módjáról 
igyekszik leszámolni olvasói előtt. A «Tanulmányok» tehát, már csak 
czíménél fogva is, nagyobb igényű mű; ezért behatóbb bírálatra kötelez.

Mindenek előtt sajnálatomat fejezem ki, hogy a szerző elsiette 
könyvét. Becses értekezések és elnagyolt, iskolai pensumoknál alig jobb 
dolgozatok halmozódnak fel benne, jó és rossz órák szüleményeiként, 
kétséget hagyva bennünk az iránt, ha tervszerű munka előtt állott-e 
Írójuk vagy csak a pillanat hatása alatt foglalta együvé dolgozatait ?

Müve az ifjúságnak s az azzal egy műveltségű közönségnek szól. 
A czél már csak azért is érdekes, mert hasonló irányú munkákkal nem 
nagyon dicsekedhetik irodalmunk. Feltárni egy jó tanár gondolatait : 
gyakorlati módon kifejteni eszméinek, okoskodásának menetét ; jelezni a 
szempontokat, melyekkel írókat és viszonyokat felfog, magyaráz ; való
ban kívánatos feladat. A tanító módszer botlásai és fogyatkozásai úgyis 
annak a sajnos körülménynek tulajdoníthatók, hogy a vallomásoktól, 
melyekben munkásságunkról számot adnánk, egyátalán idegenkedünk.

* A külön kiadás már meg is jelent az Atlienæum kiadásában «Taní
tók hibái» ez. a. Ara 40 kr. Nagyon ajánljuk, különösen tanítóképzők figyel
mébe. A szerk.

5 0 : i
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Szitnyai Elek thémái a magyar irodalom és philos ophia körében 
mozognak, oly két tárgy körül, melyek mivel az iskolai tanítás közép
pontját teszik, megérlelik — hogy úgy mondjam — a sokféle okulást s 
határozott formát adnak az ismereteknek. Nem ok nélkül való ugyanis 
az a mérték, melyet abiturienseink érettségének megítélésekor irodalmi 
és æsthetikai tudásuk fokára alkalmazunk ; valóban ennek a két tárgynak 
tanításán sarkaink jövendő műveltségök, de sőt rátermettségük, hogy a 
tudós pályákon vagy a társadalomban, mint törekvő elemek, helyt 
álljanak.

A szerzőnek, úgy veszem észre, valami ilyes czél lebeghetett szeme 
előtt értekezéseinek megírása közben. Az oktató álláspontjára lielyezke- 
kedik : írók és költők eszméi közt keresgeti az összekötő fonalat, majd 
meg oly problémákhoz szól, melyek az átalános érdekkeltésen túl ép az 
irodalmi alkotások bővebb és alaposabb megértetésére valók. Helyes 
igyekezet jobbadán helytelen megoldásban, mert a nagyjainkról irt váz
latok, bár a czélhoz képest tőlük vártam legtöbbet, határozottan gyenge, 
hézagos kisérletek. Berzsenyi magast (?) gondolatai mindjárt kezdetben 
valóságos katachresisbe ragadják, arany (?) gondolatot tulajdonít a köl
tőnek a halálról szóltában ; éles (?) szemét dicséri, a hol részletes meg
figyelést nem is alkalmazott ; s azontúl eszméinek menetét akarná mu
tatni, holott egy-egy szóba köt s velők nyújtja a saját gondolatmenetét 
A «Bomlásnak indult . . . » czimű óda paraphrasisa helyett is nem érde
mesebb munka lett volna-e korfestő elemzésbe mélyedni ? S a Madáchból 
és Horatiusból — Csengeri J. helyes példája után — vett párhuzamos 
idézetek nem rhapsodikus eljárásról tanuskodnak-e inkább, mint a tárgy 
lényegébe hatolásról ? Az ily mozaikszerü tanulmány vagy lehetőleg 
teljes, vagy semminő legyen.

Vörösmarty szerelmi lyráját külön csoportba foglalja, jellemzőt 
azonban egyátalán nem mond róla. Utóbb Castelart (hibásan : Castellart) 
idézi, de vele is úgy van, mint igen sok helyt az idézetekkel : toldások
ként hatnak s nem igazi párhuzamok gyanánt. Sporadikus a folytatás 
is : alig van mondani valója, csak verseket idéz ; s kifejteni valót nem 
lát, holott Vörösmartyt eszmékben leggazdagabb költőnknek állítja. 
«Nevetésre ingerlenek : Laboda kedve, melyben egy részeg embert mu
tat be, Gábor diák, Szép asszony, Tóth (tót) diák czimű költeményei 
stb. » : az ilyesmik nem tanulónak való jellemzések és nem méltó részle
tek egy Tanulmány Írójához.

Tompával is mostohán bánik el. A madár fiaihoz czimű költemé
nyéről ezt mondja: «Minden versszaka evvel végződik: Fiaim, csak 
énekeljetek ! » Nem többet. S szinte mosolyra kelt a mód, a hogy A vén 
czigányt méltatja, valamint a felületesség, melylyela Virágreg ék-völ meg
emlékezik. Ki tanuljon ily semmit érő megjegyzésekből: a tanuló ifju-e
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vagy a művelt közönség ? Aranyról és Petőfiről sem szól okosabban úgy, 
hogy ez egész szakasz olvasása győzött meg amaz előzetes nyilatkozatom 
jogosságáról, hogy írójuk elsiette könyve megjelenését. Egy jóravaló 
tanuló is disgustál ma már ily tartalmatlanságot.

S mit mondjak a chriákról, melyeknek ebben a könyvben se
hogy sem látom jogosságát ? Ha már lelkesedik értők, állítsa valamely 
Y. osztályú olvasókönyvbe, de ott se azért, hogy szókon nyargaláshoz 
szoktassa növendékeit. Én, a magam részéről, nem vagyok barátja oly 
formalisztikus tanításnak, mely laposságra, elnyujtásra, bőbeszédűségre 
és tartalmatlanságra vezet, elmélyedésre, alapos kifejtésre azonban 
sohasem.

Beszédei szintén idézetek hálózatai, míg a kifejtés bennök jórészt 
elnagyolt. Megengedem, elmondva elég hatást kelthettek, de írott alakr 
ban, hogy olvassa és igazán okuljon is általok a tanuló, alig állják meg 
helyöket. -,

Hogy kifogásaimnak végére jussak, a különben értelmes, világos 
és logikus előadás foltjaiként jegyeztem ki a következőket : németesen 
használja az ő névmást ; remény telj es-t ír, holott a nyelvtani órán egye
bet tanít; a »koszorú izmos kézben van helyén», «közelebb jön a dolog 
lényegéhez», «a szónokoknak még rosszabbul megy», »nem lett el
mondva» stb. erős stilushibák.

Ha így, a felsorolt hibákon végigtekintek, szinte alig hihetek sze
meimnek a pár valóban sikerült tanulmány olvasásakor. A ki «Az igaz
mondásról» oly tartalmasán, « A szónoki előadás egyes kellékeiről» oly 
nagy megfigyeléssel és alaposan, «Az álomról» oly érdekesen írt, az va
lóban képzett és gondolkodó szellem lehet, a kinek tehát jogosan rovom 
fel hibájául, hogy elhamarkodta dolgát s megfeledkezett abbeli köteles
ségéről, hogy bírálatot alkalmazzon magával szemben, mielőtt a nyilvá
nosság elé bocsátja kötetét. Készséggel elismerem azonban, hogy ez 
utóbbi dolgozatait, még hogy a teljesség kedvéért a «Legkiválóbb kriti
kusokról» meg a «Kedélyes és nem kedélyes emberek» cziműeket se 
hagyjam ki a sorból, tanuló és nem tanuló egyaránt épülésére olvashatja, 
de sőt azt is, hogy a szónoklatról irt értekezései hazai irodalmunk leg
jobb e fajta munkái közé számíthatók.

Végezetül buzdítani óhajtom a szerzőt munkájának folytatására-. 
Tudása, eszméinek logikus rendje és világos előadása képesítik rá, hogy 
hézagot töltsön be majdan tanügyi irodalmunkban. Kevesebbet markol
jon azonban : akkor többet is foghat hitem szerint.

(Szent-Gotthárd.) Tóth Sándor,

Magyar Paedagogia. 9. I I . 33
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ÚTBAIGAZÍTÁSOK, ÉSZREVÉTELEK.

4-ik kérdés. Hogy lehetne a gyakorlatjavítást az egész osztályra 
nézve tanulságossá ás gyümölcsözővé tenni, hogy a megrótt hibák újra 
meg újra ne ismétlődnének ?

Legyen szabad e fontos, de nehéz kérdést kissé ab ovo tárgyal
nunk és a gyakorlatjavításnak általánosan elismert hiányait gyökerükön 
megtámadnunk. Könnyű lesz az idevágó, sokak előtt elháríthatlanoknak 
látszó bajoknak keserű gyökerét megtalálni. Nem más az, mint azon 
körülmény, hogy a tanulók rendszerint rossz, hibásnál hibásabb gyakor
latokat Írnak. A tanulók rossz gyakorlataiért pedig első sorban a tanár 
felelős. Igazán soha sincs a tanítónak nagyobb oka elégedetlennek lenni 
önmagával, mint ha az osztály nagy része rossz gyakorlatot ad, vagy 
épen, mint annyiszor panaszolják, csak egy-két fiú volt az osztályban, 
ki gyakorlatát jól vagy egyáltalában valahogy meg tudta Írni. Az ily
nemű gyakorlatoknál, melyek, mint mondani szokták, «átlag rosszul 
sikerültek», a gyakorlatjavítás a priori meddő dolog. Egész határozott
sággal állíthatjuk fel erre nézve azt a tételt, hogy más gyakorlatot 
nem szabad Íratnunk, mint olyat, a melyről már előre meg lehetünk 
győződve, hogy az egész osztály meg tudja «csinálni». Hogy érhetjük 
ezt el ? — kérdezi majd bizonyára igen sok tanító, különösen az olyan 
irodalomtanár, a ki more patrio minden előkészítés és nagyobbára min
den tárgyi impulsus nélkül is ily themákról irat: «Őszi gondolatok», 
«Elmélkedések egy várromról», vagy «Szeressük az erényt» vagy «Az 
emberi élet és az évszakok», vagy pedig épen «Alkalmi beszéd tetszés
szerinti alkalomra», stb. stb. Ugyanazt kérdezheti az a mathesistanár 
is, a ki egy lehelletre, azaz egy házi vagy iskolai gyakorlatul, szintén 
minden közös praeparálás nélkül ad három heterogen példát, melyek 
közül az első tetszetős számtani rebus, a második valamely geometriai 
feladat, melynek megoldására való geometriai tételt a gyermekek vagy 
sohasem tudtak vagy javarészben régen elfelejtettek, a harmadik pedig 
valamely physikai példa, melyben még a szereplő fogalmak sem ismere
tesek a tanulók előtt, annál kevésbbé a közöttük fennálló relatiók. Ama 
felsorolt haszontalan ú. n. stílusgyakorlatokat az osztálynak tán 10%-je, 
a melynek, mint a szegények maguk és gyakran tanáraik is hiszik, van 
«gondolatja» (értsd : phrasisa, felkapva innét-onnét, regényekből, újsá
gokból), megcsinálja sok bombasttal és sok stilistikai hibával és hamis 
mondatszerkezettel, a többiek megírják kevesebb bombasttal, de épany- 
nyi vagy még több hibával, és sokan hozzá sem tudnak fogni, és szü
leiktől, testvéreiktől vagy termékenyebb szellemű társaiktól pumpolnak 
«eszmét», az egyiktől a bevezetéshez, a másiktól a befejezéshez, csak
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tulajdonképi tárgyalásra nincs szükségök, mert minek is, illetőleg mit is 
tárgyalnának ott, hol nincs is tárgyuk ? A fentjelzett mathesis példákat 
pedig tán még Ю'Уо sem tudja megoldani, azaz 10% megcsinálja, a 
többiek leírják vagy bejelentik, hogy nem tudtak boldogulni velők. Ilyen 
gyakorlatok mellett szó sem lehet közös, az egész osztályra nézve gyü
mölcsöző gyakorlatjavításról. Szó sem lehet — e tételt bátran felállíthat
juk — közös iskolai gyakorlatjavításról, ha a gyakorlatok olyanok, vagy 
olyan silány előkészülettel advák, hogy feldolgozásukban az osztály 
különböző tagjainak individuális képessége szerint már előre is óriási 
különbségek várhatók. Az olyan stílusgyakorlatok pl., melyeknél az 
egyik két lapot ír, a másik 30-at : az ilyen feladatok a priori javíthatat
lanok a szó pædagogus értelmében, azaz a gyakorlatok megkékczeru- 
zázhatók vagy megvöröstentázhatók ugyan, de készítőik meg nem ja
vulnak vele. Nem akarjuk itt a gyakorlatiratás elméletét adni, jóllehet a 
tanítói praxisnak e részében tán mindeddig lehető legnagyobb a zűrza
var, de azt ki kell mondanunk, hogy csak oly gyakorlatoknál szólhatunk 
nevelő hatású vagy csak tanulságos iskolai javításról is, a melyeket 
beható előzetes megbeszélés (úgy tárgy, mint dispositió, feldolgozás, 
esetleg források dolgában) után adtunk.

A javításnak azután csak azon, különböző kategóriákhoz tartozó 
hibákkal szemben van hivatása, melyek természetesen a leggondosabb 
prseparálás mellett is még mindig fenmaradnak. Hiba és hiány még 
mindig elegendő nagy számmal lesz : úgy tárgyi, mint stilistikai, gram
matikai és orthographiai tekintetben stb., nem szólva az olyan apróbb 
inkább disciplinaris-liibaszámba menő fogyatékosságokról, melyek rendre, 
tisztaságra, kalligraphiára vonatkoznak, a melyeket szintén nem szabad 
hallgatással mellőzni.

E hibák javításának három műveletből kell állania. Az első a 
tulajdonképi correctura, azaz a hiányok constatálása, illetőlog megjelö
lése a tanár részéről ; a második a konstatált hibák közös iskolai tárgya
lása ; a harmadik a tanulóknak utólagos házi munkássága hibáik ki
küszöbölése, illetőleg a megfelelő helyessel való pótlása végett.

Nézzük mindenekelőtt a tanár correctori magánmunkáját. A ta
nárnak mindenekelőtt figyelmesen át kell nézni a gyakorlatokat : vörös 
tentával megjelölnie a talált hibákat vagy hiányokat. Bizonyos jelzésfoko
zatok (egyszeres vagy kétszeres stb. aláhúzás) többé-kevésbbé súlyos hiba- 
kategoriák megjelölésére sokszor ajánlatosak; jelentőségükről természe
tesen ilyenkor pontosan fel kell világosítani a tanulókat. Gyakran kívá
natos egyes, a közvetlen kritikát erősen provokáló részeknél egyik-másik 
jellemző marginális glossa is (mint pl. Itt nincs összefüggés ! Helytelen 
okoskodás ! Nagyon zavaros 1 stb.). Egyenesen kerülni kell azonban a 
hibás helyeknek a megfelelő jókkal való pótlását a sorok felett vagy a
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margón. Sokszor czélszerü, lia a feladat végén figyelmeztetjük az illetőt 
egy-két szóval bizonyos feltűnő individuális bajokra, (ilyformán : jobban 
yigyázzon!, pontosabban dolgozzék !, ügyeljen az orthographiára, a számo
lási hibákra, a szórendre ! stb.). Elitélendő a gyakorlatok végén a kalkulu
soknak odajegyzése, még az olyan iskolákban is, a hol még mindig divik 
az egyes feleleteknek vagy gyakorlatoknak calculussal való honorálása ; 
ott is végezze el a tanár magában — minden publicitás kizárásával — 
ebbeli teendőjét.

A javítás második, és tegyük hozzá, legfontosabb lépése a hibák
nak közös iskolai megbeszélése. Ily oktató megbeszélés tárgyává kell 
tenni első sorban azon hibákat, melyeket az osztálynak oly nagy része 
követett el, hogy joggal következtethetünk a tanításnak valamely ré
gebbi mulasztására akár a prseparálás, akár pedig a megelőző elemibb 
gyakorlatok elvégeztetése dolgában, a mely mulasztást tehát ez alka
lommal alaposan helyre kell hoznunk — hozzá kell ugyanis szoknunk, 
hogy a tanulók hibáit ne annyira az ő ismereteik hiányosságának, mint 
különösen a mi methodusunk fogyatékosságának mértékéül tekintsük. 
Második nagy csoportját az iskolában közösen megbeszélendő hibáknak 
azok teszik, a melyek elkövetésében, mint mondani szoktuk, bizonyos 
«ratio# van, azaz a hol egy megbocsátható fallaciával állunk szemben, 
melynél a tanuló vagy helyes prsemissákból helytelenül következtetett, 
vagy helytelen prsemissákból helyes módon okoskodott ; mindakét eset 
megérdemli és mégis követeli, hogy, még ha csak egyetlen egy tanulóval 
történt is meg, mégis közösen tárgyaljuk, mert rendesen ezeknek tárgya
lása a legtanulságosabb és azonfelül e hibák azok, melyek nagyobbára arra 
csábítják a tanulókat, hogy adandó alkalommal újból elkövessék. Kérdés 
már most, miképen, minő sorrendben tárgyaljuk e hibákat, melyeknek 
száma gyakran légió ? Itt mindenekelőtt óvakodnunk kell azon sok iskolá
ban divó eljárástól, mely szerint sorban felolvastatják a gyakorlatokat, és 
mindegyiknél ott az iskolában megteszik megjegyzéseiket, így tanuló- 
ról-tanulóra haladva a hibák megbeszélésében. A hibás gyakorlatok fel- 
olvastatása nemcsak haszontalan időrablás, de egyenesen ártalmas is, mert 
a tanítás technikájának egyik legfontosabb elve az, hogy a tanulók a 
rosszat, a kiküszöbölendőt lehetőleg kevésszer hallják vagy lássák. Nem 
ér à javítás akkor sem sokat, ha a tanár kezében tartva a füzeteket, 
füzetről-füzetre azaz tanulóról-tanulóra menve, mindegyikre rápirit a 
maga módja szerint. Nincs és nem lehet más eljárás, mint ha a tanár a 
fentjellemzett, didactice értékesítendő hibákat már előzetesen otthon 
lajstromba foglalta és bizonyos fő- és alkategóriák szerint csoportosí
totta, (tárgyi hibák a maguk alosztályaival : a tárgy felfogására, fel
dolgozására, anyaggyűjtésre, adatok pontosságára stb. vonatkozó hibák ; 
stilistikai hibák : rossz dispositio, homályos, zavaros előadás, stb. ; gram-
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matikai hibák : rossz mondatfüzés, helytelen szórend, vagy fordítás- 
gyakorlatoknál : mondattani, alaktani hibák a maguk különböző alosz
tályaival s így tovább). E lajstrommal kezében eljön a tanító az iskolába 
a gyakorlatjavítás órájára, kiosztja a tanulóknak dolgozataikat és az ösz- 
szeállított hibákat kategóriánként elővéve, megmagyaráztatja az osztály- 
lyal az illető hiba mibenvoltát és ép így megállapíttatja közös munkával 
a helyébe írandó helyes szöveget, azaz az illető eseteket minden tekin
tetben igazi közös oktatás tárgyává teszi. Felesleges a hibák felemlíté
sénél elkövetőik nevével is előhozakodni, úgy is találva érzi magát min
denki, a kit a dolog megillet, és feltehető, hogy az fog legélénkebben 
részt is venni az illető hiba reparálásában. Vannak ugyan gyakorlatok, 
melyeknél a hibáknak puszta felsorolásával és tárgyalásával nem érhetni 
be, hanem ezen kívül szükséges még, hogy az egész gyakorlatot ott az 
iskolában közös oktatásban újból elvégeztessük ; így áll a dolog sok eset
ben fordításgyakorlatoknál, számtani dolgozatoknál stb. Ha végre kül
alak tekintetében veszünk észre valamely nagyobb közös hiányt, pl. 
általában az egész osztálynál hanyag írást, rendetlenséget, vagy nem 
nyelvtanulmány-természetű (történeti, számtani) dolgozatoknál rossz 
orthographiât, ezt mintegy disciplinaris hibának kell tekinteni, és mint 
minden disciplinaris hibát, a tanítást megelőzőleg elintézni.* Csak egye
seknél észlelt ilyen bajokat a fentemlített, füzetbe írt végmegjegyzé
sekkel lehet elintézni és csak többszörös ismétlődés esetén kell őket az 
osztály előtt is megróni.

Végül következik a javítás harmadik stádiuma, a tanulóknak a 
javítás munkáját befejező házi tevékenysége. Ez rendes körülmények 
között nem más, mint a tanár által aláhúzott részeknek a megfelelő jók
kal való pótlása, még pedig a rendes gyakorlatfüzetben az illető javí
tandó gyakorlatot közvetlenül követő helyen «javítás» crime alatt. Fon
tos dolog, hogy e «javítás»-ban csak a jót Írják le, nem pedig, mint néha 
láthatni, a könyvekben található sajtóhibajegyzékek módjára, a rosszat 
is a maga javításával együtt. Minden correcturának, mint már fentebb 
jeleztük, úgy a szóbelinek, mint az Írásbelinek fontos elvi követelménye 
az, hogy a tanuló a rosszat ne mondja, ne írja, sőt ha csak lehet, ne is 
hallja vagy lássa másodszor. Ha a tanuló még a javítóóra után sem 
tudná kellőképen valamely aláhúzott hely hibás voltának okát, vagy 
nem tudná a helyébe való jót, szabad legyen neki az óraközökben fel
világosítást kérni a tanártól. Minden jobb, még az is, ha e tekintetben 
kissé túlságosan kedveznénk a gondolkodásbeli restségének, mint ha a 
hihát még egyszer vagy rosszabbított kiadásban leírják. Az ekképen a 
tanulók részéről eszközölt javítást a tanító m£g egyszer átnézi, és ha

* L. Ziller «Alig. Pæd.» 25. §.
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még ebben is találna hibát, akkor persze — mert a javító eljárás elvégre 
nem folytatható ad infinitum — maga odairja a sorok közé vagy a mar
góra a helyest. Bizonyos, ritka esetekben, a mikor minden praeparálás 
mellett még igen sok a hiba, meg kell kivánni az egész osztálytól, hogy 
— persze már az iskolai javítóóra után — az egész gyakorlatot újból 
leírja, és ez alól aztán azt az egy-két tanulót nem szabad felmenteni, a 
kik talán csak kevés dologban hibáztak. Mindenkinek az osztályban 
mintegy erkölcsi felelősséget kell éreznie társainak hibáiért is.

E pontokban igyekeztem a gyakorlatjavítás kellékeit vázolni, a 
mennyire e rovat szűk tere engedi. Megengedem, hogy, ha így kezeljük 
a gyakorlatjavítást, e hires crux prœceptorum eleinte még nagyobb meg
terheléssel fog járni a tanítóra nézve ; de azt hjszem, a legfáradságosabb 
munka is, ha van eredménye, sokkal kevésbbé kinos, mint egy örökké
való Danaida-munka, minőnek a gyakorlatjavítást rendesen tekintik. 
Egyébiránt azt tartom, hogy a mennyivel szaporítja a tanár dolgát az 
alapos és methodikus gyakorlatjavítás, annyival csökken is a hibák 
fokonkinti gyérülóse folytán a rossz gyakorlatok olvasásával és az alá
húzó toll sűrű használatával járó gyötrelem. W a l d a p f e l  János.

VEGYESEK.

— Az Írásbeli dolgozatok a jellemképzés szempontjából. Ily
czim alatt igen érdekes és jeles dolgozat olvasható az Országos közép
iskolai Tanáregyesület Közlönyének f. é. októberi számában dr. Zindl 
Béla szolnoki állami főgymnasiumi tanár tollából. Komoly okokat hoz 
fel, kivált a magyarból latinra fordításnak a gymnasiumban jelenleg 
divó cultiválása ellen, az eltanult chablon-szerü kifejezések alkalmazásá
ban legjobb esetben is hazugságot, mesterkéltséget konstatál, mely a 
jellemképzés szempontjából is kárhozatos. « A latin stylistikai dolgoza
tokkal — úgymond — föl kell hagyni. Helyöket foglalja el havonként 
latinból magyarra Írásbeli fordítás, melynek elbírálásánál a hűségen 
kívül — összhangzásban a párhuzamos anyanyelvű oktatással — a 
nyelvi kifejezés minden számbavehető kellékét és a mi még a fordítás
nál sem utolsó szempont, a növendék egyéniségét is figyelem tárgyává 
kell tenni». Általában helyeseljük a czikkiró álláspontját. Keméljük is, 
hogy e kérdés ma-holnap dűlőre kerül, mivelhogy a Közoktatásügyi 
Tanács a napokban újra felterjesztést intézett a tanügyi kormányhoz ez 
ügyben, s javasolta az érettségi magyarból latinra fordításnak latinból 
magyarra fordítással való helyettesítését.
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— A magyar középiskolai tanárok  fizetésének szabályozása. 
(Die Eegelung der Gehalte der Mittelschullehrer in Ungarn.) Ily czim 
alatt első helyen közöl a Zeitschrift für das Realschulwesen f. é. októ
beri füzete értekezést dr. Kemény Ferencz, egri igazgató tollából. Ismer
teti az egész mozgalmat. Egy kis hiányt kell azonban konstatálnunk : 
nem említi, hogy a VII. rangosztályban tanárok is vannak, t. i. a buda
pesti gyakorló főgymnasium tanárai közül ez időszerint négy. — Az 
iskolai hírek közt közölve van az egész 1893. IV. számú törvényczikk. 
Hasonlókép a Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien 8—9. fü
zete is közöl ismertetést e tárgyról Schwicker Henriktől, a ki kimutatja, 
hogy egyes hiányoktól eltekintve, előbbi helyzetükhöz képest határozot
tan nyertek tanáraink, és jobban vannak situálva, mint osztrák kollegáik.

* * *

— Ellentmondások mükölteményekben. E czím alatt terjedel
mes tanulmányt közöl a Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien 
8—9. füzete Jetiinek és Kraus tollából. A szerzők a világirodalomnak 
igen különböző műkölteményeiből kutattak fel ellenmondásokat azt 
bizonyítva ezzel, hogy egyes költemények (pl. a Homerosi eposok) el
lentmondásai még senkit se jogosítanak fel arra, hogy különböző adato
kat contanimáló eljárásra következtessen.

* * *

— A tanári próbaév kibővítése A usztriában. Az osztrák kul- 
tusminiszter elrendelte, hogy a teljes vizsgálatot tett tanárjelöltek pæ- 
dagogiai képzésének emelése czéljából 1893/4-ben egyelőre a IX. kér. 
bécsi állami gymnasiumnál kisérletképen a fenálló próbaévet kibővitsék. 
E czélból a jelentkező jelöltek egy-egy szaktanár felügyelete alá kerül
nek, azonban az igazgató dr. Loos József vezetése mellett. A praktikus 
képzésre szolgálnak : hospitálások, próbatanítások, önálló tanítás, érte
kezletek és megbeszélések. Az intézet igazgatója adminisztratív ügyeinek 
egy részétől fölmentetik, a vezető tanárok megfelelő remuneratióban, s 
a jelöltek is anyagi támogatásban részesülnek.

BEKÜLDÖTT MÜVEK.

Római irodalomtörténet. A középiskolák felsőbb osztályai számára és 
a művelt közönség használatára. Irta Leffler Sámuel főgymn. tanár. Jav. 
és bőv. 2-ik kiadás. Budapest, 1894. 194 lap. (Lampel.) Ára 1 frt 20 kr.

Homéros Odysseája, az eredeti versmértékben fordította Kempf József 
budapesti állami gymn. tanár. Budapest, 1891. (Grill.) 271 1. Ára kötve 
1 frt 60 kr.

Platon és Aristoteles, szemelvények a görögből fordítva, magyaráza
tokkal. Dr. Péterfi Jenő és dr. Gyomlay Gyula közreműködésével szerkesz
tette Alexander Bernât. Budapest, 1893. 237 1. (Franklin.) Ára 1 frt 50 kr.
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Molière L'Avare bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta dr. Bauer Simon 
reáliskolai tanár. Budapest, 1893. (Franldin.) 136 1. Ára 50 kr. (Jeles Írók 
isk. tára XLV.)

Magyar Árion, II. Vegyeskarú énekek gyűjteménye isk. használatra 
szerk. dr. Harrach József. Partitúra. 176 1. Ára 1 frt 50 kr. (Egyes szóla
mok füzetei : 65 kr.)

Syllabaire français. Bevezetés a franczia nyelvbe. Fokonként haladó 
tanmód. Irta dr. Ploetz Károly. A huszadik eredeti kiadás szerint átdol
gozta dr. Vafga Bálint. Hetedik jav. és bőv. kiadás. Budapest, 1894. (Lam- 
pel.) 136 1. Ára 55 kr.

Gyakorlatok a német nyelv tanításához a polg. és közép iskolák alsó 
osztályai számára. Szerkesztette Hirn Lajos tanár. Nyitra. 61 1. Ára 38 kr.

A magyar állam költség vetései és a népoktatás 1868—1892. Irta 
dr. Hajnöczi K. József szepes-vármegyei kir. tanfelügyelő. Különlenyomat 
a Magyar Pædagogia 1893. október havi füzetéből. Budapest, 1893.

Rövid útmutatás a módszeres szabadkézi rajzoktatás mintáihoz. Irta 
Velősy Lipót. Budapest, 1894. (Lampel.) Ára 15 kr.

MAGYAR PÆDAGOGIAI TÁRSASÁG.

Felolvasó ülés 1893. okt. 21-én.
Elnök: Heinrich Gusztáv dr. ; jegyző: Trájfcler Károly. Jelen 

vannak : Badics Ferencz, Böngérfi János, Csengeri János, Demeczky 
Mihály, Gyulay Béla, Hóman Ottó, Komáromy Lajos, Kozma Gyula, 
Léderer Abrahám, Málnay Mihály, Mártonffy Márton, Nagy László, 
Zirzen Janka rendes tagok és nagyszámú hölgyközönség.

I. Velősy Lipót rendes tag : «Rajzoktatás a népiskolában* czímíí 
tételről értekezik.

II. Gyulay Béla rendes tag felolvassa : « A női kézimunka-oktatás 
és tanműhelyek« czímű értekezését. (Legközelebb közöljük. A szerk.) 
E kérdés fölött élénk eszmecsere fejlődött ki, melyben részt vettek : 
Gallauner Lujza, Nagy László, Gyulay Béla és Mártonffy Márton.

III. Nagy László r. t. indítványozza :
1. Gondoskodjék a Társaság a Magyarországon megjelent pæda- 

gogiai művek összegyűjtéséről s azok nevezetesebbjeinek a millenium 
alkalmával való kiállításáról. Egyúttal vesse meg a Társaság egy paeda- 
gogiai könyvtár alapját, a mely magában foglalja a hazaiakon kivül a 
külföldi nevezetesebb pædagogiai műveket is.

2. Mondja ki a Társaság annak szükségét, hogy Magyarország 
ezredéves fennállásának ünnepe alkalmával általános tanítói és tanári 
gyűlés tartassák, s ennek előkészítése czéljából lépjen érintkezésbe a 
hazai tanári és tanítói egyesületekkel.

3. Tegyen az elnökség részletes javaslatot, hogy miként vegyen 
részt a Társaság az ezredéves kiállításon.

A Társaság az indítványt javaslattételre kiadja az elnökségnek.
IV. Titkár előadja, hogy 1. Groó Vilmos és Mártonffy Márton le

vélben köszönték meg rendes taggá választatásukat és hogy Mártonffy 
egyszersmind 50 forintot ajánlott fel a Társaság czéljaira. Örvendetes 
tudomásul szolgál. 2. Pajor Josefin (Baja) külső tagul jelentkezett. Fel
vétetik.



PÆDAGOGIAI ALAPFOGALMAK.

IV.

Rátermettség, egyéniség, nevelés.

A nevelés fogalmából a történetileg fejlődő embert vetjük 
legközelebb behatóbb vizsgálat alá. Az elemeket, a melyeket vele 
összefoglaltunk, testünk és lelkünk teszik, a mint egy bizonyos 
czél szolgálatában fejlődnek. E fejlődést nem szorítjuk a serdülő 
korra és az alanyi és tárgyi rend törvénye szerint kell folynia, bár 
ez utóbbi föltételt nem fejeztük ki azért, mert kifejezésre jut a 
czólban, a melynek irányában a nevelésnek haladnia kell.

A történeti fejlődés azzal indul meg, hogy a nevelés termé
szeti alapja egy bizonyos czélhoz viszonyodik. Ezzel nem csatla
kozunk azoknak felfogásához, a kik a nevelésnek korlátlan hatal
mat, mindenható befolyást* tulajdonítanak, mintha tetszés szerint 
szabhatnék ki a czélt, a melyre neveléssel törekszünk. Ez szélső
séges felfogás, a melynek a másik végletben liousseau naturalis- 
musa felel meg, a ki egyedül a természetet, az embert tartja lehet
séges czélnak ; s igaza volna, ha sok mindenfélét ki nem zárna a 
természet és az ember köréből, a mi valósággal oda tartozik. A kö
zépen található helyes felfogás az, hogy a nevelés nem találja kö
zömbös állapotban a növendéket, hanem a rátermettségnek bizo
nyos formájában, a mely már eleve viszonyodik bizonyos feladat
hoz, fejlődése czélpontjához. Összeesik e felfogás az alanyi és tárgyi 
rend törvényével. Az alanyi szempontnak az itt az értelme, hogy 
az egyénnek a czél daczára, a melynek szolgálatába szegődtetjük, 
egész emberi természetével kell érvényesülnie, s hogy önállóságra 
és szabadságra van joga és kilátása, bár teljes odaadással feláldozza 
magát. A vallás körében a szentírás nyújt erre vonatkozólag tájé
koztató elvet: «A ki életét meg akarja tartani, elveszti azt; és a ki

* Helvetius, XVIII. sz. franczia philosophus stb.
54Magyar Pædagogia. I I .  10.
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elveszti, visszanyeri azt».* A tárgyi szempontot pedig a czél teszi, 
a mely az egyes ember bőrén kívül esik, a nélkül, hogy emberi 
természetével ellenkeznék.

Emberi természetünknek rátermettsége mint psychologiai 
fogalom psycho-physikai dispositio nevén ismeretes. A m int az illa
tos virágnak és az énekes madárnak sajátos szervezete van, a mely- 
lyel élete feladatát meg tudja oldani, úgy az embert is sajátos testi 
szervezete és lelki alapja képesíti ama czélok megvalósítására, a 
melyek tenyészet és érzés, megismerés és akarat, műveltség, köz- 
műveltség, boldogság, humanitás, Isten dicsősége stb. szavakkal 
jutnak kifejezésre. A physikai rátermettségnek természeti alapja 
az embernek testi szervezete, organismusa a különféle rendszerek
kel, a melyek körében találhatók, a psychikai rátermettség alapja 
a lelki jelenségekben, ismereti és akarati elemekben, mutatkozik, 
és abban, a mi ezeknek alapja, a lélekben. De a testi szervezet és 
a lelki alap nem vehetők elkülönülten, hanem a mint együttvéve 
az egységes emberi természetet teszik.** E természeti alap azonban 
csak szegődtetve érdekel bennünket, ama feladatok szolgálatában, 
a melyekre dispositioja van.

A psycho-physikai dispositioban a pædagogia álláspontjáról 
két elem rejlik, a melyek alanyi jellegűek, de a tárgyi rendre u tal
nak. Az első tökéletlenség alakjában mutatkozik és szükséglet ne
vén ismeretes ; a másiknak erő, képesség a neve, és arra való, hogy 
a szükséglet kielégítést nyerjen. Erő és szükséglet teszik a nevelés
nek legmélyebb alapját : a nevelésnek szükségességét és lehetőségét 
révükön értjük meg. A szükséglet annyiban utal a tárgyi rendre, a 
mennyiben kielégítésére nem elégséges az egyéni képesség, hanem 
az egyén körén kívül eső s tőle többé-kevésbbé független tárgyi 
rend is szükséges. De a képesség sem fejlődik magától, hanem csak 
tárgyi tényezők közreműködésével. Azonban a rátermettségnek ez 
a jelensége, a melyet szükséglet és képesség vonatkozásukban a 
tárgyi rendhez jeleznek, m ár második, még pedig alanyi mozzanata 
a rátermettségnek. A tárgyi rendre való utalás igaz marad akkor is, 
ha pusztán alanyi boldogulásunk eszközei kerülnek ama rendből. 
De hogy az embernek kötelessége és képessége van tárgyi czélok

* Luk. 17. 33 és másutt.
*!i'  V. ö. a test és lélek kölcsönhatásának megmagyarázására támadt 

hypothesiseket, a melyek az érzéki és lelki valóság egybefonódását mutatják.
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szolgálatára, a minő pl. a közműveltség, azt e jelenségből még nem 
értjük. A rátermettségnek ez a mozzanata a psycho-physikai dis- 
positionak tárgyi, az egyén körén kívül eső eredetében rejlik. A ki 
a képességet adta és a szükségletek kielégítésére szolgáló tárgyi 
valóságot, az tárgyi czélok szolgálatára is kötelezhet. Az ember 
azért munkása a közműveltségnek, m ert az egész közműveltség 
dolgozott psycho-physikai dispositioján ; embertársaink iránt azért 
vannak kötelességeink, mert életünk eredetének tényezői; Isten 
azért tűzhet elénk czélokat, mert teremtőnk, a mint a keresztény 
világnézet tartja. A rátermettségnek ezt a fokát, alanyi és tárgyi 
viszonyában, velünk született rátermettségnek nevezzük, a melynek 
elemeit a szükségletek és képességek irányai mutatják.

A szükségletek és képességek legközelebb kettős jelleget m u
tatnak : érzékiek és lelkiek, de úgy, hogy az érzéki és lelki élet körei, 
szüntelen kölcsönhatásban vannak egymással. Ismeretes a psycho- 
logiából a fogalmak eredete — az érzeti megismerés folyamatától 
a legfinomabb elvonás műveletéig. Érzéki életünk másrészt meg 
az elme vezetése alatt áll. Ez az utóbbi mozzanat különösen fon
tos ; mert benne rejlik a történeti szempontnak gyökere. A történeti 
élet ugyan azzal indul meg, hogy a természeti alap valamely czél 
szolgálatába szegődik ; de ez a meghatározás nem egészen pontos. 
Az elme közrehatása, a psychikai alap a tulajdonképeni háttere ; 
mert az ösztönszerü mozgások és mind czélszerü mozgások, de a 
történeti életnek még sem tényezői.

A rátermettségnek érzéki és lelki jellegét többé szem elől 
téveszteni nem akarjuk. További elemzéssel mindegyik rész több 
ágra szakad. Érzéki oldalon az önfentartás és fajfen tartás mozza
natai mutatkoznak, a melyek a psychikai rész közrehatásával egy 
jövendő gazdasági és társas életnek lesznek alapjává. A lelki olda
lon mutatkozó szükségletek és képességek legközelebb kétfélék : a 
megismerés szükséglete és képessége, a melynek irányában a tudo
mányok terülnek el, az alkotás szükséglete és képessége, a melynek 
nyomában nyelv, mesterség és művészet fakad, végre a mennyiben 
a megismerés egy magasabb lényre irányul és az alkotás a lénynek 
tiszteletére és szolgálatára vonatkozik, a megismerésben és alko
tásban egyúttal a vallási életnek természetes csirái rejlenek. A ke
resztény világnézet szerint azonban a rátermettségnek ez az utolsó 
mozzanata sajátos, a kinyilatkoztatott vallásnak megfelelő, úgy
nevezett természetfölötti jelleget ölt. E  világnézet szerint t. i. a
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gyerm ek a keresztségben v ízb ől és Szentiélekből újjá szü letik  s 
ezá lta l a természetfölötti czélnak megfelelő rátermettségre tesz szert.

Ö sszefoglalással a ráterm ettségnek  alanyi, tárgyi és történ eti 
elem eit, gazdasági, társas, tu d om án yos, m űvészeti és v a llá s i irá
nyait, velünkszületett rátermettségnek nevezzük. A ráterm ettségnek  
ez a foka m ivolta  szerint m in d en  em berben, illető leg  m in d en  k eresz
tén y  em berben m egvan .*  A zért is van  m in d en  em bernek va lam ifé le  
gazdasági és társas é le te  s van n ak  ism eretei és ügyességei és v a l
lá s i gyakorlatai, s azért n em  szű k ölk öd ik  e jelenségek  nélkü l egyet
len  egy nép sem .

A ráterm ettségnek egy további m ozzanata az egyéniség. 
A velü n k szü letett ráterm ettséggel annyiban  rokon je len ség , a 
m ennyiben  legközelebb sz in tén  ve lü n k  születik. K ülönbsége am a  
színezetben  áll, a m elyet a v e lü n k szü le te tt ráterm ettség e lem ein ek  
különböző szám aránya hoz létre . V érm érséklet és öröklés a psy- 
chikai tényezői. E zek folytán  az egyes em berekben a v e lü n k szü le 
tett ráterm ettségnek fokozatai, k ü lön b özete i m utatkoznak és a ráter
m ettségnek  e lem ei eltérő arányban társulnak, a m inek eltérő ered 
m én ye van. S ez az egyén iség . M ég csak azt kell em líten em , h ogy  
az egyéniségen  alapszik  a p ályaválasztás és a hivatásszerű m u n k a .

A ráterm ettségnek em líte tt je len ség én  kívül m ég szerzett 
rátermettségről szokás beszélni. É rtik  pedig  rajta az em beri ter 
m észetnek  a laköltését a környező tén yezők  befolyása alatt. A m e n y 
nyiben  az alaköltés e fo lyam ata tu d atta lan  h asonulással m egy  
végbe, csakugyan idesorozható. A zonban tek intettel arra, h o g y  e 
környezetet a m űvelt em ber tervszerű en  m egterem theti, az ú. n . 
szerzett ráterm ettség m ár új je le n sé g  : a nevelésnek  első  foka.

V.

A nevelés czélja és tényezői.

R áterm ettség és egyén iség  a n ev e lé s  czéljához v iszonyodnak . 
E z a czél nem  leh e t akárm i ; m ert a n ev e lés  m indenható ereje e llen  
erősen  szól a tapasztalat.** D e azzal is ellenkezik  a tapasztalat, h ogy

* Ziller, Allgemeine Pädagogik 54. 1.
** Ziller i. m. 53—58. 1.
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e czél kizárólagosan az em beri term észetben  rejlik, a m in t B ou s-  
sean  tartja.1 A n evelés czéljának is k é t  oldala : egy alanyi és egy 
tárgyi oldala van.

S  azért sok függ a ttó l, hogy e lta lá lju k  az egyéni é le t  és k ö z 
szellem  kölcsönhatásának  arányát, a  subjectiv  és objectiv  rend  
egybefonódásának v iszo n y á t.2 Az e g y én i szükségletek k ie lég ítése  
és a közm űvelődés szo lgá la táb a  való szegöd és egyaránt kell, h ogy  
érvényesüljön . Az eg y én n ek  joga van a gazdasági é let java ih oz , a  
soc ia lis  lé t áldásaihoz, n yelvhez és irod a lom h oz, m esterségh ez és  
m ű vészethez, a va llási k incsekhez ; de kötelessége is van  ezekkel 
szem ben . A gyönyörűséges a lkotm ányon, a m elynek k özm ű veltség  
a n eve, nem zedékek h o sszú  sora m u n k álk od ott ; az egyén i te s t  és  
lé lek  é lvezi áldásait : de tő le  is elvárjuk a gondosságot és k é p e ssé 
get, m ely  amaz a lk otm án y  további gyarapodásának e len g ed h ete t
len  k ellék e.3 Ez a lap on  a nevelés czé lja  o ly  je len ség , a m e ly  az 
egyéni élet mélységeiben bírja gyökereit, de elágazásában a socialis 
életbe fonódik, a tárgyi rendre utal. A  fejlesztő tényezőknek is  ily  
kettős je lleget kell ö lten iö k  : eszköz le szn ek  az egyéni gyarapodás  
szolgálatában és a lap tők e önálló értékkel.

A nevelés fogalm i m eghatározásában m űveltség  és k ö zm ű 
veltség  szavakkal fejeztük  ki a nevelés czéljá t ; a m ű veltség  a la n y i, 
a k özm űveltség  tárgyi m ozzanatát je le n ti. Ám de a két fogalom n ak  
ilyen  értékesítése e lő leg ezés volt és igazolásra  szorul. E gyelőre b iz to s  
k iinduló  pontul «az eg ész  ember» fog a lm a  szolgálhat. E z u gyan  
fö lötte  tág és határozatlan, de töm érdekségével el nem  tév esz th ető  
alapja az elem zésnek. B oldogság, Isten  d icsősége, polgárilag  va ló  
használhatóság, m ű veltség , a közm ű veltség  szolgálata, je llem , s z e 
m ély iség , hum anitás, d iv in ita s  és m ég egyebek, a m it az e lm é le t-  
irók czélu l ki szoktak tű zn i, körébe esn ek . M indez azon b an  a 
pæ dagogia szem pontjából két a lapelem ben  : műveltségben és köz- 
műveltségben foglalható össze .

M ert ugyan m i az em ber? A legközönségesebb  fe le le t erre a 
kérdésre az, hogy eszes á lla t, s kiinduló p on tu l nekünk is  beválik . 
Az em ber álla t; van te s te , annyira szép , hogy  az æ sthetikusok  egy  
íe lek ezete  a szépség eszm én yén ek  tartja. H át m ég h a  a k özm ű velt-

1 Emil.
2 Kármán M., Az oktatás és tanterv elméletéhez. Gyak. Főgymn. 

Ért. 1890/1.
8 i. h.
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ség díszébe ö ltö z ik  és a m űveltség  fén y éb en  ragyog ! Azonban  
m uuka k özb en  tetsz ik  m eg igazán ereje és fontossága . Az egész  
m indenség érzék ein  át lép  be hozzánk s am a  világ , m ely  kiválóan  
az em beré, a  cu ltu ra  világa, közrehatása n é lk ü l n em  tám ad. S ze 
repe az ön fen tartás á lla ti tén yeivel n em  szű n ik  m eg, hanem  a 
gazdasági érdekek  terén , a társu lati é le t  vá ltozatos form áiban  
tovább foly ik  ; b e lép h et az eszm ényi v ilág  körébe is, m űterm eket 
állít és m ű v észetek et ápol, hatásos tén yező  a tudom ányok m eg
alkotásában, isten tisz te le tet végez és h itü n k  szerin t az örök életbe  
is bem egy. —  M inderre term észetesen  a te s t  n em  m agától term ett. 
Egy belső  erő m ű k öd ik  benne és vele, a m elyn ek  lé lek  a neve. E z  
az erő oka an n ak , h ogy  az em ber m ég a legközönségesebb  állati 
tényeket sem  végzi á lla ti m ódra, hanem  az elm e világosságával. 
A lélek  szin te  k ifejeződ ik  a testben, úgy, h o g y  a test a lélek  tükre
ként szerepel. L egközelebb  a m egism erés és törekvés fényeinek  soro
zata tűnik  e lén k . E lm e  és akarat szavaival foglaljuk azokat össze. Az 
elm ének éle , az akaratnak ereje van. «E szes em ber», m egtisztelő  szó, 
és a k inek  akaratát az é let baja m eg n em  töri, e lism erést arat. 
Azonban a m in t  a test m agában kicsi, de nagygyá  lesz , h a  a testek  
körében szem lé ljü k , a m elyekben kifejeződik , alkotva, idom ítva, 
form álva azok at ; ép en  úgy lelkünk tarta lm át is  az eszm ék körében  
leljük, a m ely ek n ek  többé kevésbbé szü lőoka. H a  tu d n i akarod, 
m it rejt le lk ed  v ilága , nézd a h it tartalm át, o lvasd  a tudom ányt, 
vizsgáld a m ű v észe te t, bonczold  a társas kapcsolatokat, kutasd a 
gazdasági k özm ű velőd és vezéreszm éit. «Az em ber a m unkában  
szellem i te h e tsé g é t s testi erőit fekteti az anyagba s m integy saját 
bélyegét n yom ja  reá» .*  Az em ber és a v a llá s , az em ber és a tu d o 
m ány, az em b er és a m űvészet, az em ber és a társas élet, az em ber  
és a gazdasági k özm ű velőd és : m in d m egan n y i v iszon ya az em ber
nek. E gyik  tagu l a m unkafelosztással h ivatásb an  dolgozó em ber  
szolgál, a m ásik  tag  a közm űvelődés szöved ék én ek  egy-egy szála, 
ága. Ö sszefogla lva  ezen  rész-viszonyokat, egyik  tagul kapjuk az 
egész em bert, m ásik  tagul a k özm ű veltséget, a m elynek  az em ber  
m unkása és h aszon élvezője . —  H a egy em b er k idől, egy m ásik szegő 
dik h elyéb e, a  k i sz in tén  m egkapja bérét, m ig  a tőke egyre gyara
podik. Az em b er ugyan is történeti lén y . A  m egelőző  nem zedék a 
következőnek tu datában  helyezi el tap aszta la ta it, s ez kam atok

* XIII. Leo, Berum novarum. Sz. Istv. Társ. kiad. 373. 1.
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kam atjával b ízza azokat egy újabb nem zedék  em lékezetére. Sok
szor n em zetek  m ás nem zetek  tudatában teszn ek  följegyzéseket, 
m int pl. ősein k  tudatában az európai népek  jegyezték  be m ű velt
ségük alap elem eit. Öröklés, gyarapítás, á th agyom án yozás a közm ű
velődés m in d en  terén szerepel. Mai k özm űveltségünk  hosszúsági 
szálai a legtávolabb  m últban gyökereznek és m in d en  nem zedék  
sző bele egy-k ét keresztszálat.

Ilyen  az em ber az idealism us fényében, h ivatása  m agaslatán, 
úgy m egn evelve, hogy m agától is továbbnevelőd ik . E lm on d h atn i, 
hogy az «egész ember» fogalma annyi, mint művelt ember, a köz- 
művelődésnek szolgáló ember. E zzel a m ű veltség  és közm űveltség  
behatóbb elem zése válik  szükségessé.

A cu ltu ra  vagy k özm űveltség  fogalm át m ár föntebb m egálla
pítottuk, itt e lég  annak eredm ényét foglalnunk  össze. M eghatáro
zása : h u m án u s képzettség m int soc ia lis  birtok. E lem ei : az egyéni 
és társadalm i szükségletek, az egyén i k épesség  és a vá llvetett  
m unka, a történ eti é let ; ezekhez k ü lső  fö lté te lü l járu l a föld azzal 
együtt, a m i a gazdasági közm űvelődésnek  alapja, a term észeti jog, 
család és társadalom , m in t a társas é letn ek  alapjai, az Isten , a ki 
m agát k in yilatkoztatta  (ezek egyúttal a tu d om án yos m egism erés
nek forrásai és a m űvészeti alkotásnak m in tá i); továbbá a m ű velő
dés eredm ényei, a culturjavak és cu lturállapot és végü l a rend és 
összhang.

M űveltség  és cultura úgy aránylanak egym áshoz, m in t az 
alanyi és tárgyi rend. M indkettő e llen téte  a vad term észeti á llapot
nak ; m in d k ettő  egészen sajátos tök életesítése  az em beri term észet
nek. E  sajátossága terjedelem ben és a fö léren d eltség  viszonyában  
áll. Az em beri term észetnek m inden  oldalról való  tökéletesítése  
nevezhető  csak m űveltségnek , culturának p ed ig  o ly  á llapot, m ely
ben az em beri m unka egy tere sem  m arad p arlagon . A fö lérendelt
ség az ism erettel, erénynyel, m űvészettel, jo g i ren d d el szem ben  
m utatkozik. A különbség m ű veltség  és cu ltura k özt csak az, hogy  
a m űveltség  gazdája az egyén, a cu lturáé a társaság. S a m in t az 
alanyi és tárgyi rend egym ásra utalnak, lígy  u ta ln ak  egym ásra a 
m űveltség  és közm űveltség  is. M űveltség csak k özm ű veltség  köré
ben leh etséges és a közm űveltség m ű veltséggel táp lálkozik . Azért 
a nevelés legközelebbi czéljául elég a műveltséget kitűznünk. Ez 
ugyan erősen  alanyi je llegű , de n in cs a tárgyi vonatkozásnak  h íjá
val, e llen k ező leg  benne rejlik a k özm űveltség  szo lgá la ta . S ha az
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em beri közm űveltséggel szem b en  a nem zetiség e lvével h atárvona
la t  állítunk , a czélok sorozatá t kapjuk : műveltség, nemzeti köz- 
műveltség, cultura egymásutánjában. A haladás iránya életünk  
a lan y i sarkától a tárgyi sark fe lé  történik .

A  m űveltség  fogalm i m eghatározásában e m ozzan atot szem  
e lő tt kell tartanunk. A m eg n ev e lt , m ű velt em ber részt vesz  a köz- 
m ű velődésben  és gyarapítja a közm űveltséget. A zért k ell, hogy  
m in d azon  tulajdonokkal s kép ességek k el bírjon, a m elyek  a köz- 
m ű veltség  szolgálatára szü k ségesek . A vizsgálatnak ez a szem 
pontja  különben összeesik  a gyakorlati világnézet szem pontjával és 
a pæ dagogiai gyakorlat körében  b iztosan  tájékoztat.

T ekintettel az egyén i szükségletre és képességre, m in d en ek -  
fö lö tt pedig  a cultura értése és továbbfejlesztése czéljából ismere
tekre szorul az ember* N élk ü lök  m űveltnek  senki sem  m o n d h a tó . 
Az ism eretek négy körből kerülnek .

A gazdasági k özm ű velőd és alapja a haza földje ; m ert akkor 
in d u lt m eg közgazdaságunk, m id ő n  őseink a fö ldet birtokba vevék . 
S a fö ldet tág értelemben k ell vennünk. A m i m éh éb en  van  és a 
m it ö lében  hord és a m i fö lsz in én  él és m ozog és k észü l, m ind  
h ozzá  tartozik és a gazdasági közm űvelődés körébe esik. —  A m ű 
v eltség  tényezőiből a tanulmányok természettudományi ága tar
tozik ide : a földrajztól kezdve, a m ely  épen a haza fö ld jével fog la l
kozik, a term észetrajzon át a term észettanig , beleértve a m en n y i
ségtan t is. Európa és a több i v ilágrészek  földje, á lla ta i stb . sz in tén  
szerepelnek . S joggal szerepelnek , m ert hajózható fo lyó in k  nem  
fakadnak m ind m agyar h egységb en  és nem  szakadnak egy tő l egyig  
m agyar tengerbe; vasú ti von a la in k  nem  érnek véget a m agyar  
határnál. D e azért tan u lm án yu k  csak azon fokig fo lyhat, a m ed d ig  
a m agyar föld ism eretén ek  rovására nem  esik. A  k iszem elés az 
a lan y i és tárgyi rend k ép lete  szerin t történik. Az egyén i gyarapo
dás rovására és a m agyar fö ld  ism eretének  m egszorításával ta n u l
m án y nem  űzhető .**

A m agyar társas k özm ű velőd ésn ek  alapja a magyar családi 
élet és a magyar állam alkotmányos fejlődése, a természetjog ma
gyar viszonyok közt, a m in t m agyar köz- és m agánjogban v iszo 
nyainkhoz alkalm azást n yert. A tanulm ányok közt a történelem

* Willmann i. m. II. 45.
** i. m. П. 46. 1.
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fü gg  össze e körrel ; m ert a történ eti érdeklődés középpontját és  
legm éltóbb  tárgyát a socia lis, p o litik a i, jog i életkörök fejlőd ése  
teszi, bár az is feladatához tartozik , m in t hatnak az á llandó e le 
m et tevő  társas rendre a k özm ű velőd és többi ágai : a gazdasági és  
id eá lis  javak, fejlesztve a társadalm i viszonyokat. M iért és m ily  
terjedelem ben szerepelhet a v ilág történ elem  az iskolában, erre 
k ön n yű  és term észetes a fe le le t. Az a lan y i és tárgyi rend arán ya  
adja a kulcsot.

U gyanezen alapon értjük m eg  a magyar nyelmek és iroda
lomnak elsőségét az id eális k özm ű veltség  körében és az iskola falai 
közt, valam int m ás n yelveknek  és irodalm aknak szerepét az ok ta 
tásban . N ém elyek az oldalági v iszon y  alapján jutnak a tan tervb e, 
m in t p l. a n ém et; m ásoknál a tö r tén eti szem pont a döntő ok, igy  
a la tin t azért tanuljuk, m ert k özm űveltségünk  gyökereihez v e ze t s 
annak  m egértésére ku lcsu l szo lgá l. —  A nyelv  a m ű vészetn ek  is 
eszköze. A költészettel a legjelentősebb művészet kerül be az isko
lába. A költészet leh et egyúttal a legm agyarabb m űvészet ; m ert a  
rajz, m ely  a képzőm űvészetekhez szo lgá l bevezetésül, m ár n e h e 
zeb b en  leh e t gyökeresen m agyarrá, bár törekednünk reá m in d ig  
kell, s h a  van története e hazában a képzőm űvészetnek, n em  is o ly  
igen  neh éz. Csatlakozik ezekhez a zene, a m elyre újabban m é ltá n  
kívánunk nagyobb sú ly t h e lyezn i.*

Az ideális közm űvelődés körébe esnék  a vallás is, de csak  
m in t term észetes vallás. A kinyilatkoztatott vallás külön  k öti l e  
figyelm ünket. Ism ereteket, a m in ők et a h it tartalm az, n yerü n k  e 
forrásból. N em zeti sz ín ezette l a va llásn ak  is kell bírnia ; de e g y ú t
ta l arra h ivatalos, hogy a n em zetek  közt fönnálló  m erev e lle n té te 
ket k isim ítsa , az egyén i, n em zeti és á lta lános em beri érd ek ek et  
szabályozza és a népeket egy A tyának gyerm ekeivé, egy országnak, 
a m ennyországnak örököseivé tegye.

Ily  ism eretek teszik  a m ű veltségn ek  elengedhetetlen  k e llék ét : 
ism eretek  a haza földjéről, vérein k ről és polgártársainkról, n y e lv 
ről és irodalom ról, m esterségről és  m űvészetrő l és végre ism eretek  
az Istenről.

F elv ilágosításu l m ég  egy pár tájékoztató gondolatot fü zü n k  
ide. M egjegyezzük, hogy W illm an n al tartunk** s aH erb art v e te tte

* Magyar Pædagogia I. évi. 23—28. és 243—248. 1.
** Willmann i. m. II. 60—62. 1.
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alapot, n e v e z e te sen  annak psych ologia i részét, nem  fogadjuk el 
m indenben ; d e  azért a H erbart-féle pæ d agog ia  készletét nagyra  
becsüljük, ső t elism erjük, hogy a pæ dagogia  tudom ányának m eg
alkotásában m in d en k in ek  számba kell v e n n ie .1 E zen  pædagogiânak  
fontos foga lm a  a sokoldalú érdeklődés (v ielseitiges Interesse) ; 
ugyanez a művelt ember ismereteiben is nélkülözhetetlen tényező. 
Távol tartja a m egm erevedést és a k o r lá to ltsá g o t.2 3 Van történeti 
háttere is :  p o ly m a th ia i törekvéssel m in d e n  korban találkozunk. 
Szám ba vév e  m in d e n  körülm ényt, úgy ta lá lju k , hogy a közművelő
dés jelzett ágai és a megfelelő iskolai tanulmányok e sokoldalú 
érdeklődésnek természetes irányvonalai. C om eniusszal szólva : 
könnyű a n ö v en d ék b en  az iránt érdeket k e lten i, a m ire term észet
től hajlik .8 S b ár o ly  sokoldalú ez érd ek lőd és, a  m ily  sokoldalú  az 
élet, m ég sin cs  m e g  vagy legalább k ö n n y en  m egakasztható a szé t
folyó, e llap osod ó  sokféleségnek ú tvesztő je , s szem m el tartható a 
«Non m ú lta , séd  m últúm » elve. A gazd asági, társas, ideális és v a l
lási érdekeknek irányvonalai ugyanis m in d en k o r  útbaigazítanak a 
tudat egysége fe lé , fő leg  ha a rend és ö sszh an g , a concentratio is  
segítségünkre jö n .

A zonban  a  sokoldalú  érdeklődés fe lfogásáb an  ném ileg e l kell 
H erbarttól térn ü n k . A m egism erés (In teresse  der E rkenntniss) és 
részvét (In teresse  der Theilnahm e) érdek ein ek  m egkülönböztetésé
hez csatlak ozu n k  ; de nem  akarnánk szám ukra két különböző kört 
kijelelni : a m eg ism erés számára a term észete t és az em beriséget, 
a részvétnek az em b eriség  ném ely m eg n y ila tk o zá sá t.4 * * Azt tartjuk, 
hogy m ár a m eg ism erés maga is az érd ek lőd ésn ek  összes lehető  
irányaiban fo ly ik , s a lehetséges irán yok at ép en  a m űveltségnek  
és k özm ű veltségn ek  je lzett ágai m utatják . M ég nem  lesz ugyan e 
sokoldalúság H erb art értelm ében so k o ld a lú  érdeklődés, hanem  
ennek m in d en k óp  szükséges elem e : sokoldalú ismeret. U gyanazon  
és ugyanannyi irán yb an  nyilatkozik szer in tü n k , m in t alább látn i 
fogjuk, a részv ét is . E redm ényét a sok o ld a lú  ism erettel szem ben

1 Der Katholik, Zeitschrift f. katli. Wissenschaft. 71. В. 1891. 
3S5—397. 1.

2 Willmann i. m. II. 45. 1.
3 Didactica Magna.
4 Willmann, Herbarts Päd. Schriften. I. 291., 392., 550. A megisme

rés érdekei: az empirikus, speculativ és æsthetikai érdekek; a részvét érde
kei; a sympathetikus, socialis és vallási érdekek.
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sokoldalú érzelemnek, akarásnak mondhatnák. S a kettő eg y ü tt
véve  teszi a sokoldalú érdeklődés fogalm án ak , ha nem  is m in d en , 
de bizonyára alapvonásait.

H elyén  volna m ég az alaki (form ális) és tárgyi (m ateriális) 
m űveltségről szólanunk, valam int arról is, hogy a m üveit em ber  
ism eretei élő és nem  h o lt  ism eretek legyen ek . Ám de m indegyiknek  
alább külön lapot szentelünk  ; m ert sokkal nagyobb a je le n tő sé 
gük a m űveltségben, hogysem  m ellék es érin téssel eleget teh etn én k . 
Á ttérünk azért «a részvét» körére v izsg á lv a  : a sokoldalú ism ereten  
kivül m ég m i szükséges a m ű veltségh ez ?

A m űvelt em bernek egy továb b i szükséges vonása : bizonyos 
érzelmek és erények.* Szükségleteink , törekvésben ny ilván u ló  k é 
pességünk, úgyszin tén  a nem zeti k özm ű velőd és értetik m eg v e lü n k  
e követelm ényt. A lapjukat a szü k ség letek  teszik, létesítőjük  a  
törekvő akarat, irányuk a k özm ű veltség  ágai és javai. N em  a ta n í
tásnak, az oktatásnak, hanem  a szorosan  vett nevelésnek  k özvetlen  
eredm ényei. S va lam in t a tanítás k öréb en  a képzetek k ép zetk ö 
rökké, képzet-com plexum okká, elvekké és egységes gondolatkörré  
tevődnek össze ; ép iígy  e téren az érzelmekből erények alakulnak 
és egységes szeretet támad. Ez u tón  já ru l a tanulm ányok e lső  k öré
hez a szülőföldnek, a haza földjének és  m indannak áh itatos t is z 
te le te , a m it gazdasági közm űveltség n év en  nevezünk ; a m ásod ik  
körhöz véreink és polgártársaink k eg y e le tes  szeretete ; a h arm adik  
körhöz érzék a m agyar nyelv és irod a lom , m esterség és m ű vészet  
iránt ; végre a vallás alapján az Isten  szen t szeretete. Az a la n y i és  
tárgyi rend törvénye d önt itt is arra n ézve , hogy érzelm eink, szere 
tetü n k  m ennyü’e terjednek a haza h atára in  túl.

A feladat m egoldására term észetesen  m egfelelő eszközök  
szükségesek ép úgy, m in t az ism eretek  elsajátítására tan u lm án yok . 
N em  ism eretlen  u gyan  előttünk, h o g y  a felvilágosítás, m e ly e t a 
növendék  a földrajztól a vallástan ig  terjedő tanulm ányokból m erít, 
már nevelő hatású ; de azért korántsem  elégséges.** A törekvő e m 
bernek törekvése tárgyával fo ly ton os érintkezésben kell á llan ia . 
A vallás köréből m eríthetünk okulást. V alam int a k inyilatkoztatás  
tartalm ának elm életi elsajátítása m ég  n em  teszi az em bert v a llá 
sossá, vallásilag m ű veltté , hanem  erk ö lcsös és erényes érzü let is
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* Willmann i. m. II. 50. 1.
** XIII. Leo Beszédei és Levelei. 35. 1.
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szükséges ; úgy  a közm űvelődés többi ágaib an  sin cs különben. S va 
lam int a v a llá so s  érzületre befoly ugyan az e lm é le ti okulás, de azért  
nem  elégséges, h a n em  egyéb in tézm én yek : isten tiszte let, szentségek, 
im a, ün n ep ek  stb . válnak szükségessé ; ú gy  a közm űveltség többi 
ágaiban is a tan u lm án yok tó l különböző gyakorlati intézm ények n é l
kü lözh etetlen ek . G azdasági, socialis, id eá lis  és vallási érzületnek  
kell k ifejlődnie. S  tényleg  m inden  n ö v en d ék  m egfelelő n evelő  
tényezők b eh a tá sa  a latt áll. Csak nem  v on ju k  azokat eléggé n evelő  
figyelm ünk k öréb e. Sok szájból szól a p an asz , hogy  növendékeink  
nevelés n é lk ü l szűkölködnek. S csakugyan v o lt  m ár idő, m ikor a  
nevelés va llá si té n y e z ő i teljes m értékben hatottak . E zen  időnek  
újból m eg k ell térn ie  ; a közm űvelődés m á s terein  pedig a pasda- 
gogiának egyik  m é g  nem  eléggé tisztázo tt k érd ésével állunk szem 
ben. Sürgős m eg b eszé lést követel : m en n y ib en  és hogyan szervez
hetők a szorosan  vett nevelés gazdasági, so c ia lis  és ideális té n y e 
zői a m egfele lő  érzü letek  érdekében. —  A  sokoldalú  ism erethez ez  
utón járu l a sok o ld a lú  akarás, b iztos a lap ját vetve a sokoldalú  
érdeklődésnek.

H ol akarat é s  ism eret párosul, c se lek ed ete t szülnek. 8  e cse 
lekedet, vagy  in k áb b  a m i erre képesít : ügyesség, szervező és alkotó 
tehetség szintén eleme a műveltségnek* N élk ü le  cultura, gazdasági, 
socialis és id eá lis  é le t, nem  is vo ln a! L é lek  és test az em ber m i
voltában egységb e fonódnak, s az em beri term észet m inden m űkö
désében m in d k ét tén yező  szerepel. A zért, a m i érzékeinkre hat, 
lelkünk tarta lm ává  lesz, és belvilágunk  érzék i alakban nyilatkozik  
m eg. K ét ren d b éli ügyesség  szüksége m erü l fe l az alapon. Az érzé
kek élesek, az érzék idegek  járt utak leg y en ek , gerinczünk és agy
velőnk p ed ig  b iz to s  középpont. M ég b eljebb  haladva, az elm e ü gyes
sége és b izto ssága  kívánatos —  a m egértésb en , gondolkodásban, 
visszaidézósben , kutatásban  és ta lá lásban  egyaránt. K özönségesen  
ezt szokták alaki műveltségnek m on d an i. P ed ig  csak fele része. 
Az akarat m ozga lm assága  és határozottsága, a m ozgató idegek, az 
izm ok és in ak  rugalm assága, a n yelv  és  kéz ügyessége sz in tén  
hozzá tartozik . H a  el akarnék részeln i, am azt a tanítás, em ezt a  
nevelés körébe k e llen e  besoroznunk. S m in d egy ik  körben m in d 
egyiknek v an  tárgy i része. A haza fö ld je, a  n em zeti közösség, iro 
dalom , m űtárgy és  va llási tartalom  egyrészt örökölt birtok, szel-

1 Willmann i. m. II. 47. 1.
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le m i tőke, tan u lm án yi alap, az elm e rakodója, az igazság m értéke, 
m ásrészt drága k in cs, a javak ki n em  apadó forrása, a jóság  és 
szép ség  norm ája. íg y  az alaki és tárgyi m ű veltség  m in t szükséglet 
és tartozás, jog és k ötelesség , eszköz és czél állanak szem ben, ille 
tő leg  egészülnek ki. H ozzá  kell m ég ten n ü n k , h ogy  az alaki mű
veltségnek sokoldalúnak kell lennie. S ok old a lú  ism eret, sokoldalú  
akarás, sokoldalú képesség ! M egszorítást m in d en esetre  szükségei 
m ég ez állítás a m u n kafelosztás szem pontjából. D e  nem  akarunk  
it t  többet m ondani, m in t azt, hogy a k özm ű veltség  m in d en  ágában  
m in d en  em bernek b izon yos fokig tudósnak, ü gyesn ek  kell len n ie .

Ism eret, akarat és ügyesség a lapján in d u ló  é letünk  történeti 
jellegű. A történeti je lle g  kiválóan fon tos von ása  a m űveltségnek . 
H agyom ányban a gyökere, haladásban a hajtása. M ár le lk i életünk  
derengő hajnalán, ső t egészen  kezdő fokán is, az ism ereti gyara
p odásban  ép úgy, m in t az érzelm i gazdagodásban, szerepet játszik. 
B ölcsészek  állítják, h ogy  m inden új képzet lén yegesen  függ egy  
m eg elő ző tő l.1 S őt nem csak  tartalm i gyarapodásban, hanem  alaki 
m űvelődésben  is képességeink  m egelőző gyakorlat alapján fokozód
nak új actussal. E  fo lyam at ösztönszerüen  is fo ly ik  vágj' több k e
vesebb  tudatossággal; te ljes erejével m égis ott je len tk ezik  a törté
n e ti elv, hol tu d atosság  a kísérője. írá s és o lvasás leh e t m értéke a 
m űveltségn ek ,2 de m értékegysége a történ eti tu d at.8 N élküle a köz
m ű veltség  nagyobb len d ü le te t nem  vesz , de m agasabb fokú m ű 
veltség  sem  tám ad. H agyom án y és h aladás, con servativ  és liberális 
tén yező  m ozgatója az egyén i életnek is, m in t m ozgatója a n em ze
tek  közm űvelődésének . A lelki é letnek  fon tos törvénye, hogy, ki 
a z  Isten  utján előre n em  halad, elm arad. S  a m ű veltség  többi 
ágaiban  n incs k ü lön b en . D e ez csak egyik  része a tök életesed és
nek . A hagyom ány, az örökség, a szerzem én y b ecsü lése  és kam a
tozta tása  a m ásik. E lő  ism eret,4 eleven  akarat, tudatos élet, eszköz 
é s  czél helyes kapcsolata  csak ez u tón  leh etséges. A lapját az em 
bernek  culturára való  ráterm ettsége : az em beri term észet szükség
le te iv e l és kép ességeivel, teszi, valam int az egyén iség . V ele indul 
m eg az em ber a m in d en ség  kincses házába, képtárába, kiállításába, 
szem lélve  és élvezve, tan u lva  és nevelődve. S m id őn  m ár birtokos-

1 Wundt, Physiol. Psych. II. 364. Logik I. 10.
2 Willmann i. m. I. 112—113.
8 Kármán egyetemi előadásai.
4 Willmann i. m. II. 45. 1.
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nak m ondhatja m agát sze llem i érte lem b en ,1 2 3 ekkor kell lá tn ia , hogy  
a m iben él és m ozog, gazd ag hagyom án y, drága örökség ; ekkor 
kell éreznie, h ogy  egyén isége erejével köteles szo lgá ln i a  közjót.

A m u n kafelosztás e lvén ek , a cu ltura e törvényének , a m ű 
veltség  körében az egyéniség és a későbbi fokon a szakképzettség 
felel meg* Az az em ber é le tén ek  folyása, hogy erősen egyén i sz ín e
zetű  culturára való ráterm ettséggel jő  a világra, fejlődik a m ű v e lt
ség  utján, erősödik h ivatásb an , pályaválasztásra képesü l, té n y 
leg  enged a m unkafelosztás törvén yén ek  és egyén isége erejével 
szolgál a közjónak. E gyén i és cu lturára való ráterm ettségnek , á lta 
lán os és szakm űveltségnek  viszonyáról van szó. Már a k észü let  
idején érvényesü ln ie kell az egyén iségnek , hogy m ajdan a k özm ű 
velődés szolgálatában h e ly ét m egállja. E gészséges fejlődés m elle tt  
«az uralkodó k épesség  tesz i a jegeczesed és m agját, a m ely  körül a 
szellem i alakulás sugáralakhan történ ik  és egy alapform a szárm a
zik, m ely  az egyes tagokat b efo lyáso lja  és a m elyh ez k ép est egy  
irányban buja fejlődés in d u lh a t m eg, m ás irányban csak gyön ge  
gya ra p o d á s. . . » 8 In  u n ó h ab itan d u m , in  ceteris versandum  ! Mű
velt ember a közműveltség minden ágában tájékozott, de egyben 
otthonos. Nem  m on d u n k  k ü lön b en  sem m i újat, m id őn  az egyén iség  
fontosságát kiem eljük. M inden  korban nagy sú lyt h e lyeztek  reá. 
Csak viszonyát tártuk fel, m elyb en  a m u n kafelosztással á ll ; ér té 
két m utattuk  ki a k özm ű veltség  irányában.

A m űveltségnek  u to lsó  kelléke : rend és összhang, összhang  
ism eretekben és érzelm ekben, e lvek  és erények közt, tu d om án y  és 
erkölcs körében ; rend és arány az ügyességben , a történ eti é le t
ben ; összhang egyén i és cu lturára való ráterm ettség, szak m ű veltség  
és álta lános m ű veltség  közt. A pæ dagogiâban concentratio  n evén  
szerepel, a m in  á lta lában  a tanulm ányoknak  kölcsönös von atk oz
tatását értik, va lam in t a n ev e lés  czéljának szolgálatába való sze- 
gőd tetésü k et.4 * * N em  feladatunk  annak  fejtegetése, m iben  á ll a co n 
centratio m ivolta  hogyan érhető e l;  e feladat m egoldása kü lön  
tan u lm án y tárgyát k épezheti. A n n y it m égis m ondunk, h ogy  a phi-

1 u. o. 58. 1.
2 ii. o. 49. 1.
3 Willmann i. m. II. 49. 1.
* A Gymn. Tanít. Terve. 16. 1. Willmann i. m. 192—207. 1. Némileg

eltérő felfogás található Ziller Alig. Pädag. és Rein Theorie u. Praxis
d. Volksschiilnnterrichts ez. művében.
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losophia e czimen lép be az iskolai tanulmányok sorába, s hogy  
az em ber végső czélja nem  leh e t reá nézve közöm bös. Az erők  
egym ásra hatásának m in ősége nagyon is döntő valam ely czélba  
vett eredő és eredm ény lé tesítésére . A végső eredm ényt, a vógczélt 
eltéveszten i nem  szabad. E h h ez k ép est kell azért a m ű veltség  és 
közm űvelődés erőinek egym ásra hatn iok . A czélok sorozata : m ű 
veltség , cultura, végső czél egym ásutánjában csak így  á llhat m eg.

Fejtegetésü nk két kérdésre ad választ. Mi a nevelés czélja?  
ez az egyik kérdés. S a fele let reá az, hogy m űveltség . A m ű v e lt
ségnek  elem ei : ism eretek, erények  és ügyességek, történeti élet, 
az egyéniség érvényesü lése és concentratio . M eghatározásban k ife
jezve a műveltség : humánus képzettség mint egyéni birtok. A tör
tén eti szem pont teszi a k ép zettséget em berri képzettséggé, az 
egyén iség  érvénye pedig  a közm ű veltséggel szem ben szolgál m eg
különböztető  jegyü l, a m elynek  m eghatározása : humánus képzett
ség mint socialis állapot. K ü lön b en  m űveltség  és közm űveltség  
együttvéve tesznek  egészet : m ű veltség  a n evelés czéljának a lan y i 
része, közm űveltség  a tárgyi vonatkozása. M űveltség csak a köz
m űveltségben  leh etséges s a közm ű veltség  m ű veltséggel táp lá lk o
zik. További fokozatu l a nem zeti közm űveltségre a népek cu ltu -  
rája következik, s végre Isten , a tárgyi rendnek végoka.

A m ásik kérdés az, hogy m elyek  a fejlesztő tényezők ? Már 
egy előbbi fejezetben m egm ondtuk , h ogy  a társaság megbízásából 
nevelésre vállalkozó művelt ember. M ost m egértettük azt, kit tart
hatunk művelt embernek, s h ogy  ez m inő eszközökkel dolgozik . 
T anulm ányok és iskolai élet, m ű veltség i gyakorlatok * n ev e lő in té 
zetekben kiegészítő tényezők . M int n evelő  eszközök ezek a lan y i j e l
legűek , de m in t egy nagy tőkének  aprópénz-értékei tárgyi vo n a t
kozásnak.

VI.

A pædagogia módszere és rendszere.

A tu d om án y valam ely  tárgyról m ódszeresen m egállap ított  
ism ereteknek rendszere. A pæ dagogia tárgyát eléggé m eghatároz
tuk  ; a m ódszerről és rendszerről kell m ég egyet-m ást m ondanunk.

* A vallási gyakorlatok mintájára a közműveltség minden ágában!
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M ódszeren  itt nem  a tan ítás m ódszerét és a nevelés fogásait 
értjük. E zek  a részletes pæ dagogiai v izsgá la t körébe esnek, a pæda- 
gogia  tárgyáh oz tartoznak. A psedagogiának m in t tudom ánynak  
m ódszerét k e ll m egállap ítanunk. A rról van  szó, m in ő  m ódszer  
seg ítségével á llap ítjuk  m eg a pæ dagogia tárgyáról az ism ereteket 
és h ogyan  fűzzük azokat rendszerbe. M ás szóval : analysis és syn 
thesis, abstractio  és determ inatio, in d u ctio  és deductio  és ezeknek  
kapcsolatai h ogyan  szerepelnek a pæ dagogiâban a tudom ányos  
vizsgálat érdekében  ? S m ásrészt a d efin itio , classificatio  és d em on 
stratio seg ítség év e l m inő rendszer a lk oth ató .1

A  p æ d agogia  tárgyánál fogva legszorosabban  a cu lturai és 
történ eti tudom ányokkal függ össze. W illm an n  m ondja, hogy a 
pæ dagogia ed d ig  bizonyos m erevséget m u ta to tt a történeti szem 
pon tta l szem b en , a m ely  je len ségn ek  az az oka, hogy legtöbbnyire  
reform atori törekvés vezérelte a p æ d agogusokat.2 3 Azért hang
súlyozva a paedagogiának rokonságát a culturai tudományokkal, 
a m elyekben  a  történeti szem pont o ly  term észetes je lleg , m in t a 
term észettudom án yokban  az alaki szem p on t, a m athem atikai tu d o
m ányoknak  ez a  rationalis k iinduló  pontja. A  culturai tudomá
nyok az emberi alkotásoknak tárgyi részét ölelik föl, a történet a 
megfelelő alaköltés folyamatát mutatja ,8 E b b en  rejlik a nyitja a 
történ eti szem p on t szükséges szerepének , a m ih ez bízvást h ozzá
adhatjuk azon okokat, a m elyek  W illm an t késztetik  a pædagogia  
és a történ ettu d om án yok  összekapcsolására. L egközelebb t. i. a 
pæ dagogia a történ eti e lm élkedés ú tján  önm agának fejlődéséről 
nyer fö lv ilágosítá st. Igazolja továbbá e kapcsolatot az a körül
m ény, h ogy  a n evelés és oktatásügy összefügg  a socialis élet-m eg- 
ujulás fo lyam atával, a m ely  m in d en  történ eti életnek fö ltéte le . Az 
ifjúság erk ölcsi és értelm i h ason u lására  irányuló tevékenység a 
történ ette l do lgozik  a történeten , m ozgató  tényezője a jövendő id ő
nek és sürítője az elm últnak.

M ódszer dolgában is a culturai tu d om án yok h oz áll legköze
lebb a pæ dagogia . M int akárm elyik cu ltu ra i tudom ánynak neki is 
van terjedelmes és százados történettel biró gyakorlata. A tu d o
m án yos pæ dagogiai vizsgálatnak az lesz  teh á t a legközelebbi fe l

1 Wundt, Logik. II. 1—2. 1. Pesch, Inst. Log. I. 533—564.
2 Will. i. m. I. 54. 1.
3 V ö. az I. fej. a tudományok felosztását.
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adata, hogy e paedagogiai gyakorlatnak a történeti kutatás min
den eszközével utána járjon.1 A gyakorlatot term észetesen  nem  
közönséges, h anem  oly értelem ben veszszük , a m in t fönt m egálla
p ítottuk , s am a v iszonyával együtt tek intjük , a m elyben  az e lm é
le th ez  áll, a m ely  m aga előzetes gyakorlat b efolyása alatt keletke
ze tt és a következő gyakorlatra b efo lyt, vagyis a gyakorlattal 
összefonódik .2 3 A történ eti kutatás ered m én yeit p ed ig  nem  akarnók 
o ly  alakban b ele illeszten i a pædagogia rendszerébe, m in t W illm ann  
te tte  nagy didaktikai m üvének első  k ö tetéb en . Az u. n . G eschicht
lich e  Typen des B ildungsw esens a d idaktika rendszerének első  
szakaszát teszik, s e m ellett W illm ann szer in t a didaktika története  
m ég  külön válla lkozásnak tárgyát te sz i.8 N ézetem  szerint a pæda
gogia  történeti je llegén ek  eleget teszünk , h a  a pæ dagogia történetét 
fontosságához k ép est m éltatjuk, k ü lön b en  p ed ig  a történeti szem 
p on tot a pædagogia rendszerének m egalkotásában  csupán közre
ható tényezőnek tartjuk, a m ely a speculatioval együtt építi fel az 
e lm éle tet.4 * A gyakorlaton, m ég p ed ig  a je le n  gyakorlaton épül a 
pæ dagogia tudom ánya. Ámde a je len  gyakorlat szövedék, a m ely 
nek  hosszúsági szá la i a m essze m ú ltb a  n yú ln ak  vissza. Az e lm élet
iró pæ dagogusnak a pædagogia történ etén ek  tanulm ányozásával 
u tán a  kell járnia am a szálak m en etén ek , h ogy  fejlődéséből értse 
m eg a jelen  állapotot. íg y  a je len  gyakorlatnak bölcseleti vizsgála
tához a pædagogia tudom ányának fe lép ítéséb en  egy másik tényező 
is járul —  történ eti jelleggel, a m ely  a je len  á llapot egyes m ozza
natainak törvényes vagy törvén ytelen  szárm azását tünteti föl. 
E m líten em  is fö lösleges, hogy e történ eti kutatás analysisből és 
synthesisböl, abstractioból és d eterm inatioból, inductioból és deduc- 
tiob ól felhasznál an n yit, a m en n yit tud  és o ly  com binatioban, a 
h ogy  legm egfelelőb b .6

A történeti m ódszerhez járu l a bölcseleti elmélkedés. A jelen  
állapotnak elem zése, a jelen  gyakorlatnak in d u ctiv  vizsgálata, a 
történ eti e lm élkedés szolgáltatta eredm ényeknek  fogalm i fe ldolgo
zása teszi ezen elm élkedésnek  egyik irányát. A m ásik irány synthe- 
tikue jellegű  és deductiv irányú. Az e lem zésse l m egállapított

1 Wundt, Logik II. 518—-549. 1. Pesch, Inst. Log. II. 608 és köv.
* Willmann i. m. I. 60—61.
3 i. m. I. 97.
4 Willm. i. m. I. 65. 1.
r’ W. Log. II. 534—549.

M agyar Pædagogia. I I .  10. 35
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alkotó elem eknek synthesise, az á lta lán os eszm ékből vont d ed u c-  
tiok n evezetes szerepet játszanak a poedagogia rendszerének m eg 
alkotásában. Az első irányhoz tartozik  m ég  az abstractio m ű velete , 
a m ely lye l a többi között pl. a n ev e lés- és oktatásügyet kü lön ítem  
el az é letnek  többi tén yező itő l, a m elyekkel egybefonódik és az  
em lített körökön belü l a szü k ségh ez képest egyéb e lk ü lö n íté 
seket is végzek. Az abstractionak e llen té te , a determ inatio, sz in tén  
szerepel a tudom ányos pæ dagogiai v izsgálatban.

Ö sszehasonlítás és k ísérlet az in d u ctiv  eljárásnak seg ítőesz 
közei. K özülök az összehasonlítás a  történ eti és bölcseleti e lm élk e
dés körében egyaránt h aszn álh ató . A m egegyező  és an alog  esetek  
összem érése igen  tanulságos. Ö sszehason lítható  a term észeti népek  
neveltje a m ű velt világ  n öven d ék ével, a görögök, a róm aiak, a  
m odern népek n e v e lé se ......... K iszem elh etek  a n evelésből egy je le n 
séget és u. n . generikus összeh ason lítássa l vizsgálhatom  m ozzan a
ta it kü lönféle körökben. T anulságos egyes nagy alakok n evelőd é-  
sének  vizsgálata  és összem érése is. íg y  pl. nem  lehetnek  közöm bös  
fejlesztő  tényezők azok, a m elyek n ek  behatása alatt egy szen t  
Á goston, H rabanus M aurus és sok m ás nagyság n evelőd ött. 
A tu lajdonképen i kísérletezésnek azon b an  a pædagogiai v izsgá la t  
érdekében nem  leh et h elye. Az a k ísérletnek  a módja, hogy  a m e g 
figyelő  va lam ely  tárgy tu lajdonságaiba, a m egfigyelt je len ség  le fo 
lyásába önkénytesen  b elenyúl. A n ev e lé s  terén ez részben le h e te t
len , részben tilos. L ehetetlen , m ert a n evelés folyam atában egyik  
tényezőnek, a növendéknek közrehatása kiszám íthatatlan, ö n k én y
tesen  n em  befolyásolható. T ilos, m ert a többi tényezők egyikének- 
m ásikának változtatása vagy m ellő zése  nagy károkkal járhatna .*  
L egfölebb annyiban leh etn e  k ísérletrő l szó, a m ennyiben  b izon yos  
m ozzanatok  és tén yezők  önkénytes m ódosítása  az eredm ényt eg y 
álta lán  nem  veszélyezteti, h anem  en n ek  könnyebb vagy n eh ezeb b  
m egszerzésére vet világosságot. I lyen  k ísérletet m utatnak a k ü lö n 
böző tantervek, gyakorlóiskolák stb . Á m de itt sem  leh et egyetem es  
eredm ényről szóln i, m ert am az ön k én ytesen  nem  m ódosítható  
tén yező  m agától m ódosul és soh asem  állandó és változásának foka  
m eg nem  állap ítható. S m ivel ily en  vá lla lkozás egész nem zedékek  
tökéletességének  fokát len yom h atja  és egész közm űvelődésünk  
hanyatlásával járhat, nem  tan ácsos a k ísérletet igénybe venni.

* Bousseau vállalkozása.
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Rövid összefoglalással így fejezhetjük  ki a m ódszer kérdésére  
a fe le letet. A tudom ányos pædagogiai v izsgálatban fontos tén yező  
a történeti elmélkedés. A történeti m ód szer általában inductiv  j e l 
legű ; de eredm ény dolgában többet n em  igen nyújt az an yag  
puszta  összeállításánál. A m ivel töb b et ad, az sem  ér fel a term é
szeti valóság körében használatos in d u ctiv  eredm ényeinek b iz to s
ságáva l; m ert a n evelés történeti cse lek vés és nem  term észeti 
folyam at, és így be kell érnie az erkölcsi b iztosság  fokával. U gyan 
így á ll a jelen  gyakorlat inductiv  v izsgálatán ak  ügye. A tapasztalat 
e körben mindig a speculatio kiegészítésére szorul. De igy van  ez  
v iszon t is. A deductiv eljárásnak fontos szerepe van a tu d om án yos  
pædagogiai vizsgálatban. P éldát is m on d ok . A nevelés czéljának  
fogalm ában, a m űveltségben , a m int fö n t m egállap ítottuk , a pæ da- 
gogia sok részletének gyökere rejlik, p l. m in ő  tanulm ányokat ö le l
jü n k  föl, m inő nevelő  tényezők állnak  rendelkezésünkre ? A rend  
és összhang követelm ényében a con cen tratio  rejlik, a történeti é le t  
elvében atanulm ányok egym ásutánjának szem pontja  stb .M in d azon 
álta l egyszerű logikai deductioval ren d esen  nem  kapunk k ielég ítő  
eredm ényt. A deductio m űveletében  m in d ig  egy tényezőt kell szere
p eltetnünk , a m elynek  értékét esetrő l-esetre  az é le t határozza m eg . 
A speculatio e körben mindig a tapasztalat kiegészítésére szorul.

H átra van, hogy az alapvetés u tá n  tervezetben m utassuk be  
a paedagogia rendszerét. Nem  nehéz a m unka, a m elyre v á lla lk o 
zunk ; m ert az alapban m ár benne rejlik  m ivo lta  szerint a terve
zet, s különben is csak főbb vonala it akarjuk szem  elé á llítan i. 
A definitiók, a m elyek  rendelkezésünkre állnak, a pædagogia tár
gyának m egjelölése, a pædagogiai gyakorlatnak és e lm életn ek  
értelm e és viszonyuknak tisztázása, a n ev e lé s  fogalm a, a fejlődő  
em bernek, a nevelés czéljának és tén y ező in ek  m eghatározása a 
részletes kidolgozás m in d en  ágában b iz to s k iindulóp ontot m u ta t
nak. S ha e m ódszerre vonatkozó m egállap ításokat is  szám ba  
veszszük, tudjuk azt is, hogy  honnan vegyük  m inden egyes e se t
ben a dem onstratio képzetét.

A pædagogia tárgya apaedagogiaigyakorlat oly értelem b en , 
a m in t m egállapítottuk. A nevelés foga lm i m eghatározásával e léggé  
m egm értük terjedelm ét, pontosan m egszab tu k  határait. A tö r tén e 
tileg  fejlődő em bernek, a társaság m egb ízásáb ól nevelésre v á lla l
kozó m ü veit em bernek, a m űveltségnek  és  közm űveltségnek köré
ben k ell a pæ dagogia részletes fe ldolgozásának  végbem ennie. S e

35*
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szempontok nem csak a határvonalat jelelik ki, hanem az így 
nyert vizsgálati körön belül is három területet különítenek el. 
A fejlődő emberről, a fejlesztő tényezőkről és a nevelés czéljáról 
tárgyalnia kell a paedagogiának. Yolt ugyan ezekről már az alap
vetésben is szó; de itt csak a közös elemeket fejeztük k i; szóba 
jöhetnek ezek még különleges vonatkozásaik szerint is. E három 
mozzanat előtt azonban más három jelenség ötlik szemünkbe, a 
melyek ama mozzanatoknak előföltételei s már a nevelés termé
szeti alapjában rejlenek s a természeti alapnak az alanyi és tárgyi 
rend aránya szerint a történeti elv irányában való szegődtetése 
után is döntők arra nézve, minő a fejlődő ember, a fejlesztő ténye
zők, és a nevelés czélja. A pædagogiai gyakorlatból elemzéssel, 
könnyű szerrel kifejthetők; testi nevelés, értelmi nevelés és erkölcsi 
nevelés néven öltöttek benne alakot; van történetük és jelen éle
tük. E  három jelenséget a paedagogia három főrészének tekintem.

Kérdés tárgyává tehető, váljon e részeket szinte külön tudo
mányokként kell-e tárgyalni, vagy pedig egy mü keretébe foglal
hatók össze ? A felelet igenlő is, tagadó is lehet. Ha nagy, szigorúan 
tudományos rendszer megalkotásáról van szó, külön-választással 
egyes részekre behatóbb, részletesebb vizsgálatot fordíthatunk, a 
legapróbb elemek is föltűntethetők. Ellenben a legfőbb elemeknek 
iskolai tanulm ányban való összefoglalása egy mü keretében is 
könnyen elérhető. Hibás volna azonban a túlzott összefoglalás. 
Didaktika, a minő a Comeniusé, nem felel meg alapelveimnek, sem 
a pædagogiai gyakorlatnak, úgy szintén Herbart pasdagogiája sem, 
a mely a neveléstanban beleolvasztja a tanítástant. Comenius 
műve ((tanítástan», a mely a szorosan vett nevelést és testi jólét
ről való gondoskodást is magában foglalja.* Herbart Allgemeine 
Pädagogik czímü műve pedig «neveléstan», a melynek körében az 
oktatás nevelő tanítás és semmi m ás; minden tanulmánynak 
mérővesszeje : jobb lesz-e a tanuló általa, basznál-e valamit az 
erény, az erkölcsi jellem megszerzésére, vagy se ?

Az említett részek mindegyike a pædagogiai gyakorlatnak, a 
történeti és bölcseleti elmélkedésnek tanúsága szerint egyrészt 
bizonyos önállóságot, másrészt kisebb-nagyobb függést mutat. Két
ségtelen, hogy a tanítás fontos eszköze a nevelésnek, s hogy a

.* Did. Magn. IV. 6. XV, XXIII, XXVIII. etc. Pädag. Kiáss. hrsg. v. 
Lindner I. В. Gross. Unt.-lehre.
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nevelés hathatós tényező a tanításban, de azért sem a taní
tásnak puszta feladata, hogy eszközül szolgáljon a növelésre, sem 
a nevelésnek egyedüli czélja, hogy eszköze legyen a tanításnak. 
Ugyanez áll a testi nevelésről is. A testi nevelésnek sajátos feladata 
van : alanyi tekintetben a testnek joga van hozzá, hogy a köz
műveltség díszébe öltözzék és a műveltség fényében díszelegjen : 
tárgyi tekintetben van a közműveltségnek oly tere, a hol a test 
elsőrangú tényező vagy legalább souverain a lelki erő mellett. 
A fejlesztő tényezők sorában is vannak, a melyek kiválóan a testi 
nevelésre hatékonyak, és a történetileg fejlődő emberben meg van- 
nak a testi nevelésnek előföltételei. Másrészt a testi nevelés függő
sége is mutatkozik a feladatban, a fejlesztő tényezőkben és a ráter
mettségben. A külvilág az érzékek útján lesz lelkünk tartalmává és 
lelkünk tartalmának kihelyezésében az izmoknak és inaknak fon
tos szerepük van. A függetlenségnek és függőségnek e szempontjai 
megvannak az értelmi és erkölcsi nevelésben is.

Eddig csak is az értelmi nevelés nyert megfelelő feldolgozást; 
a testi nevelés legtöbbnyire csakis a nevelés- és tanítástan körében 
talált helyet, még pedig ezekre való viszonyítással ; az erkölcsi 
nevelés terén legtöbb a kívánni való. A népek életében e tételből, 
hogy a nevelés közügy, csak az oktatásra való feladat vált igazán 
tudatossá. Közoktatásügye már minden nemzetnek van. A testi és 
erkölcsi nevelés terén még jobbadán tudattalan folyamatokkal állunk 
szembe. Kivételt csakis az erkölcsi nevelésnek tisztán vallási ele
mei tesznek, ezt az egyház tudatosan kezeli.

A pædagogia tehát három főrésze szakad. A testi nevelésről 
szóló rész tárgyal a testi nevelés sajátos feladatáról — alanyi 
és tárgyi tekintetben, a megfelelő fejlesztő tényezőkről, a testi 
nevelésnek előfeltételeiről a fejlődő emberben. Ugyanitt kerül szóba 
az is, a mit az értelmi és erkölcsi nevelés a testi nevelés érdekében 
tehet. Ugyanezek lesznek megfelelő behelyettesítésekkel az értelmi 
és erkölcsi nevelésnek is főrészei. Mondanom sem kell, hogy e 
főrészeken belül további osztályozás válik majd szükségessé, pl. a 
fejlesztő tényezők sorában a tartalmi megállapítás, tárgyi és alaki 
szervezés stb. Mindezek azonban tisztán deductive meg nem álla
píthatók. Annak a tapasztalati tényezőnek az értékét pedig, a mely 
a pædagogiai deductiót használható eredményekhez juttatja, csak 
a részletek tanulmányozása szolgáltatná, a mi kitűzött felada
tunk keretén kívül esik. M ázy E n g e l b e r t . O. S. B.
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A NŐI KÉZIMUNKA-OKTATÁS ÉS A TANMŰHELYEK.* 

1. Az elemi, polgári és felső leányiskolái.

Ha igaz, hogy a munka nemesít, s főkép ha igaz az, hogy a nők 
kézimunkája társadalmi és nemzetgazdasági fontossággal bir, akkor 
nem lehet, nem szabad az elől a kérdés elől sem kitérni : tehát miként 
szereztessék leányiskoláinkban a kézimunka-oktatás ?

Hogy hosszas ne legyek, azonnal a dologra térek, s elismervén, 
hogy az új gyermekóvó-intézeteket e tekintetben igen jól szervezték, elő
ször is az elemi leányiskolák munkaoktatásának tervével foglalkozom.

A gyakorlatban így áll a dolog : van itt a fővárosban oly elemi 
leányiskola, a hol csak a Hl. osztályban kezdik a kézimunkát heti 2—3 
órában ; de van olyan is, a hol már az I. osztályban kezdik heti hat 
órában. Vidéken a hány ház, annyi szokás ; a vegyes iskolákban pedig 
alig tanítják nehány helyen a kézimunkát. Tanműhely az elemi iskolá
val kapcsolatban sehol sincs ; a hol van valamiféle, az már önálló, illető
leg külön álló intézet. Könnyű belátni ennek az állapotnak a helytelen
ségét és tarthatatlanságát.

Mi volna tehát a teendő ? — Mindenekelőtt egy egységes tanter
vet kellene megállapítani. Ez nálunk könnyű dolog volna, mert tulajdon
képen törvényeink csak hat osztályú elemi iskolát ismernek. Tehát az 
életben szükséges (nem fényűző és fölösleges !) kézimunkákat hat osz
tályra kellene felosztani ; de az osztatlan népiskola csak a tananyag mi
nimumát tartoznék feldolgozni.

Ily elfogadható tantervnek tartom én a Gyertyánffy és Kiss Áron 
«Népiskolai Módszertanában» még 1876-ban megjelentet. Csak azt az 
egyet kifogásolom, hogy kevés heti óraszámot vett föl mindenütt s a 
szövészet egészen kimaradt belőle. Én ugyanis már az I. osztályban leg
alább heti négy órával óhajtanám megkezdetni a kézimunkát, s az a 
IH.-tól kezdve heti hat órára volna emelendő. A vegyes iskoláknál egy 
munkamesternő, esetleg más intelligens, hozzáértő falubeli nő végez
hetné az oktatást csütörtökön délelőtt s egy másnap délután 2—3 órá
ban, összesen heti 5—6 órában, 60—100 frt évi díjért. Ezt az áldoza
tot — azt hiszem — a legtöbb kis község megbirná ; s ha nem, akkor a 
kormány is pótolhatná néhol. De a haszon nemzetgazdasági és társa
dalmi szempontból kiszámíthatatlan volna !

* Felolvasta a szei'ző a Magyar Pædagogiai Társaságnak f. é. október 
2 1-ikén tartott rendes havi ülésén.
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Nagyobb községekben, hol rendes tanítónők alkalmazvák és vég
zik a kézimunkaoktatást a leányiskolákban, a mire okvetetleniil töre
kedni kell, nem lesz nehéz egy-egy tanműhelyt szervezni, melyben to
vább folytathatnák a kézimunkák gyakorlását a hat osztályt végzettek 
vagy egészen díjtalanul vagy igen csekély díjért. Egy-két évi kísérlet e 
részben bő tapasztalatokat fog nyújtani arra nézve, hol és mennyi díj 
volna szedhető (pl. 20 krtól 1 frtig havonkint), s az illető tanítónő — úgy
szólván — semmibe sem kerülne a községnek, csak hozzá alkalmas he
lyiséget tudjanak adni. Ily tanműhelyeknek azután az erkölcsi hatása is 
elmaradhatatlan volna. S ki merné tagadni a mai társadalomban ennek 
szükségét? Az ember előre ki sem tudná számítani, hogy a tanműhelyek
ből erkölcsi vagy az anyagi haszon volna-e nagyobb.

Hogy azonban mindez létesíthető legyen, arra kell törekedni, hogy 
az elemi leányosztályok tanítását kivétel nélkül nőkre bízzák az iskola- 
fentartók ; mert személyes tapasztalásból tudom, sok helyen még most 
sincs ez így s ott bizony a női kézimunka tanítására nem is gondolnak.

A polgári leányiskolákban a kézimunka tanórái szintén szaporí- 
tandók. Tanterve pedig az elemi iskoláéhoz alkalmazandó olyképen, 
hogy az I. és H. osztály tananyaga egyenlő legyen az elemi iskola У. és 
AT. osztályaiéval. Ellenkező esetben nem találna folytatást a kézi ügyes
ség a polgári iskolában, pedig ez a fokozatos haladás szempontjából 
elengedhetetlen követelmény. Ezen az alapon lehetne a polgári leány
iskola Ш. és IV. osztályába újabb munkákat, sőt házi ipari foglalkozáso
kat is bevinni. így pl. a szalmafonást, gépvarrást, csipkeverést, gomb
kötést, virágkészítést s más effélét, a melyek most imitt-amott rendkí
vüli órákban kezdenek tért foglalni.

Mind ezeket a munkákat azután folytatólagosan gyakorolhatnák a 
polgári iskolák mellé állítandó tanműhelyekben, a melyeket a látoga
tottság és kívánalmak szerint egy vagy több tanítónő vezethetne.

A felső leány-népiskolában egészen hasonló eljárást lehetne kö
vetni mindenben.

Mielőtt tovább mennénk, szóba kell itt hoznom a francziák elemi 
oktatásának módját is. Mi a kézimunkában általán a német Schallen- 
féld tanmenetét követjük, a mi abban áll, hogy a kötéssel kezdjük, hor
golással folytatjuk, csak azután következik a varrás. A francziák ezt 
megfordítva teszik : először varrótűt adnak a leány kezébe s az elemi 
iskola I. és II. osztályában tanítják a varrást, természetesen az egyszerű 
öltéseken kezdve, a foltozással folytatva, csak a felső elemiben (11—13 
évesek) tanulnak kötni és harisnyát javítani, a mikor a varrásban már a 
gomb- és fűzőlyukak kivarrását is gyakorolják. A ruhavarrás tanítását 
1877 óta Scliefer et Amis, Grandliomme metliodusa szerint rendelték 
■el. Nálunk megállapított és elrendelt tanmenet és tanmód nincsen ; úgy
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tesz mindenki, a mint azt jónak látja. Nem is akarom itt megvitatni, 
melyiknek van igaza : a francziáknak-e, vagy a németeknek. Csupán a 
kérdést óhajtottam felvetni ; s minthogy mi eddig a némethez voltunk 
jobban hozzá szokva, én is — opportunitási szempontból — ezt az ala
pot fogadtam el. De térjünk vissza a tanintézetekhez.

A mi a tanműhelyek szervezését illeti, arra nézve legyen szabad 
egy egész tervezetet előterjesztenem.

2. A tanműhelyek.

Czéljuk a női kézi ügyesség és Ízlés fejlesztése, a háztartásnak ol
csóbbá és czélszerűbbé tétele, a nők munka- és keresetképességének fo
kozása, az iskolát végzetteknek további erkölcsi vezetése és fegyelme
zése, esetleg jó olvasmányokkal való ellátás, felolvasások stb. rende
zése által is.

A tanítás ideje két tanévre terjed, de szabadságában állana a részt
vevőnek azt tovább is látogatni.

Az I. tanévben naponkint délelőtt 8—12-ig tartatnék oktatás. 
Tárgya : fehérneműek szabása és varrása kézzel és gépen ; tananyag az 
összes női és férfi fehérneműek és háztartási czikkek ú. m. ágyneműek, 
abroszok és asztalkendők, törülközők stb.

A II. tanévben naponkint délután Va 2—Va 5-ig tartatnék okta
tás a ruhaszabás- és varrásban ; tananyag : az összes női és gyermek felső
ruhák.

Hetenkint kétszer egy-egy félnap vegyes kézimunka olyképen, 
hogy pl. kedden délelőtt és csütörtökön délután mind a két évi tanfolyam 
látogatói együtt dolgozzanak. E közös félnapok tananyaga : kötés, hor
golás, kivarrások, hímzések, művirágkészltés s több effélének gyakorlati 
alkalmazása különféle új munkákon.

А П. éveseknek az utolsó félévben hetenkint egyik délelőtt egy 
óra könyvviteltan.

A tanítónő alkalmilag köteles megismertetni az illető kézimunka 
eszközeit és anyagát (főleg a különféle fonalakat és szöveteket) ; a kivar
rások és öltések különféle nemeit ; a hímzésnél és kivarrásoknál a díszít
mények stílusait rajzokban és kézimunkákban.

A két év befejeztével a részvevők, ha egyáltalán megérdemlik, 
bizonyítványt kapnak.

A tanműhelybe csak olyanok vétetnek fel, a kik legalább hat elemi 
osztályt végeztek.

A készült munkákból időnkint — eladással egybekötött — kiállí
tás rendeztetik.
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A tanév végével nyilvános vizsgálatok tartatnak, évközben pedig 
felolvasások rendeztetnek s olvasmányokkal láttatnak el a résztvevők.

Ezek körvonalai a legegyszerűbb tanműhelynek, a melyben egy 
tanítónő s egy tanterem is elegendő.

Lehet azonban e tanműhelyeket 2—3 tanévre is berendezni 2—3 
tanítónővel s ugyanannyi tanteremmel. De a helyi körülmények szerint 
másképen is szervezhetők. Pl. e tanévvel a vezetésem alatt álló polgári 
iskolában olyképen léptettem egy tanműhelyt életbe, hogy a részvevők 
naponkint csak délután 2—5-ig vannak elfoglalva, minthogy délelőtt a 
polgári leányiskola növendékei tanulnak ugyanazon tanteremben. Egy
előre csak egy tanítónő foglalkozik velők; mihelyt azonban 15—20 
jut egy csoportba, akkor két külön teremben két tanítónő fogja őket 
tanítani.

S a mikor ezt melegen ajánlom t. kartársaimnak is, mert csak 
így teszszük a polgári leányiskolákat igazán gyakorlati intézménynyé, 
ugyanakkor nagyon is perhorreskálom azt, hogy a polgári iskola mellé 
elméleti tantárgyakkal összekapcsolt ipariskolát állítsanak. Annak nincs 
czélja, nincs létjoga ott ; s a mindenféle elméleti tárgyakkal eltöltött idő 
rájuk nézve elveszett idő. Ne bonyolítsunk össze mindent, ne komplikál
juk a leggyakorlatibb intézményeket mindenféle theoretikus dolgokkal, 
hiábavaló elméletekkel. A tanműhelyekben az egyetlen könyvvitelnek 
van kis mértékben helye ; mert a ki oda jár, az tisztán a kézimunka 
kedvéért’ jár oda. A kinek pedig magasabb aspiratiói vannak, a ki pl. 
ipartanítónői vizsgálatot akar tenni, az nem fog oda szegődni. Ne kocz- 
káztassuk magát a lényeget a nem lényeges miatt. Ez az én szerény 
meggyőződésem.

3. A tanítónőképzés s az országos nőipariskola.

Az a kérdés támasztható ezek után : hol veszszük majd a tanító
nőket ?

A felelet a tanítónőképezdék szervezetében rejlik : az elemi nép
iskolára képesített tanítónők és az elemi iskolai munkamesternők az 
elemi leányiskolákban és a velők kapcsolatos tanműhelyekben vannak 
hivatva a női kézimunkát tanítani. Ez intézetek tanterve azonban alkal
mazandó volna az elemi leányiskoláknak esetleges fij kézimunka tervé
hez s heti tanórái legalább még egyszer annyira emelendők, mint a mos
tani tantervben van.

A polgári iskolai tanítónőképzők legújabb tanterve és szervezete 
már sokkal tökéletesebb, mint a régi volt, s a kézimunka kivánalmainak 
is jobban megfelel. A polgári iskolákra e szerint képesített kézimunka
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tanítónő tehát — hiszszük — képes lesz a polgári iskolákban jól tanítani 
a kézimunkát. A polgári iskolákkal kapcsolatos tanműhelyeket azonban, 
valamint az önálló nőipariskolákat és egyes ipari szaktanfolyamokat már 
nem bíznám a polgári iskolai tanítónőkre, hanem külön képzett és vizs
gázott ipartanítónőkre.

Az ipartanitónők képzése pedig nem lehet a képezdék feladata, 
mert ott sokkal általánosabb képzést nyer, hogy sem e specialis szaknak 
is meg tudna felelni. Nem is lehetnek a képezdék minden képzelhető házi 
ipari munkára berendezve; de fizikai lehetetlenség is volna ez a képez- 
dei növendékeknek. Ez oly specialis szak, a melynek eddig a legtö
kéletesebben az országos nőipariskola tud megfelelni, az van erre leg
teljesebben felszerelve ; azért én a legfelsőbb nőipari képesítést nyugodtan 
csak ő reá bíznám. Ehhez képest azonban a nőipariskolát is újra kel
lene szervezni.

Az országos nőipariskola szervezetére vonatkozólag javaslatom a 
következő :

Nyittassák külön fehérnemű varró (2 évi) és ruha varró (1 évi) 
tanfolyam ; pipere-munka (3 havi) tanfolyam ; himzö (3 évi) tanfolyam ; 
rajz- és festőiskola, melyben egy évi előkészítés után a műipari festés 
gyakoroltatik s az egyes tanfolyamok részvevői is hetenkint nehány 
órai oktatásban részesülnek ; nyittatnék továbbá egy vegyes kézimunka 
tanfolyam; művirág készítő (1 évi tanfolyam) mosó- és vasaló (1 havi) 
tanfolyam ; fodrász (2 havi) tanfolyam ; gyorsíró (2 évi) tanfolyam ; szövő 
és szőnyegkészítő (1 évi) tanfolyam ; photo-lithographiai (1 évi) tanfo
lyam ; háztartási (6 havi) tanfolyam ; sőt szedőleányok képzésére is alka
lom nyújtandó. Ezeken kívül elméleti oktatás adatnék az általános neve
léstan, tanítási módszertan, szám- és mértan, könyvvitel, árúisme és 
technológia (Textilkunde), acsthetika; és műtörténet köréből, hogy a nö
vendékek, ha az ipari képesítő vizsgálatra készülnek, ne legyenek kény
telenek ezekért az elméleti tantárgyakért máshova szorulni. A német, 
franczia és angol nyelvek elsajátítására is egy-egy tanfolyamban alkal
mat lehetne nyújtani ; ez által is a nők műveltsége és keresetképessége 
mozdíttatnék elő. Végül felolvasásokat lehetne rendezni a nők számára 
a nemzetgazdaságtan, egészségtan, műtörténelem és irodalom köréből ; 
esténkint pedig testgyakorlati órákat lehetne tartani a fárasztó ülő fog
lalkozás után, hogy a nők egészségének ápolására, a testedzésre is nyílna 
tér a fővárosban.

Ilyennek képzelem én a magyar királyi nőipariskolát. S egy ily 
intézetet teljes megnyugvással lehetne avval a joggal felruházni, hogy 
ipartanítónői okleveleket osztogathasson akár egyes iparágak tanítására, 
akár a nőipar egész körére. A képesítő szabályzatot a vallás- és közokta
tásügyi s a kereskedelemügyi ministeriumok együttesen állapítanák meg



s a vizsgálatokon mind a két ministerium képviseltetné magát. Ez 
azután igazi szakvizsgálat és szakképesítés volna ; nem sértené sem az 
elemi, sem a polgári tanítónő-kópezdék jogait, a czélnak még is minden 
tekintetben jobban megfelelne. Jó tanterv, erélyes vezetés, jól fizetett 
állandó személyzet mellett, nőipariskolánk 1—2 év alatt Európa-liíríi 
anya- és mintaintézettó alakulna s a női kézimunka és házi ipar 
gyakorlása nálunk is virágzásra jutna, mint más művelt államokban, 
s a jóllét és boldogság követné fáradozásunkat.

A nőnevelés csak akkor felel meg feladatának, ha a szocziál-poli- 
tikai szempontokat, a mai társadalom igényeit tartja szem előtt. Ezek 
pedig sürgetőleg követelik, hogy a nőnevelésnek oly irányt adjunk, mely 
a specialis női hivatás természetének is megfelel, de a nőt arra is képe
síti, hogy szükség esetén magának az életben természetének megfelelő 
existentiát biztosítson. Oly intézeteket kell tehát állítani, a hol megta
nulja a leendő anya, hogyan kell takarékosan élni, a házat vezetni, mun
kás életpályát folytatni, vagy — ha kell — önerejéből is megélni. Ilye
neket alkotott Belgiumban Caraman Chimay herczeg ; ezt követte Fran- 
cziaország, hol tíz év alatt 262 ily iskola létesült ; de Ausztria is felfogta 
azok életrevalóságát s ma már magában Bécsben mintegy harmadfél- 
száz kisebb-nagyobb magán és nyilvános nőipar-tanintézet működik e 
gyakorlati irányban. Nálunk pedig első sorban a magyar királyi nőipar
iskola, azután az elemi és polgári iskolai tanitónö-képezdék és a tervbe 
vett nőipari tanműhelyek volnának hivatva e teljesen gyakorlati irány 
meghonosítására, mely nélkül soha, de soha sem fogunk boldogulni.

Felolvasásom talán némelyek előtt hézagosnak s kevéssé indokolt
nak tűnt fel ; ezek előtt mentségül legyen szabad fölemlítenem, hogy a 
tisztelt Társaság folyóiratának egyik megelőző füzetében már volt sze
rencsém a női kézimunka fontosságára becses figyelmüket felhívni ; hogy 
tehát ismétlésekbe ne essem s e tárgyat unottá ne tegyem, ma kizárólag 
a női kézimunka-oktatás szervezésére voltam bátor kiterjeszkedni. Indít
ványt sem terjesztek a tisztelt Társaság elé, csupán arra kérem a jelen
levőket, hogy kiki saját körében legalább azt az eszmét terjeszsze, hogy 
a női kézimunka nem utolsó tantárgy az iskolában, főleg a népiskolában. 
Sokkal fontosabb egy szegény asszonyra nézve az, hogy tudjon varrni, 
mint az, hogy hány része van a mondatnak. Tudom én jól, hogy Páris 
városa maga öt nőipariskolát tart fenn ; de miért javasoljam ma, hogy a 
mi fővárosunk állítson csak egyet is, mikor még csak ott vagyunk, hogy 
a női kézimunka fontosságát kell bizonyítanunk. Elég eredmény volna 
egyelőre, ha a női kézimunka legalább az iskolában nálunk is elfoglal
hatná a maga helyét, a mely őt a művelt államokban már rég megilleti. 
A többi magától következik. G yulát B éla.
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A GÖRÖGORSZÁGI ÚT.

A magyar tanárok görögországi tanulmány-útjának részleteit a 
fővárosi és vidéki lapok hasábjai ismertették már ; hátra van azonban 
ama benyomások kifejezése, melyek az útból mint általános eredmények 
s a középiskolai oktatásban értékesíthető kincsek lerakódtak. Mi jelen
tősége van e tanulmány-útnak középiskolai oktatásunkra s így közvetve 
nemzeti művelődésünkre nézve ?

Nagyon jelentéktelennek látszik a kérdésnek ama szempontból való 
vizsgálata, mely a tanári találkozások és sűrűbb érintkezések meghono
sítását szorgalmazza. Pedig én ezt nagy fontosságú problémának tekin
tem ; csakhogy megoldását nem ott keresem, a hol eddig sokan szokták : 
nem a tanár-gyűlésekben, nem órához kötött programmszerű összejöve
telekben, a melyek száraz fölolvasásaikkal és feszes, többnyire meddő 
tanácskozásaikkal inkább dissolváló, mint vonzó és összetartó hatással 
vannak, hanem igenis barátságos összejövetelekben, a minőre a tanári 
congressusok kirándulásai részint alkalmat, részint ösztönt szolgáltatnak, 
és a társas vitazásokban, mikor a fesztelen együttlét kevésbbé korlátolt 
megbeszélései számos tanulsággal teljes eszmét nyújtanak a kölcsönös 
okulásra, s a hol mind az üresség, mind a valódi tartalmasság legjobban 
megtalálja a maga fölismerését és hallgatag méltatását ; megismervén 
másokat, jobban fogjuk ismerni magunkat is, s azután az önismeret, 
saját gyengeségeink és fogyatkozásaink fölismerése számos pædagogiai 
és didaktikai hibát fog eltörülni a föld színéről.

A túlterhelés kérdése sokszor fölhangzik manapság nem csak a 
hivatott körökben, hanem, a hol kevésbbé elfogulatlanul szoktak Ítélni, 
a gyermekei révén érdekelt közönség körében is. A szülők, a társadalom 
legtöbbször jogosulatlan följajdulása, nem oly régen, megtalálta a maga 
leghelyesebb méltatását egyik napi lapunk hasábjain a tanulók közt egyre 
divatosabban föllépő öngyilkossági esetek okainak vizsgálatában. Nem 
lehet tagadni, hogy a túlterhelés nem puszta beszéd és lárma, hanem 
valóban létező baj. Megvan az kisebb-nagyobb mértékben minden közép
iskolánknál.* Számtalanszor fölhangzik a kérdés, honnan sarjadzik az ? 
Hibáztatjuk a tanítás rendszerét, az iskolai könyveket, szóval mindent, 
a mibe csak belekapaszkodhatunk, elő- és lerántunk, s a világ minden 
kincséért sem ismernők el, hogy azzal tulajdonképen önmagunkat akar
juk fedezni.

Mi erősen kételkedünk e «mumus» általános voltában. A szei k.
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Megvallom őszintén, nem tudok egyetérteni azokkal, a kik még 
mindig a tanítás rendszerében keresik a túlterhelés okát. Vezető fonál 
akar az lenni, melynek követésében a tanárnak van legalább is annyira 
szabad keze, hogy a felelősség alól magát ki nem vonhatja. De a didak
tikai tapasztaltság és ügyesség mellett itt is nagy szerepet játszik a tudo
mányok tudománya, melynek sarkalatos tétele : , l'vöhli osaotóv*. Vagy 
talán annyira bízhatunk csalliatatlanságunkban, hogy teljesen kizártnak 
tekinthetünk magunkból minden gyengeséget, eljárásunkból minden 
hibát ? Ellenkezőleg, bizonyára szakadatlanul szükségünk van annak 
vizsgálatára, nem követelünk-e túlságosan sokat, nem hagyjuk-e nagyon 
magukra, fölösleges dolgokkal nem terlieljük-e a ránk bízott gyenge, 
fokozatos fejlődést igénylő elméket, nem lazítjuk-e tanításunk össze- 
liangzó képének keretét, nem koczkáztatjuk-e sikerét ? Termékeny talaj
jal van dolgunk, mely minden hatás iránt fogékony. De az öntözés mun
kája elmaradhatatlan. A szárazság táplálásra képtelenné teszi talajunkat, 
kiöli veteményeinket. A folytonos elmélet, az ismereteknek száraz egy
másra halmozása utoljára is elsorvasztja az ifjú elme nedvességét, kime
ríti erejét, elöli termő képességét. Eletet kell önteni a tanításba, lelket 
az elvont ismeretanyagba ; szem elé kell állítani s helyhez vagy képhez 
kötni minden abstractumot, s így tenni biztosabbá és tartósabbá az 
elme, könnyebbé a képzelet munkáját.

A görögországi tanulmány-út oly helyekre, olyan emlékekhez ve
zette el Magyarország philologue tanárainak egy szerencsésnek nevez
hető töredékét, a hol és a melyek között egész pályafutásán, mindennapi 
iskolai és házi foglalkozásában mozognia kell. Mekkáját kereste föl és járta 
be, hogy föltalálja biztos alapját elvont ismereteinek ; ott. lelket szívott 
azokba, hogy igazán lelkesedve, lelkesíthessen velük ; bejárta egy még ma 
is élő, sőt életrevaló nép hajdani fénykorának, nagy tetteinek színhelyeit, 
tanulmányozta emlékeit, melyeknek művészete minden nemzet művelő
désének folytonos kútforrása s tápláléka volt, van és lesz. Az Akropolis 
nagy alkotásaival, a Propylai ónokkal, az Erechteionn&l, a Parthenonnal, 
Athena Parthenos fönséges templomával számtalanszor foglalkoztam ; de 
sohasem birtam megérteni sem az Akropolis centrális értékét s a régi 
Athénben vitt fényes szerepét, sem a rajta emelt épületek fekvését, sem 
méreteik arányát. Holdvilágnál szemléltem először. Nem a gigantikus 
nagyság az, a mi a szemlélőt leköti és rabjává teszi ilyen alkalommal, 
nem is a művészet ihletéssel teljes remekeinek csodálata, a melyeket a 
hold ábrándosán derengő fénye inkább sejtet mint föltár ; hanem a hely
hez, az egyes épület-maradványokhoz fűződő történelmi ismeretek soro
zata, a barbár kezek munkájának látta, melyek az örök időkre szóló 
fényes alkotásokat, egy Mncsikles és Iktinos remek műveit, a hódító 
mérkőzés dicsőségének színvonala alá sülyesztette : ez az, a mi a hold
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világnál szemlélő bámulatához a szem könycseppjeiben visszaverődő 
lényt ragyogtatja. A nappali szemlélet, melynek a leszállni készülő nap 
tud adni legszebb fénykörnyezetet, a csodák egyik legdicsőbb csoportjá
val ismertet meg bennünket. A tanulni vágyó s a művészet remek alko
tásain lelkesedni tudó lélek ott találja meg czéljai czélját; ott tudja meg, 
hogy a civilizált népek tudás után szomjazó férfiai nem puszta időtöltés 
okáért időztek e romok környezetében, hanem azért, mert a bennük nyil
vánuló művészet titkainak ellesésére, részletes kitanulmányozására év
századok is kevésnek bizonyultak. A Parthenonnak, melyet a francziák 
sikertelenül próbáltak meg a legapróbb részletekig pontos méretekkel 
második kiadásban előállítani, csak legújabban Pentose találta meg opti
kai correctúráját : olyan titok, melyet csak látva fog föl az ember. Kéz
zelfogható módon próbálom megértetni Iktinos műfogását. Ha az ember 
a Parthenon bármelyik lépcső-menetén végig tekint, a másik végén állót 
körülbelül csak a térdétől kezdve fölfelé láthatja ; az alsó lábszárat elta
karja a középen emelkedő csekély domborodás, melyet szemmel látható
lag nem sülyedés vagy tetőnyomás idézett elő, — a mint eleinte hinni 
szerették volna, — hanem a művészi érzék.

Az út számos emlékét eleveníté föl classicus olvasmányainknak. Az 
«infames scopuli», az Akrokeraunia messze uralkodó magassága s 
veszedelmes fekvése megérteti velünk, miért féltek tőle hajdan az ott 
gyakori viharok miatt a hajósok. Kerkyra (Corfu) szigetén, nem messze 
a mai Corfu városához, a Úressida-patak torkolatánál vélik azt a helyet, 
a hol a szélvész Odysseust a partra vetette, s a phaiak király leányával, 
Nausikaável s nőkisérőivel találkozott. Nem messze onnan, a Kalikiopulo 
öböl végében, egy kis szigetet a nép Odysseus hajójának tart, me
lyet Poseidon haragjában kővé változtatott. Az olasz úgy is hívja a szi
getet : Scoglio di Ulisse. Ithaka mellett éjféltájban haladtunk el, de azért 
legalább hegyeinek sötét alakjára ugyancsak meregettük szemünket, 
Olympia, Nemea, Argos, Mykenai, Korinthos, az öböl és a szoros (többé 
már nem szoros), az új csatorna műve, a Pamassos itt-ott még akkor is 
hóval födött gerinczével, a peloponnesosi oldalról majd hasonló magas
ságban meredező Olonos (Erymanthos), Eleusis, Salamis, Aigina, a 
régi Athen helye és fönnmaradt emlékei, Kolonos Hippios, a Kephissos, 
a Peiraieus, Chios, Lesbos, Lemnos s nagyobb távolban a Samothrake 
látása mind megannyi erős támasztéka tanulmányainknak s tanító mun
kánknak. A kis Tenedos is ott szégyenkezett — átellenben a tengerpart
tól körülbelül 2—3 mérföldnyi távolságban meredező Ida hegyével, — 
szerényen meglapulva a többi magas sziklákkal borított szigetek között, 
mintha még most is restellené Trójával szemben játszott áruló szerepét ; 
ott már minden szem és messzelátó Tróját, az ásatások színhelyét, ke
reste ; de csak később tűnt föl a távolban, miután már Jeni-Schehr (a
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régi «Sigeion)  és Kum-Kaleh közt az Achilles s a körülbelül 250 lépés
nyire beljebb látszó Patroklos-tumulust elhaladtuk s a Hellespontosbü 
kanyarodva épen a Skamander torkolatát lestük. Ahydos (ma : Nagara- 
Kalesi) következett, a honnan Xerxes híres két hídja vezetett át a thrák 
partra. Már erősen alkonyodott, mikor Lampsakossál szemben fürkész
tük, ki messzelátóval, ki szabad szemmel az Aigos-potamos torkolatát, a 
hol 405-ben Kr. e. Lysandcr az athéni hajóhadat megsemmisítette. El
merengtünk az ó-kor legnagyobb háborújának, a majd 30 évig folyt ú. n. 
peloponnesosi háborúnak emlékein. De ki győzné az érdekesnél érdeke
sebb helyek és emlékek tengerét kimeríteni ! Az olympiai Múzeum Praxi
teles Herrnes-szobrával, az akropolisi és athéni Múzeum s a Polytech
nikum, a konstantinápolyi Múzeum bő anyagot szolgáltatnak a művé
szet-történeti tanulmányok kikerekítéséhez. Az athéni Akadémia, pente- 
lei márványból ó-görög stílusban építve, különösen nagy termének 
vászonfestményeivel ( tíriepenkcrltől) kínálkozik tanulságos eszközül a 
görög mythologia főbb alakjainak bemutatására. A képek tárgyát a Pro- 
metheus-monda szolgáltatta. Az első képen Themis föltárja fiának, Pro- 
metheusmxk, az ő s az egész világ sorsát. A másodikon Prometheus 
Athena segítségével meggyújtja fáklyáját. A harmadikon Prometheus 
ugyancsak Athena segítségével, Epimetheus intése ellenére embert alkot 
s fáklyája lángjával életet ad neki. A negyedik, a bejárattal szemben 
levő nagy festmény, ZeMsnak a titánokkal való küzdelmét ábrázolja, 
melyben még Prometheus támogatja. Az ötödiken Prometheus átnyújtja 
az embereknek az Olymposról lopott tüzet. A hatodikon a Kaukasoshoz 
lánczolt Prometheus arczárói kegyetlen gyötrelmek tükröződnek vissza, 
am int egy keselyű mellét szaggatja; mellette a siránkozó Okeanidák 
láthatók. A hetediken Herakles megszabadítja Prometheust bilincseitől. 
A nyolczadik, a bejárat fölött levő nagy festményen az Olymposra, Zeus 
trónja elé vezeti, melynek díszes környezetét az Olympos istenein és 
istennőin kívül a Charisok, Nymphák és Múzsák teszik. A trón előtt a 
Moirák teljesítik az emberi élet kezdetét, folyását és határát megszabó 
végzetes munkájukat ; ettől két oldalt pedig, valamivel alantabb fekvés
ben, egyfelől Hades és Persephone képével az alvilág, másfelől Poseidon- 
nal és környezetével a tenger birodalma van ábrázolva.

E festmények ügyes bemutatásával egy pár óra alatt megismer
tethetjük tanítványainkkal a mythologia főbb alakjait, és — a mit éve
ken át buzgó lelkesedéssel sem érhetünk el — világossá tehetjük 
előttük az Olympos urának fönségét és hatalma rettenetes nagyságát, 
melynek Pheidias halhatatlan becsű szobor-művében oly mesteri kifeje
zést adott. Kár, hogy e festmények fényképei, melyek Dimitrios műter
mében már ott létünkkor készülőben voltak, a kedvezőtlen háttér miatt 
nem Ígérkeznek elég tisztáknak.
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A nemzeties oktatásra és nevelésre nézve szintén nagyfontosságú, 
sőt nélkülözhetetlen idegen népek, szokások és viszonyok ismerete. A nem
zeti genius fogalma nem a hasonlók, hanem a különbözők közt domboro
dik ki a maga valóságában ; és csak annak biztos vezetése mellett tudjuk 
nevelésünk és oktatásunk göröngyös munkájában a nemzeti momentu
mokat mindenben kiemelni s azok uralkodó szerepét biztosítani.

A tanárvilágban a külföldi utazások, minthogy a szerzett ismere
tek továbbközlésre számíthatnak, kétszeres fontosságúak. Az emberi 
szellem rétegei a könyv leveleihez hasonlíthatók. Mikor gondolkozunk, 
elmélkedünk, csak magunk olvasunk belőle ; de mikor beszélünk, akkor 
már mással is közöljük tartalmát. E könyv lapjai gazdagodtak a 
görögországi út dús látnivalóin, s az élet változatos viszonyai közt sok
féle módon értékesíthetők. De a szellem kincsei, ha nem közöltetnének, 
hasonlók volnának az olyan könyvhöz, mely örökre zárva van. Csak a 
közlés az a mód, mely a szellem kincseit kamatoztatni és növeszteni 
képes ; csak azáltal válik a magán kincs az egész emberiség közkincsévé. 
Az ismeretek továbbadása annyi, mint a tőke kamatoztatása s a kama
toknak a tőkéhez csatolása : az elődök ránk hagyott tudására, fölfedezé
seire az utódok tovább építhetnek ; de az elhallgatott ismeretek az em
beri művelődésre nézve semmi befolyást sem gyakorolnak s birtokosuk
kal együtt sírba szállanak.

(Arad.) Cseeép J ö zsef .

IRODALOM.

A  Magyar Nemzeti Irodalomtörténet. Vázlat irodalomtörténeti sze
melvényekkel. Tanító-, tanítónőképző-intézetek, felsőbb leányiskolák 
számára és magánhasználatra összeállította Katinszky Géza. 3-ik javí
tott és bővített kiadás. Budapest 1893. Lauffer Vilmos kiadása. Ára?

E könyv a maga tantárgyával szorgalmasan és buzgón foglalkozó 
tanár munkája, a mely — ha kivált a nagyszámú és jól megválogatott 
szemelvényeket tekintjük — kellő vezetés mellett eléggé tájékoztathatja 
irodalmunkban azokat a növendékeket, a kiknek számára írva van. 
Magántanulásra már kevésbbé lehet biztos kalauz, mert sajátságos szer
kezete a benne foglalt elméleti anyagot meglehetősen szélesebbé teszi. 
Könyvben, még ha iskolai könyv is az, nem tartom helyesnek az iroda
lomtörténet és szemelvények oly összevegyítését, a mint itt találjuk ; mert 
ez a berendezés megnehezíti az áttekinthetőséget. A tanító eljárása 
(methodusa) igen helyes, ha ezt az utat követi, de ez megeshetik a könyv
nek ilyen beosztása nélkül is. A szerkezetről szólva, meg kell említenem
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egy pár helyet, mely nem felel meg a logikus felosztás követelményeinek. 
A 365. lap végén a Szarvas-Simonyi-féle nyelvtörténeti szótár erőszako
san van beszúrva a Czuczor Gergely életrajzába : valamint «jelesebb hu
moristáink katalógusa «is» a regény és novella-irodalom» áttekintésének 
végére, az 533. lapon. Mondtam, hogy a szemelvények elég jól válogat- 
vák s elég bő anyagot szolgáltatnak az összefoglaló elmélet számára. 
Helyes és szorgalmas munkára vall az is, hogy a nagyobb művekből 
kiszakított darabok a rövid tartalomkivonatok által a mű egészébe be 
vannak helyezve s így a tanulónak az egész műről adnak valamelyes 
képet. Helyes eljárás, hogy a szemelvények részint rövid jegyzetek, 
részint jelesebb íróink æsthetikai dolgozataiból vett nagyobb, összefüggő 
kommentárokkal vannak magyarázva. De nem helyeslem oly művek 
felvételét a szemelvények közé, melyeket a tanulónak elejétől végig 
szükségkép olvasnia kell, minő pl. Arany Toldi-ja (I. rész), melyet nyolcz 
krajczáros kiadásban minden tanuló megszerezhet, — sem olyanokét, a 
melyeknek magyarázatos kiadásai az iskolákban úgy is közkézen forog
nak, a milyen pl. a Zrinyiásznak Schlatter-fóle kiadása. A szemelvények
hez írott apróbb magyarázatokhoz meg kell jegyeznem, hogy közöttük 
nem egy téves van, a melyek tehát a jövő kiadásban javítandók lesznek. 
Helytelen pl. hogy a szerző a Halotti Beszéd és a Königsbergi Töredék 
nyelvét még mindig Toldy szerint magyarázza, holott a hangtan Toldy 
óta nálunk is, másutt is sokat haladt. Innen származik ások téves hang
tani adat a 23, 24. és 27. lapon. Nagyon elmaradt álláspont az az etymo- 
logia is, mely a 24. lapon a régi achsin (olv. ahszin) szót a héber issa 
szónak visszafelé olvasásából származtatja. (Mellesleg megemlítem, hogy 
a héber HITS magyar átírásához nem kell sch-val jelezni az s hangot, 
mint a hogy a német teszi, s a hogy a szerző is írja, s akkor mindjárt 
nem lesz oly frappáns a hangegyezés a magyar achsin és a héber asch- 
schi [az issa visszafelé olvasva I] között). E szó magyarázatára különben 
1. Budenz Magyar-Ugor Összehasonlító Szótárát a 759. lapon! Ilyen ety- 
mologia a 40. lapon az is, hogy a tölcsér szó gyökere a tölts parancsoló 
módú ige alak. A 35. lapon, Tompa Szt-László-jára írt jegyzetül hibás a 
tardai hasadék magyarázat. Hisz Tompa maga mondja a költeménynek 
az itteni szemelvényből kihagyott részében, hogy ez a csoda Torna me
gyében történt Szt-Lászlóval :

«A megnyugodásra nem is hagyván időt,
Ügyes-bajos dolog Tornába hívta őt.»

Tehát világos, hogy Tompa itt a szádclöi (tornamegyei) hegyhasa- 
dékot érti. Isonymus (252.1.) nem «köznevű» hanem — ugyanazon nevű 
(iaôvu|j.oç). — Nem világos, sőt zavart okoz a 257. lap magyarázata Chi-

Magyar Patdagogia. I I .  10. 36
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r ónról. A 6. számú jegyzetből kiviláglik, hogy itt Berzsenyi Chiront össze
téveszti Lykomedes-szel ; tehát így kellene magyarázni. Ethopoea koránt
sem annyi, mint utánalakítás, utánzás (4-58.1.), hanem ijd’onoía — erkölcs
rajz, jellemrajz. Az angol Montgomery nem így olvasandó : «Möntgö- 
meri» ! (479.1.) ; hanem Montgomeri, t. i. egy о és a közötti hanggal mon
dandók ki a benne levő o-k. A következőkben rá fogok mutatni azokra 
a tárgyi hibákra, a melyek a tanulmány mai állásával ellenkező állítá
sokból és adatokból származnak, vagy vitás kérdésekben használt kate- 
gorikus állításokból vagy egymásnak ellentmondó állításokból. Példcvúl 
szolgáljanak ilyenekre a felsorolandó helyek: A hun mondákat alkotó 
«mesés hagyományok külföldi írók müveiből kerültek hazai króni
káinkba s innen a nép tudatába» (3. lap). A természetes út ép az ellen
kező ; a nép nem a krónikákból tanulja a mondákat, hanem a krónikás 
veszi át a néptől. Lásd ezekre nézve : Grimm W. Die deutsche Helden
sage 1867. 165, 307.1. és Petz Gedeon «A magyar hunmonda» czímíí 
jeles tanulmányát a 93. skk. lapokon. Helytelen a hunmondában elő
forduló hadisten kardját Mars kardjának nevezni (8. 1.) Ares kardjának 
Priscos nevezi azt, a ki a hunmonda ezen részét följegyezte (a mi króni
kásaink egyáltalában nem említik), v. ö. Petz említett tanulmánya 51. lap
jával. Épen ily hiba a 8. lapon az az állítás, hogy Attilának Buda bátyja 
volt. Maga a szerző ellentmond ennek a 436. lapon : «A krónikákból nem 
lehet megállapítanunk, melyik testvér volt az idősebb. » Helytelen az az 
állítás is a 11. lapon, hogy «a hadak vezére Botondvala.» Megczáfolja ezt 
a 19. lapon a Márk krónikájából vett szemelvény, mely szerint «Botond 
legkisebb a magyarok között» s «a magyarok Apor nevezetű vezére paran
csold Botondnak» stb. Szerzőnk ugyanis az ősmondák felsorolásában igen 
gyakran összetéveszti e mondák modern költői felfogásait a krónikások 
elbeszéléseivel. A kettőt megnevezve egymás mellé állítani tanulságos 
lenne, de őket összetévesztgetni ellenére van a tudománynak. Nem lehet 
kategorice állítani, hogy Anonymus könyve a XII. századból való (23. lap). 
A Halotti Beszéd (és nem «halotti beszéd») fenmaradt példányainak iratási 
ideje a 26. lapon а ХП. század és 10 lappal odább már a XIH. század. 
A 39. lap szerint az «Ének Pannónia megvételéről» a «legrégibb verses 
maradványa irodalmunknak», de szerzőnk megfeledkezett a Königsbergi 
Töredékben foglalt Szűz Máriát dicsőítő énekről. Ugyanis az (39.1.) előbb 
nevezett Ének iratási idejéül, helyesen a XV. század vége, vagy a XVI. 
eleje van említve. De mit keres az Ének az Anjouk és Zsigmond kora 
szemelvényei közt? Az 51. lap kategorikusan állítja, hogy Mátyás Budán
40.000 (1) tanuló befogadására tervezett egy főiskolát ; holott e történeti 
tévedést Salamon Ferencz (Bpesti Szemle 1885. П.) egészen más világí
tásba helyezte. Bessenyei színművei, köztök a «Philosophus» is, «jellem
festés dolgában gyöngék » (235. 1.) A Philosophus jellemeiről mást mond
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Gyulai (Olcsó könyvtár 138. szám, ХП. skk. lapjain.) A 240. lap sze
rint Csokonai megírja Dorottyáját s « később (? )  Csurgón a gymnasium - 
nál segédtanárrá lett» ; Toldy szerint a Dorottya a költő «csurgói lakása 
idejében készült» (Magyar Költők Élet. I. 294.) A 242. lap szerint Himfy 
Szerelmeiben mind az énekek, mind a dalok 12 soros Himfy-strófában 
írvák ; a dalok igen, de az énekek nem. Kategorice bajos azt állítani, 
hogy Kisfaludy S. nem utánozta Petrarcát (243.1.), mert Toldy, Beöthy, 
Imre Sándor szerint, hatása alatt állott legalább. Budai Ferencz Polg. 
Lexicona nem «aXV. század végéig» (286.1.) terjed, hanem a XVI-ikéig. 
Helytelen adat Beöthy után (írod. tört. H. 8. lap, még a 6-ik kiadásban 
is), hogy az Akadémia palotája i859-ben épült. (288. 1.); tényleg 1862— 
1865-ig épült az. L. Vázlatok a M. T. Akadémia félszázados történetéből, 
Bpest 1881. A 324. lap szerint Fáy «egy pæd. munkát is írt». Irt többet 
is. V. ö. Badics F. Fáy Életrajza, és Komáromy Fáy A. mint paedagogus 
(Nemz. Nőnevelés 1886). A 377. lap szerint Tompa születési éve 1819, s 
a 462-iken 1817. És ez nem sajtóhiba. Tompa maga mondja (Arany J. 
levelezése I. 443.) hogy előbb ő is az 1819-et tartotta születési évének, 
azonban 1857-ben a rimaszombati anyakönyv helyre igazította erről 
való nézetét. És ez a két ellentmondó adat még ma is kering egymás 
mellett a könyvekben. Toldy 1868-ban nagyon természetesen még 
1819-et említ, de már 1871-ben 17-et. Ugyanezt írja Szász K. 1870-ben 
és Ferenczy József (Tompa Mihály) 1877-ben; Beöthy azonban még
1884-ben is (ír. Tört. 3-ik kiadás) 1819-et említ, de már újabban ő is meg
javította ez adatot. Ép ily téves adat a 453. lapon az, hogy Tompát az 
Akadémia 1857-ben választotta levelező tagjává. Toldy (M. Költők Élete) 
és Szász Károly (Tompa költeményeinek kiadása alkalmával) 1858-at 
írnak, és ez a datum a helyes, mert az Akadémia 1847 után egész 
1858-ig, decz. hóig, közülést nem tartott s így tagokat sem választott. 
Szerzőnk e hibás adatot valószínűen Ferenczy József fentidézett mun
kájából vette (74.1.), ahol Tompa egy levelének kelte, melyben Tompa az 
Akadémia tagjává választásáról ir Lévaynak(1858 jan. 6) szintén szükség
kép téves ; lehet, hogy talán Tompa maga keltezte, mint ez másokkal 
is gyakran megesik, 1859 első napjaiban írott levelét tévedésből 1858-ról. 
Egy ily adat különben egy isk. kézikönyvben nagyon mellékes s bátran 
el is maradhatott volna ; de ha már benne van, érdemesnek tartottam 
rektifikálni. — A 436. lap szerint «Arany 1863-ban írta meg» a «Buda 
Halálát.» Ez sem correct adat. V. ö. Arany Hátrahagyott Iratai és Leve
lezései I. köt. VII. lap, hol Arany László szerint kéziratán feljegyezte 
Arany, hogy kezdette 1862 február végén, befejezte 1863 május 6. — 
A 469. lap szerint Arany 1870-ben lép vissza a titkári teendőktől. Ez 
valószínűleg észre nem vett sajtóhiba 1879 helyett. Nem vállalkozhattam 
arra, hogy minden e fajta tévedést kijavítsak. Ezekben csak figyelmez-
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tetni óhajtom a szerzőt, hogy a jövő kiadás alkalmával pedánsakban 
nézzen utána adatainak s ne csak meglevő kézikönyvekből merítse 
azokat, hanem vegye tekintetbe a forrásmunkákat is, a melyeken azon
ban nem a Conversations Lexikonokat értem. Nem tartom ugyanis ily 
természetű munkához illőnek azt, hogy benne az Athenaeum Kézi 
Lexikonára történik, mint forrásra, hivatkozás (pl. a 456. lapon) itt in
kább azt az értekezést kellene idézni, a melyből a lexikon az illető ada
tot vette. — E könyv stílusa általában véve elég gondos, de még sem 
egészen tiszta holmi idegenszerűségektől és hibás szavaktól. Ha másutt 
elcsúsznak is, ily munkában feltűnnek az e félék : «Egyes mondákkal a 
hunok korábban is bírnak.» — «A hunok bírtak nemzeti mondákkal» 
(7. 1.) «Mielőtt útra kelnének (latinos) vezérükké Almost választék» 
(10.1.) «hason hangzású szó» (24. 1.). — A 242. lap közepén túl így 
kezdődik egy hosszéi mondat: «Majd kiszabadulván a fogságból» stb. 
Ezt az erőszakosan oda vonszolt közbevetés kiforgatja korrekt voltából. 
Nem szabatos ez sem az 1. lapon: «fajunk szellemi életének fokozatos 
emelkedése talán irodalmi munkásságra is buzdíthat», — az összefüggés 
szerint, e helyett van : fajunk sz. élete fokozatos emelkedésének szemlélése 
talán — stb. A 109. lap elején levő nem szabatos stilus az oka, hogy 
úgy látszik, mintha a népieseket (Dugonics, Gvadányi stb.) is a klasszikus 
irány hivei közé sorozná könyvünk. — A 460. lapon az 57. §. elején ezt 
olvassuk: «Nemzeti műköltészetünk aranykorát a rendi alkotmány
ingadozásával a 40-es évek derekán érte el.» Hogy lehet két ily külön
böző fogalmat ily, módon összekötni?! Általában megjegyezhető, hogy e 
könyv stílusa ott, a hol korszakokat vagy egyéneket nagy vonásokkal 
jellemez, sok helyütt nem elég világos és szabatos és nem olyan, hogy 
a tanulónak könnyen érthető lenne. A korszakok jellemzését s az esz
mék fejlődésének kimutatását illetőleg sokban megelőzi e könyvet 
Dr. Horváth Cyrillnek újabban megjelent hasonló tárgyú iskolakönyve. 
Itt veszek magamnak alkalmat annak kifejezésére, hogy szerzőnk mun
kájában igen sok az aprólékos adat, melyeknek nagy része bátran elma
radhatott volna. Az ilyenek csak az emlékezetnek megterhelésére valók, 
de a dolog lényegét nem érintik. Mire való pl. annak elsorolása, hogy a 
Chronicon Budense példányai mely könyvtárakban maradtak fenn 
(51.1.)? Mire való szóról-szóra idézni, mit ír Baranyai Decsi a Janus 
Pannonius elveszett m. nyelvtanáról? (52. 1.) Mire való Bodó János 
és Kolosi Török István kisérleteinek felemlítése (151. 1.)? Az ilyenek 
helyett többet kellene szólni pl. Apáczairól, kit 5—6 sorban méltat csu
pán a szerző (150—151.); vagy a Zrinyiász fejtegetésében ki kellene 
terjeszkedni Zrinyi kiváló jellemző tehetségére, mely egészen hiányzik 
(153.1.) stb. stb. A mi irodalomtörténet-íróinknak nem lehet elég mele
gen ajánlani az anyag megválogatását illetőleg (s itt különösen az elmé
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leti részre czélzok) Nisard azon elvét, melyet így fejez ki a Franczia 
Irodalom Történetében : «Bármely irodalomtörténet annak a története, 
a mi az illető nemzet irodalmi műveiben nem szűnt meg igaz lenni, 
élni, a szellemekre hatni s a közművelődés állandó és lényeges része 
lenni. Ez az illető nemzet szellemi tőkéje, a nemzet lelke, a mint fen- 
levő írott műveiben nyilatkozik» (I. k. 9. 1.). Ez az elv különösen alkal
mazandó lenne az iskolai kézikönyvekre, melyeknek szűk köréhez képest 
igen gondosan meg kellene a lényegest a lényegtelentől válogatni. — 
A birálati utasítás megkívánja a bírálótól, szóljon arról is, hogy nem 
foglaltatik-e a könyvben felekezeti elfogultság ? Azért itt ehhez is hozzá 
kell szólanom. Nem mondom, hogy elfogultság, de felekezeti színezet, 
van e könyvben. Pedig a ki azt akarja, hogy könyve az ország összes 
iskoláiban elterjedjen, annak nem kellene a vitás kérdésekben egyik 
vagy másik felekezet különleges nézeteit bevinnie a könyvbe, hanem 
lehetőleg az általános igazságra törekednie, vagy ha ezt nem találja meg, 
a két ellenkező nézetet egymás mellé állítania. Nem katholikus, vagy 
protestáns színezetű irodalomtörténetet kellene írnunk, hanem objeetiv 
álláspontra helyezkedve, magyar irodalomtörténetet, melyben az exclu
siv felekezeti szempontok teljesen hiányzanak. Nem mondom, hogy 
szerzőnk erre sok helyt nem törekedett, de néhol mégsem tette. Példák : 
a XYI. században «a vallásszakadás siettetni látszott az országot a vég
enyészet felé», «ily viszonyok közt az irodalom is csak nehezen indul
hatott fejlődésnek.» Ennek pár sorral alább már ellent mond: «a refor
matio az irodalom fejlődésére jótékonyan hatott.» Nagyon kategorikus 
és éles ez is: «a mohácsi csatában elvérzett katli. főpapok gazdátlanul 
maradt birtokaira áhítozó főurak nemcsak maguk tértek át az új val
lásra, hanem jobbágyaikat is kényszerítők az új tan elfogadására» (69— 
70. 1.). Magyar őseink emlékét sértjük, ha az új tan befogadását csupán 
önző okokra, vagyoni kapzsiságra visszük vissza. A XVI. század vallá
sos irodalmában «a kezdetet is katholikus írók vetették meg» (91. 1.). — 
«Pesti Gábor fiatal tudós pap» (u. o.) v. ö. Beöthy : Magyar Próza I. 
136. — A jeremiadokban (93.1.) nagyon kiszínezi a felekezeti szenvedélyt 
és keserű gyűlölködést, de ugyanezt nem mondja el Balásfy Tamás és 
Sámbár Mátyás polemikus munkáiról. Az 508—511. lapokon Lonkay 
után külön fejezetet áldoz a katholikus vallásos költőknek ; de elhall
gatja, a mit az altera pars érdekében fejtegetni kellene, hogy protestáns 
vallásos költőink is vannak, a kik nem kevesebb szorgalommal és siker
rel mívelték ez irodalmi ágat. Baksay Dániel a zsoltárfordító, Ecsedi 
Miklós, Elefánt Mihály, Bonyhay Beniamin, idősb Kiss Áron, Czelder 
Márton, Fejes István, Illyés Bálint, Sántlia Károly, Csengey Gusztáv, 
Győry Vilmos, Dobos János stb. stb. oly nevek, a melyek bátran oda 
állíthatók lennének az 508—511. lapokon elsoroltak mellé (V. ö. Uj
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Magyar Atlienás, szerk. Sz. Kiss Károly, Budapest, Aigner L. kiadása). — 
Csupán szerzőnk specziális álláspontjából magyarázható pl. az is, hogy 
Csiky Gergely rövid életrajzából teljesen kihagyta azt, hogy e kiváló 
drámaírónk előbb kath. pap volt. Pedig Csikynek épen papi neveltetésé
ből lehet megérteni számos jeles tulajdonságait, melyek őt mint nagy 
írót jellemzik (V. ö. Bérezik Árpád Csiky felett mondott emlékbeszédé
vel). Szólanom kell még ahhoz a kérdéshez, megfelel-e e könyv azon 
iskolák tervének, a melyek számára engedélyezése kéretik ? Minthogy e 
könyv a magyar irodalomtörténet anyagát rövid összefoglalásban elő
adja; minthogy továbbá eddig sem a tanítóképzők sem a felsőbb leány
iskolák számára részletezett tantervűnk nincs, a melyhez apróra hozzá 
lehetne mérni az iskolakönyvek anyagát : tehát azt kell mondanom, 
hogy e könyv nem ellenkezik azon iskolák tervével, a melyek számára 
engedélyezése kéretik ; de ép úgy nem ellenkezik pl. a középiskolákéval 
sem. Szóval e könyvnek, az iskolák faját tekintve, specziális jellege nincs. 
Tanítóképző-intézeti jellege ellen szól pl. az a körülmény, hogy még 
csak meg sem nevezi Fáynak összes pædagogiai munkáit ; felsőbb leány
iskolái jellege ellen pl. ilyen passus Kisfaludy Iréné-jének ismertetésé
ben : «Leo, balsorsunk úgy akarja, hogy e romlékony test a zultáné 
legyen, de szívem a tied» (304. lap.). Feltűnő, hogy míg a szerző a sze
melvényekben, pl. Csokonay Dorottyájában, igen sok részletet helyesen 
kipontoz, addig e helyet mégis benfelejtette. — Bár e munka nem igen 
közelíti meg azt az ideált, melyet a jövőben a különfajú iskolák könyvei
ben bizonyára megfognak valósítani : mindamellett jelen viszonyaink 
között, különösen bő és magyarázatos szemelvényeiért, a kért iskolák 
részére engedélyezhetőnek véleményezem, azon megjegyzéssel azonban, 
hogy jövőre benne a megjelzett fajú hibák kijavíttassanak s felekezeties 
színezete lehetőleg letöröltessék. -— A könyv külső kiállítása elég csinos 
s a czélnak megfelelő.

(Orsz. Közokt. Tanács.) Komáromy Lajos.

É le tp á ly á k . Útmutató minden pályára, az arra előkészítő összes taninté
zetek és vizsgák ismertetésével, különös tekintettel a katonai nevelő- és 
képző-intézetekre, az ipari, kereskedelmi és általában kevésbbé ismert 
pályákra. Az összes minősítő, szervező törvények, szervezeti szabályok, 
rendeletek, utasítások, ministeri jelentések, iskolai értesítők alapján. 
Összeállította Ferenczy István, nagyszebeni m. kir. állam főgymnásiumi 
tanár. Pozsony, Budapest, Stampfel Károly kiadása 1893. Ara két ko
rona. 112 lap.

A szerző fenti műve irodalmunkban valójában hézagot pótol, s 
mint kiváló gonddal és szorgalommal összeállított úttörő irodalmi ter
méknek nagy hasznát vehetik különösen középiskolai igazgatóink, ki
ket lépten-nyomon kérdeznek a szülők, hogy tanulmányaikban bármi
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■oknál fogva megakadt, vagy középiskolai tanulmányaikat jól befejezett 
gyermekeik mily életpályát választhatnak.

A szerző a hivatásról sehol sem beszél, ezt a szülőkre s a «válasz
úton» álló ifjakra bízza, csak több-kevesebb részletességgel megmondja, 
hogy egyes pályákra mily utakon juthatni, mily segélyforrásokat talál
hat a magyar ifjú a különféle életpályák választásánál.

Habár a szerző egy életpályát sem emel ki a többiek rovására, a 
Bevezetésben még is ád egy kik szelid irányítást az ipari és kereskedői, 
valamint a katonai pályák felé; mert amaz rohamosan fejlődik és a 
kormány támogatását élvezi ; emez ajánlatos, mert a hadkötelezettség 
általános és látja, hogy a közös hadsereg tisztikarában a számarányunk
nak megfelelő tért el nem foglaljuk és ez az oka, hogy művében e két 
pályát különös figyelemben részesíti ; mintegy mondani akarja, szakít
sunk már egyszer a lateinerséggel, mely ijesztő mértékben szaporítja 
hazánkban a hívatlan szellemi proletariátust, — állítsuk helyre az egyen
súlyt szellemi háztartásunkban, a fejmunkások szükségeiknek megfelelő 
arányos kiképeztetése által.

És ezért gratulálok én az általam nem ismert, de tisztelt szerző
nek, mert csakugyan itt az ideje már, hogy leromboljuk azon válasz
falakat, melyeket az ósdiság az életpályák közé vont, és hogy a tisztes
séges megélhetést biztosító gyakorlati pályákkal szemben táplált előíté
leteket végre valahára elenyésztessük.

Nagybecsű manuale tehát az «Életpályák» minden középiskolai 
igazgató kezében, mert tény az, hogy igen sokszor korlátolólag lépnek 
fel a pályaválasztásnál az anyagi eszközök és tájékozatlanság a pályák
kal és az azokhoz vezető módokkal szemben. És e kézikönyvvel valójá
ban igen gyakran segítségére lehetnek az igazgatók ifjúságunknak és a 
jóakaratuaknak biztos útmutatót adhatnak e könyv után jövő boldogsá
guk sikeres megállapítására.

A tárgyalásnál a középiskola áll előtérben, ez gerincze dolgozatá
nak. Minden bevégzett osztály után elősorolja a pályákat, melyek az 
ifjú előtt nyílnak ; — legtöbb választást ad a IV. VI. és VIII. osztály. 
Nevezetesen a középiskola I. osztályát végzett ifjú léphet: 1. erdőőri 
szakiskolákba, 2. katonai alreáliskolákba, katonai nevelő és képző inté
zetekbe, 3. matróziskolába, 4. pénzügyőri pályára.

A szerző tüzetesen megjelöli az említett szakiskolák elhelyezését, 
a tanfolyamokat, az alapítványi és fizetéses helyek számát, a felvétel 
föltételeit, a katonai iskoláknál a felvételi vizsgálatok tananyagát, a 
pénzügyőri pályánál az előléptetés fokozatait és az ezzel járó fizetéseket.

A középiskola II. osztályát végzett tanulók az I. alatt említetteken 
kívül léphetnek 1. földművelői, 2. ipari és 3. kereskedői pályára.

Itt is gondosan föl vannak sorolva a földmíve? iskolák, a vinczel-
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lér-képezdék, a közép ipariskolák, ennek összes fajai és a kereskedelmi 
iskolák — oly részletességgel, hogy ezeken minden laikus hamar eliga- 
zodhatik és minden ifjú nehézség nélkül megtalálhatja a pályát, mely 
iránt kedvet és hivatottságot érez.

A középiskola III. osztályát végzett tanuló léphet az I. és П. alatt 
elősorolt pályákra, az üvegfestészeti intézetbe, ipartanfolyamra, a 
katonai alreáliskola IV. évfolyamára és felvételi vizsgálattal a rabbi- 
képzőintézetbe is.

A középiskola IY. osztályát végzett tanulója előtt az eddig említett 
iskolákon és pályákon kívül nyitva áll a festészeti mester-iskola, ezen 
kívül egész serege a szakiskoláknak és életpályáknak.

E czím alatt a szerző körülményesen bemutatja 1. bányaiskoláin
kat ; 2. megismertet a bírósági végrehajtói vizsgálattal ; 3. a görög és 
görögtelen gymnasiumi tanfolyammal; 4. a császári és királyi hadapród 
iskolákkal ; ezek tanterveivel ; 5. a hadtengerészeti akadémiával, ugyan
csak tantervével és jelzi mindenütt a) a kincstári ingyenes, b) a kincs
tári fél fizetéses és c) az alapítványi és fizetéses helyeket.

Ugyan e rovat alatt bemutatja a szerző az alsófoku hivatalnoki 
pályákat, A) a szerzetesi szaknál, В) a pénztári szaknál, CJ a vasutak
nál. Ebből látjuk hazánkban az életpályák gazdag választékát, mely 
föltárul már egy IV. osztályt végzett tanuló előtt is. Kívánatos ennél
fogva, hogy minden középiskola ismertesse e fejezetet a IY. osztályt 
végzett tanulóival, különösen azok érdekében, kik sajátos körülményeik 
közt tanulmányaikat a középiskolákban már tovább nem folytathatják.

Részletesen jegyzékbe foglalvák a budapesti iparművészeti iskola, 
a katonai főreáliskola és ennek tanterve, a kereskedelmi akadémiák és 
középkereskedelmi iskolák, a közép ipariskola, a Ludovika akadémia, az 
állami mechanikai tanműhely minden szükséges tudni valóval és ezekben 
elnyerhető kedvezményekkel, továbbá a postamesteri és postakiadói 
állás, az erre előkészítő posta- és távirda segédtiszti tanfolyam.

Ismertetve van az «Életpályákban» a budapesti rabbiképző intézet 
és a hazai összes, tehát 1. a római kath., 2. az örmény kath., 3. görög 
kath., 4. görög keleti szerzetesek és ezek rendházai, a melyek a közép
iskola IV. osztályát végzett tanulók fölvétele által tartják fent socie- 
tásaikat.

Helyén lett volna fölemlíteni az esztergomi, győri, a nyitrai gyer- 
mek-semináriumokat, melyek szintén a középiskola IV. osztályából veszik 
fel növendékeiket és fölsorolni középiskoláink mellett alakult alum- 
neumokat és internátusokat.

A kevésbbé ismert színészi pályára is kiterjeszkedik a szerző 
figyelme, fölsorolja mind az állami, mind a felekezeti jellegű tanítóképez- 
déket és internálasaikat. Még röviden jelzi a nagyszebeni tanulók
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műhelyét, ismerteti a telekkönyvi vizsgálatokat, a budapesti üvegfesté
szeti intézetet és végül elég részletesen a zeneművészeti akadémiát.

E fejezetnél megállapodtam és elmélkedés tárgyává tettem a ter
vezett egységes középiskolának nemcsak jogosultságát, de elodázhatlan 
szükségességét is. Jelenlegi tantervűnk az Organisations-Entwurf toldo
zott toldozott folyománya, mely teljesen figyelmen kívül hagyta a múlt 
század végi és jelen század eleji Eatio Educationisokat, és ezek inten- 
tióit, hogy a középiskolának számolnia kell a cursus folyamán elhulló 
és elmaradozó elemekkel is. Minapában írt Tafferner Béla* a tanár
egyesületi közlönyben e kérdésben nagyon tanulságos értekezést, mely
ben igazolja, hogy «középiskoláink I. osztályába beiratkozott minden 
100 tanuló közöl átlag alig 5—6 végzi be a VIII. osztályt».

Az 1777. évi Batio educationis a középiskola tantervébe bevett 
tantárgyakat ezek szükségessége és hasznossága szerint bárom csoportra 
osztotta : 1. Az általában szükséges tantárgyakra, 2. a valamennyire 
hasznos tantárgyakra és 3. oly tantárgyakra, melyek nem mindnyájoknak, 
csak egyes kiválóbb ifjaknak (értsd : a kik egyetemi tanulmányokra 
készülnek) szükségesek és hasznosak ; ezért 1777. R. E. a schola gram
matikát vagyis a középiskola alsó részét olyba vette, melyből a növendé
kek legnagyobb része a bárom osztály elvégzése után valamely gyakor
lati pályára lép és nem folytatja tovább tanulmányait.

Fennálló tantervűnk a motívumot, hogy a tantárgyakat szüksé
gességük vagy hasznosságuk, továbbá szükségességük és hasznosságuk 
szerint kell értékesíteni közoktatásunkban, figyelmen kívül hagyja ; a 
mai középiskola négy alsó osztálya, (a miben még az Organisations-Ent
wurf is tapintattal bírt) — egy bevégzett egységet nem képvisel, lóvén a
IV. osztályban oly kezdő tantárgyak, a történelem és matbematika, a 
melyek alapvetést adnak ugyan a felsőbb tanulmányokra, de befejezet- 
lenségöknél fogva a IV. osztályt elhagyóra nézve nem minősíthetők sem 
szükséges, sem pedig hasznos tantárgyaknak.

Midőn tehát statistikus adataink oly világosan beszélnek, hogy a 
középiskolákba beiratkozott tanulók 94 százaléka nem jut az egyetemi 
tanulmányokra ; az egységes iskola crealásánál e tényt komoly megfon
tolás alá kell venni és még alaposabb elbírálás alá, hogy hol és mely 
osztályokból válnak ki a középiskolának a legfelsőbb kiképeztetésre nem 
alkalmas elemei.

Az embereket a gyakorlat irányítja.
Ferenczy István bár czélján kívül esett, hogy az Életpályák czímü 

művében egy sarkkövet hozzon az egységes középiskola alapvető mun-

* Az országos középiskolai tanáregyesületi közlöny XXVII. év 2. sz. 
92—104. lapjai.
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kálatailioz, ezt öntudatlanul is megtette, midőn a IV. osztályt végzett 
tanulók előtt megnyitja a nagy látókört, a melyben érvényesülhetnek és 
tényleg érvényesülnek is, de a gondolkodónak útmutatást is adott ezáltal 
az egységes középiskola szükségessége felé !

Az egységes középiskola tervezője és csakhamar megvalósítója is 
egy nevezetes momentumot találhat az «Életpályák» czímű műben annak 
megállapítására, hogy az egységes új középiskolában hol kezdődjenek 
a formális képzést adó tantárgyak, melyek legyenek valójában szüksé
gesek és hasznosak a cursus folyamán kiváló és ugyanezt kitartó ener
giával végző elemeknek.

Száz évvel ezelőtt a Eatio educationis figyelembe vette tantervé
ben a középiskola folyamán kihulló elemek szellemi érdekeit, midőn a 
középiskolából kiváló elemeknek alig nyilt tér az életben az érvényesü
lésre : most gazdasági fejlettségünk és rohamos haladásunk annyi tért 
nyit egy IV. osztályt végzett tanuló boldogulására, hogy ezt az egységes 
új középiskola életbeléptetésénél figyelmen kívül hagyni nem szabad és 
komoly tanulmány tárgyává kell tenni a középiskolákból való mennyiség 
és minőség szerinti kiválás processusát, miért is az erre szükséges ada
tokat csak a statistika adhatná meg, de fájdalom, hogy erre nézve a 
tanulságos adatokat gyűjteni még meg se kisérlettük, Ferenczy István 
«Életpályák» czímű műve lehetne incidens ilynemű adatok gyűjtésének 
és a tanügyi kormány által való felhasználásának a megkezdésére.*

Az V. osztály csak azon életpályákra képesít, a melyekre a VI. oszt.
A VI. osztályt végzett tanuló előtt ismét nagy látókör nyilik, az 

eddig ismertetett pályákon kívül lehet : anyakönyvvezető, beléphet a 
budapesti állatorvosi akadémiába ; a budapesti festészeti mesterisko
lába ; a debreczeni, kassai, keszthelyi, kolosmonostori m. kir. gazdasági 
tanintézetekbe, melyeknek programmjait kellő tájékozást nyújtó részle
tességgel közli. Útbaigazítást ad a gyógyszerészi pályára készülőknek, 
ismerteti'összes hittani intézeteinket és az ezekbe való bejuthatás fölté
teleit ; a községi és közjegyzői vizsgálatokat ; közli velünk a budapesti 
mintarajziskola és rajztanár-képző összes körülményeit ; végül ez osztály
nál bemutatja a tanító szerzetesrendek székhelyeit megfelelő utasítással, 
hol és miként kell jelentkezniük azoknak, kik tanító szerzetes rendi 
pályákra aspirálnak.

A VII. osztály csak azon életpályákra nyit utat, a melyeket a
VI. osztálynál bemutattunk.

* Mi azt tartjuk, hogy ily szempontból készült tan terv centrifugális 
hatásával épen magának a középiskolának, mint «egységes» szervezetnek 
működését bénítaná meg. A középiskola egyes osztályai nem lehetnek egyes 
meghatározott életpályák előkészitői, ha heterogén elemekké nem akarnak 
válni. A szerk.
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A VIII. osztályt végzett érettségesek is anyagi körülményeiknek 
megfelelőleg sok tájékoztató útbaigazítást nyernek az előttük megnyiló 
különféle életpályákhoz. Ismertetve van e czímnél az adótiszti és adó- 
végrehajtói vizsgálat, az államszámviteltani tanfolyam és vizsgálat, a 
selmeczbányai bányászati és erdészeti akadémia, a bölcsészeti tanfolyam, 
a doctoratus, hazai egyetemeink, az egyévi önkéntességi intézmény, az 
erre képesítő vizsgálat terjedelme, a magyar-óvári gazdasági akadémia, 
a hadkötelezettség, a középfokú hivatalnoki pályák, az iskola-orvosi és 
középiskolai egészségtani tanári tanfolyam, a jogakadémiák, a jogi 
pálya, a katonai akadémiák, az ezekre való felvétel, a katonai pálya, a 
keleti akadémia, a keleti kereskedelmi tanfolyam, a kereskedelmi szak- 
tanfolyam, a községi és körjegyzői tanfolyam, a középiskolai tanári pálya, 
a levéltári szakvizsgálat, a műegyetem, az orvosi pálya, a papi pálya az 
összes felekezetek felkarolásával, a polgári iskolai tanítóképezde, a posta- 
és távirdai tanfolyam, a tanárképző, a színművészeti akadémia, a torna
tanítóképző intézet, a vasúti tisztképző tanfolyam, és vám- és tiszti 
vizsgálat.

Ajánljuk, hogy e művet minden középiskola, ifjúsági könyvtára 
részére minél több példányban megszerezze, és hogy az ifjúsági könyv
tár őrei e könyvnek figyelmes lapozgatására különösen a IV. és VI. osz
tályú tanulókat évenként többször figyelmeztessék és ennek tanulmá
nyozására szorgalmasan serkentsék, és midőn köszönettel adózunk a 
szerzőnek elismerést érdemlő fáradságos és jóakaratéi munkájáért, abbeli 
őszinte óhajunknak adunk kifejezést, hogy hálás és hasznos munkát 
Végezne még Ferenczy István úr, ha a IV—VI. és VIII. osztályú tanu
lók részére az előttük megnyiló pályákról, jó áttekintést adó, de azért 
tömör nyomású, az osztályokban keretekben kifüggeszthető táblázatokat 
készítene.

(Zsolna.) Csáka Károly.

ÚTBAIGAZÍTÁSOK, ÉSZREVÉTELEK.

A következő kérdéseket intézték hozzánk :
5. kérdés. Miniszteri rendelet értelmében oly helyeken, hol állami 

és nem-állami középiskolák vannak, az utóbbiak nem katholikus val- 
lású tanulói az állami középiskola helyiségeiben nyernek hitoktatást. — 
Helyes-e ezen intézkedés a) elvi szempontból ? b) fegyelmi tekintetben ? 
Melyek a felmerült főbb nehézségek s megtorlást módok ?

6. kérdés. Az igazgatók és az iskolaszolgák viszonya. — Ele- 
gendő-e azon hatáskör és jogkör, melyet a fennálló szabályzatok a 
középiskolai igazgatóknak az iskolaszolgákkal szemben biztosítanak ? 
Ha nem, minő intézkedésekre volna szükség ?

Ezekre a feleletet jövő számunk fogja megadni. Szívesen veszszük 
az érdeklődők hozzá szólását.
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VEGYESEK.

f Czógler Alajos. F. e. november 24-dikén kisértük végső iitjára 
Czógler Alajost, tanításügyi és tudományos irodalmunk egyik legbuzgóbb 
és legtermékenyebb munkását, kit életének 40-dik, tanárkodásának 
20-dik évében ragadott ki körünkből a halál. Czógler Mohácson született 
s a pécsi és budapesti П. kerületi reáliskolában végezte középiskolai, 
majd pedig 1871-től 1874-ig műegyetemünkön mathematikai és pliysikai 
felsőbb tanulmányait. Az 1874/5-diki iskolai évben kezdte meg tanári 
működését a szegedi reáliskolánál, a melynél 17 évet töltött, s a melytől 
az 1891/2-diki iskolai év kezdetén a budapesti VI. kerületi reáliskolához 
helyezték át.

Czógler irodalmi munkálkodását az alaposság jellemzi. Mihelyt 
tanulmányaiban valahol hézagot vett észre, azonnal hangyaszorgalom
mal fogott hozzá a hiányzó ismeretek megszerzéséhez. Tanári pályájá
nak mindjárt az elején hozzálátott a latinnyelv tanulásához, mert korán 
megérezte, hogy tudományos munkálkodásában igen hátráltatná a klas- 
sikus tanulmányok hiánya. Mikor « Természettan a középiskolák felsőbb 
osztályai számára» czímü kézikönyvének egyik bírálója szemére hányta, 
hogy mellőzi az absolût mértékrendszert s nem fejezi ki pontosan az 
elektromotoros erő fogalmát, azonnal belemélyedt a physikai egységek 
és az elektromotoros erő tüzetes tanulmányozásába. E tanulmányainak 
eredménye a Lipcsében megjelent «Dimensionen und absolute Maasse 
der physikalischen Grössen » czímü munkája s a Praktische Physik-ben 
közzétett « Elektromotorische Kraffund Potential» czímü értekezése. Bár 
a német irodalom a physikai egységekről szóló munkákban egyáltalában 
nem szegény, mégis Czógler « Dimensionen und absolute Maasse» czímü 
munkája alaposságával s praktikus irányával az összes tudományos 
körök tetszését megnyerte s a szakfolyóiratok mindannyian a legnagyobb 
dicsérettel emlékeztek meg róla. Az itt kivívott sikert a mi tudományos 
köreink is méltányolták s a természettudományi társulat megbízásából 
megírta «Physikai egységek» czímü munkáját, mely még tökéletesebb a 
hasonló irányú német munkánál s a physikai alapfogalmak pontos kifej
tésével bizonyára nagy hatással lesz középiskoláinkban a physika taní
tására. Czógler legnagyobb munkája: « A physika története életrajzok
ban», melyet a természettudományi társulat megjutalmazott, s a mely 
a természettudományi társulat könyvkiadó-vállalatában 1882-ben látott 
napvilágot. Igaz, hogy Czógler itt Arago gyönyörű életrajzait választotta 
mintaképül, de hisz épen ez Czóglernek a legnagyobb érdeme, hogy föl
ismerte a klassikus mintaképet.
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Helyes pædagogiai érzéke legszebben a tanáregyesület közlönyé
ben s a német folyóiratokban megjelent « A physikai oktatás sikeressé
gének legfőbb akadályai», « Astronomiai kirándulások» «A gymnasiumi 
múzeumok kérdéséhez», «Az absolût mértékek-rendszere a középiskolá
ban», « Nochmals das Experiment im phys. Unterricht» stb. czímű érte
kezéseiben, a közoktatás tanácsa számára írt kritikáiban s « Természet- 
tan» czímű kézikönyvében tükröződik vissza. Czógler világosan látja, 
hogy a physika roppant anyagával a középiskola csak akkor fog sikerrel 
megküzdlietni, ha a mathematikus a physikusnak segítségére siet, azaz 
ha a physika nagy számú algebrai és geometriai természetű deductióinak 
a tanítását a mathematikus vállalja magára.

Mi, fővárosiak, szeretetreméltóságát csak azóta ismertük meg, a 
mióta közénk került. Láttuk higgadt gondolkozását, éreztük magatartá
sának őszinteségét, bámultuk mélyreható szakkészültségét és az önfel
áldozásig menő szorgalmát. Hisz régen érzi már a sorvasztó betegséget 
s mégis megtanul olaszul, hogy elkészíthesse az olasz Koiti után az első 
tudományos magyar pliysikát. Sajnos, hogy csupán az első kötetnek a 
kézirata maradt ránk s nem tudjuk, akad-e majd valaki, a ki a félig kész 
munkát Czógler lekiismeretességével fogja befejezni.

Szolgáljon kötelességérzete és önzetlensége mindnyájunknak pél
daképül ! Áldás emlékére !

* * * -

— Nemzeti Iskola. Ily czimen új tanügyi lap indult meg decz. 
1 -jén Benedek Elek szerkesztésében, ki egyúttal a lapnak tulajdonosa is. 
Beköszöntőjében elmondja, hogy egy minden irányban független, bátor, 
szókimondó újságot akar a tanárok és a tanítók kezébe adni, mely alkal
mas legyen az eddig sajnosán nélkülözött tanügyi közvélemény meg
teremtésére, s összekötő kapocs legyen a tanügy emberei s a napi sajtó, 
és ezáltal a nagy közönség közt. A m i nálunk hiányzik czimen Dr. Jan• 
cső Benedek épen az említett egészséges tanügyi közvélemény hiányát 
tárgyalja s e hiány pótlását a Nemzeti iskolától várja. Huszonöt év után 
czimen Földes Géza az 1868. 38. törvényezik 25 éves jubilaeumát ünnepli 
s a jövőre vonatkozó kívánságokat sorolja fel. A miniszter marad ez. a. 
B. E. örömét fejezi ki a fölött, hogy gr. Csáky megmarad a helyén, mert 
így reményünk lehet szép Ígéreteinek valósulására. Következnek : Mi 
újság ? Tanügyi folyóiratok, könyvpiacz ez. rovatok. A tárczában egy 
Nemzeti Iskola czimű költeményt olvasunk Palágyi Lajostól s Az óra 
ez. a. egy iskolai életből vett képet Gaál Mózes eleven tollából. -— Üdvö
zöljük a szép törekvéssel megindult új vállalatot és sikerben gazdag jövőt 
kívánunk neki.
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Jubilaris közgyűlés. A marostordamegyei általános tanítótestület 
múlt hó 10-ikén Marosvásárhelyt tartotta Lakatos Sámuel tanár elnök
lete alatt XYI. évi rendes közgyűlését, melynek különösebb érdeket adott 
az, hogy a testület nagy ovácziókkal ünnepelte Deák Lajos kir. tanfel
ügyelőnek ez állásában eltöltött tevékeny működése 10-dik évfordulóját. 
Örömmel jegyezzük föl, hogy a jubilaris közgyűlést megelőzőleg pró
batanítás tartatott egyik népiskola IV. osztályában a földrajzból, melyet 
közös értekezleten tanulságos eszmecsere kíséretében birált meg a ki
küldött bizottság.

- * * *

— Pædagogus Leiter Jakab avagy milyen tanügyi rovatvezetők 
is vannak. Annak bizonyságául, hogy polit, napilapjaink mily érdeklő
déssel és szakavatottsággal kisérik a tanügyi eseményeket, álljanak itt a 
közelmúltból a következő tanulságos adatok. A Budapesti Közlöny okt.
13. számában közölte részletesen s kerületenként pontokba foglalva a 
felekezeti középiskolákhoz kiküldött miniszteri iskolalátogatókat. A buda
pesti napilapok (az Egyetértés s a Nemzet kivételével) beérték azzal, 
hogy e közleménynek csak első, a dunamelléki ev. ref. egyházkerületre 
vonatkozó pontját vették át. De ezt is hogyan ? A Fővárosi Lapok (okt. 
13.) ezt írja : «Dr. Hóman Ottó szegedi kir. tankerületi főigazgató ; a 
Budapesti Hírlap (okt. 13.): «Homan Ottó ár. szegedikbe, tanfelügyelőt» 
és «Erődi Béla dr. budapesti kir. tanfelügyelőt» ír, deSpittkó Lajos dr-t 
meghagyja főigazgatónak, sőt a dr-on felül még egy t-vel is megajándé
kozza. Legkövetkezetesebb a Pesti Napló, mely okt. í4-iki számának 
«Közoktatás» ez. rovatában, valamennyi főigazgatót tanfelügyelővé 
minősíti. De úgy látszik kissé elszégyelte magát avagy talán megfeled
kezett róla, mert okt. i7-iki számának «Közoktatás» rovatában újból s 
egész terjedelmében közli az iskolalátogatók névsorát. A közölt mulat
ságos felületességeknek úgy sejtem a Magyar Újság okt. 13-iki számá
nak hiányos közleménye volt az oka — kiollózás révén.

Mikor e sorokat leírtam, jutott elém a Pesti Hírlap okt. 19. száma, 
mely «Főgymnasium Zala-Egerszegen» ez. közleményében egy új kul- 
tusminiszteri tanácsost — Klamarik Sándort fedez fel. Méltó felháboro
dásra készültem már, midőn a Bajner tanári Névkönyvében m. p. dup
lán felfedeztem a dr. Hómann (6. és 162. 1.) és dr. Náthuiahissy (6. és 
171. 1.) főigazgatókat és az Orsz. Középisk. Tanáregyesületi Közlöny 
tavalyi évfolyamának 373. lapján a következő tanári pályázatot : « A bereg
szászi állami alreáliskolában a történelmet és földrajzot s a német nyel
vet is tanítani képeseknek.»

Egy régi jó magyar közmondás azt tartja «Két ,hamar' nem jó, 
hamar inni és hamar Ítélni» ; nyilvánvaló, hogy ennek bővített modern
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kiadásához egy harmadik is szegődnék : a hamar írni. — A ki pedig 
úgy vélekednék, hogy be jó annak, a ki még ilyenekre is ráér, annak azt 
felelem, hogy elébb a forgács aztán a szekrény, s nincsen hal szálka nél
kül. Egyébiránt én is reméllem, hogy a közölt apróságok sem a Mille
nium megünneplését sem az egységes iskola létesítését lényegesen hát
ráltatni nem fogják, (kf.)

* * *

— Nemzeti Népoktatás. Ily czímen új pædagogiai havi folyóirat 
indult meg a múlt hónapban Pozsonyban dr. Pechány Adolf szerkesz
tésében 4 korona évi előfizetési ár mellett. A tanítók pædagogiai tovább 
képzésére törekedve e folyóirat csak azokat a kérdéseket szándékozik 
tárgyalni, melyek a pasdagogiával szoros kapcsolatban vannak. Lehetőleg 
bőven fogja ismertetni a külföldi pædagogiai irodalmat. «Pædagogiai 
Szemle» ez. rovatában kimerítő ismertetéseket fog közölni a külföldi 
pæd. lapokban megjelent czikkekről és a külföld pæd. mozgalmairól ; külö
nös figyelemre fogja méltatni az iskola nemzeti hivatását és ismertetni 
fogja a magyar pæd. sajtóban kifejtett szakvéleményeket. Az első szám 
a következő tartalommal jelent meg : Nemzeti népoktatás Plachy Ber
talantól ; Nyílt levél a szerkesztőhöz Dr. Kmety Károly tói; A magyar 
nyelv tanításáról nem magyar anyanyelvű gyermekek közt, kül. tekin
tettel Pozsony város kath. népiskoláira Riszpler Rezsőtől ; A gyermek 
szellemi élete Dr. Pechány Adolftól ; Paedagogiai Szemle stb. Sok sikert 
kívánunk.

* * *

— Szakrajztanfolyam  iparos segédek számára. A debreczeni 
állami főreáliskolában e tanintézet tanárainak közreműködésével (a 
szükséghez képest más tanerők bevonásával is) iparos segédek számára 
szakrajztanfolyamot rendeznek. E tanfolyam módot akar nyújtani az 
iparos segédeknek oly szakbeli jártasság szerzésére, mely őket egyrészt 
tervezésre és mintázásra, tervrajz leolvasására és kivitelére, vázlatok 
megértésére és kiegészítésére, másrészt pedig arra képesíti, hogy az ipar 
önálló folytatásában előforduló könnyebb irodai munkákat elláthassák. 
A szaktanácskozmány már megállapította a szervezetet, melyet meg
erősítés végett a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz fognak ter
jeszteni. A tanfolyam létre jötte körül főkép Eötvös Károly Lajos királyi 
tanfelügyelő huzgólkodik.
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1893. 184 1. Ara 1 frt 20 kr.

Molière L'Avare. Bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta dr. Bauer Simon 
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A siketnémák tárgyi és alaki nyelvoktatása. II. fok. Gyűjtő nyelv- 
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A kisdednevelés- és módszertan gyakorlati kézikönyve. Óvónőképző-inté
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I. kötet. Az óvónőképző-intézetek első évi tananyaga. Budapest. (Lampel.)
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dr. Hajnóczi B. József, szepes-vármegyei kir. tanfelügyelő. Külön lenyomat 
a «Magyar Pædagogia» 1893. okt. havi füzetéből. Budapest, 1893.

Vezérkönyv az elemi iskolai történettanításhoz. Tani tójelöltek, tanítók 
nevelők és hitoktatók részére. Irta Böngérfi János. A «Budapesti Tanító
testület» által megdicsért pályamű. Budapest, 1891. (Szerző kiadása.) 151 1. 
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Vezérkönyv a magyar fogalmazás tanításához. Nép- és alsófokú ipar
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MAGYAR PÆDAGOGIAI TÁRSASÁG.

Felolvasó illés 1893. évi november hó 18-án.

Jelen vannak : Heinrich Gusztáv dr. elnök ; Trájtler Károly jegyző ; 
Badics Ferencz dr ; Böngérfi János; Csengeri János ; György Aladár, 
Hajnóczi R. József ; Kerékgyártó Elek ; Komáromy Lajos ; Lakits Ven
del ; Léderer Ábrahám ; Tóth József; Verédy Károly és még számos 
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I. Dr. Hajnóczi R. József: A magyar törvények és a népoktatás» 
czím alatt olvassa föl székfoglaló értekezését. (Lapunkban legközelebb. 
A szerk.) Az Előadónak a Társaság köszönetét szavaz.

II. A második felolvasó Léderer Ábrahám. ki : «A gyengébb tehet
ségű gyermekek iskolái Németországban» czím alatt értekezik. E felol
vasást eszmecsere követte, melyben részt vettek : György Aladár, Ve
rédy Károly, Léderer Ábrahám és Heinrich Gusztáv.

A felolvasó ülést a r. tagok zárt ülése követte, melyen a titkár 
jelenti, hogy Berger I. Lipót (Bpest) külső tagul jelentkezett. Felvétetik.
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