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S Z A T H M Á R Y  G Y Ö R G Y .
I 1898 január 14.

A halál kérlelhetetlenül ritkítja sorainkat. A magyar közokta
tásügynek és tudományos életünknek egy jelesét szólította ki újból 
az élők sorából.

Január hó 14-ikén halt meg Szathmáry György, vallás- és 
közoktatásügyi miniszteri tanácsos, a magyar tudományos akadé
miának levelező s társaságunk tiszteletbeli tagja.

A boldogult 1845-ben született Maros-Illyén, Hunyadvárme- 
gyében. Középiskolai tanulmányait Gyulafebérvárott végezte, mi
alatt idegen nyelvek tanulásával is foglalkozott s már akkor kitűnt 
erős nemzeti érzületével és akaraterős jellemével. Tanárai, tanuló
társai egyaránt szép jövőt jósoltak a komoly törekvésű, nemes 
ambitióju szegény ifjúnak, a ki mint diák saját erején tartotta fenn 
magát s később nehéz küzdelmek árán jutott el arra a fényes 
polczra, melyet elfoglalt. Igazi Selfmademan volt, a ki mindent csak 
önmagának köszönhetett, mindent szorgalmával, súlyos munkával 
szerzett meg magának. Ifjúkori nélkülözései, küzdelmei az erős 
szervezetbe beleoltották a korai halálnak csiráját.

Előbb Kolozsvárott, majd Budapesten folytatta főiskolai tanul
mányait, mialatt a Hon szerkesztőségében mint hirlapiró működött, 
hol elejétől kezdve a külföldi rovatot vezette, a mire őt széles látó
körén és nagy olvasottságán kívül különösen gazdag nyelvismerete

lM agyar Pædagogia. V II. 1.
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képesítette. Mint hírlapírónak kedvező alkalma és bő tere nyílt 
megkezdeni és erélylyel folytatni nemzeti agitatióját az eloláhoso- 
dott magyarok visszaszerzésére. Ezen működéséhez saját szülő
megyéjében kapta az impulsust, a hol közvetlen tapasztalatából 
ismerkedett meg e fenyegető bajjal, mely fajunkat pusztította és 
manapság is szedi áldozatait. Agitatióját a hírlapokon kívül társas 
összejövetelekben, felolvasásokban is folytatta. Erélyesen sürgette 
állami iskolák felállítását a fenyegetett helyeken s az iskolázás javí
tását, emelését hathatósan előmozdította. Az ő lankadatlan mun
kájának, folytonos sürgetéseinek köszönhető, hogy a Király
hágón túli részeken különösen Hunyadmegyében ma minden 
számottevő községben vannak állami népiskoláink. Hivatást érez
vén a tanári pályához, s a hirlapirást különben is csak átmeneti 
életpályának tekintvén, a józsefvárosi községi főreáliskolában vállalt 
tanári állást, hol a magyar nyelvet és történelmet tanította. Két 
évi tanári működése után 1881-ben képviselővé választatván, be
lépett a parlamentbe, hol kilencz évig volt buzgó és hasznos mun
kása a magyar törvényhozásnak. Mint a közoktatási bizottság elő
adója széles látókörével, erős nemzeti érzületével és a tanügv 
kérdéseiben való nagy jártasságával keltett feltűnést. Nagy érdeme 
van abban, hogy az állami felügyelet és ellenőrzés jogköre a nép
iskolai törvényben oly kiváló módon érvényesült és erélyesen 
végrehajtatott. Fényes szereplése országos hírnevet szerzett Szath- 
márynak, s Gönczy Pálnak közbejött halálakor a mértékadó körök
ben s a magyar közvéleményben egyaránt őt tartották egyedüli 
méltó utódának. 1890-ben gr. Csáky Albin akkori vallás- és közok
tatásügyi miniszter meghívta a megüresedett miniszteri tanácsosi 
állásra, melyben haláláig kitűnő vezére volt a népnevelési osztály
nak. A közoktatásügynek e fontos ágában a nemzeti szellem meg- 
izmosítása, az iskoláknak különösen nemzetiségi vidékeken való 
szaporítása, javítása volt legfőbb gondja. Mint tisztviselő, mint tan
ügyi administrátor is kitünően bevált. Rövid ideig tartó működé
sében is fényes eredmény fűződik Szathmáry nevéhez. Lázas
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munkásság, akadályokat nem ismerő akaraterő, páratlan erély, 
fáradhatatlan munkakedv és munkabírás jellemzik őt e tisztében. 
Aggódva néztük azt a kíméletlenséget, melylyel magát munkával 
elhalmozta, gyötörte, mintha közeli halálát érezve, fokozott mun
kával akarta volna rövid pályafutását mentül emlékezetesebbé 
tenni. Ez a túlfeszített munkásság, ez a lázas hajsza teljesen alá
ásta már is megrongált idegeit. Nem használt neki sem barátainak 
figyelmeztetése, sem családjának aggodalmas kérése, sem egészsé
gének rohamos hanyatlása. A mit ezek meg nem tehettek, azt 
megtette a halál, félbehagyatta vele munkáját, de el is némította 
örökre. Megszűnt a jeles elme működni, a lelkes szív dobogni. 
Szerető hitvesén, kedves öt gyermekén kívül, a kik neki szemefé- 
nyei, boldogsága voltak, gyászolja őt a magyar tudomány, melynek 
nagy tehetségű és buzgó munkása volt, gyászolja a nemzeti köz
művelődés és közoktatásügy, melynek emelésére, felvirágoztatására 
önfeláldozással szentelte életét. Emlékét áldja széles e hazában 
mindenki, a ki a magyar faj fentartásának eszméjéért, a nemzeti 
szellemért tud érezni, lelkesedni.

E. B.
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EGY ELHANYAGOLT TANTÁRGY.

A természetrajz és a tantervrevisio.

Rég lezajlottak országszerte a tantervrevisionális conferen- 
tiák ; már a közoktatási tanács is végezni készül a maga munkájá
val. A középiskola emberei közt tisztázódtak a nézetek e fontos 
kérdés felől. Csaknem minden tantárgyat megrostáltak, új irány
eszmékkel láttak el, s részben jobb útra tereltek ; csak épen a ter
mészetrajz tovább fejlesztéséről, tananyagának helyesebb meg
választásáról nem volt szó sehol oly mértékben, mint a hogy azt e 
tárgy fontossága megkívánná. Sőt a székesfővárosi tankerület kö
zépiskoláinak a tantervrevisio ügyében tartott értekezletén az 
elnöklő dr. Erődi Béla kijelentette, hogy «a gymnasiumban a ter
mészetrajzra nézve nem merült fel semmiféle dolog.» De a vidéki 
gymnasiumok conferentiáin sem történt valami lényegesebb indít
vány e tárgy módosítására vonatkozólag. Legérdemlegesebb volt 
az ügyben Staub Móricz és Mágócsy-Dietz Sándor nyilatkozata a 
tanáregyesület május 26-iki választmányi ülésén. Hogy a köz
oktatási tanács mit fog határozni, azt eddig csak körvonalaiban 
ismerjük. Reméljük a jót, s mielőtt végleges döntés történik, hozzá
szólunk még egyszer ez oly mostoha elbánásban részesült tárgy
nak égetően szükséges revisiójához.*

* E czikk a m últ isk. év végén érkezett, mikor a tantervrevisióra 
vonatkozó tanácskozások országszerte javában folytak ; akkor számos, egyes 
tantárgyakat illető dolgozattal keresték fel folyóiratunkat, mivel azonban a 
Magyar Pædagogia három nagyobb, általános irányú tanulmányt közölt ez 
ügyben, nem akartuk a közoktatás más ágazatainak rovására még több 
tantervrevisionális czikkel árasztani el a folyóiratot. Most azonban, mikor 
a közoktatási tanács tárgyalása befejezéséhez közeledik, s maholnap a ta
nács plénumának, azután pedig a közoktatási kormánynak döntése vár
ható, ríj actualitást nyert s bizonynyal megérdemelt figyelemben fog része
sülni ez a jeles dolgozat, mely különösen az új útasítások kidolgozásához 
számos helyes szempontot szolgáltat. A szerk.



EGY ELHANYAGOLT TANTÁRGY. 5

Különös dolog már az, hogy vannak tanférfiak, kik a ter
mészetrajzot értéktelen lomnak, felesleges tantárgynak szeretik 
nézni, mint a melylyel semmiféle magasabb pædagogiai czélt 
elérni nem lehet, mások szemére vetik e tárgynak, hogy az ifjú
ságot a materialistikus irány karjaiba sodorja, ismét mások e 
tárgy szabad fejlődését azzal kivánják megakadályozni s arra kí
vánják kárhoztatni, hogy maradjon meg a természetrajz a teljesen 
értéktelen, száraz morphologiai leírások mellett. De maga a tan
ügyi kormány sem részesíti kellő figyelemben. A hogy megalakult 
a mostan divó tan terv, azóta ugyan a természetrajz tananyagának 
tovább fejlesztéséről, módosításáról, főkép más irányba való tere
léséről egy miniszteri rendelet sem gondoskodott. így pl. nem 
furcsa dolog-e, hogy az érettségi bizonyítványba természetrajz 
czímen az állattani osztályzat kerül ? Már e tény egymagában is 
megvitatásra méltó volna ! Nem túlzás tehát, ha a felsorolt tények 
alapján kijelentem, hogy a természetrajz helyzetét egyáltalán létét 
középiskoláinkban még ma sem látom tisztázottnak. Pedig igen de 
igen sok okunk van, hogy a természetrajz tananyagát megrostál
juk, más irányba tereljük, szóval hathatós tovább fejlesztéséről 
gondoskodjunk. Hogy a természetrajznak van pædagogiai értéke, 
azt e helyt bővebben bizonyítani most nem akarom, csak röviden 
arra kívánok utalni, hogy a természetrajz nemcsak mint a többi 
tantárgy kisebb-nagyobb mértékben az ifjúság szellemét minden 
irányban fejleszti, hanem az összes többi tárgyak felett elsősége 
van abban, hogy kitünően szemléltet, tehát érzékeinket kiműveli, 
megfigyelő, leíró képességünket öregbíti, a mi viszont Ítélő tehet
ségünkre s önálló gondolkodásunkra hat jótékonyan. Sőt a ter
mészetrajz e kiváló elsőségét fokozni lehet még azáltal, hogy a 
növendékeknek igen könnyen adhatunk ónálló munkákra alkal
mat, erre pedig megint egy tárgy sem alkalmas annyira, mint épen 
a természetrajz. Eltekintve azonban a természetrajznak pædagogiai 
becsétől, két oknál fogva is fejlesztenünk, támogatnunk kellene 
minden irányban e tantárgyat.

Az egyik ok, hogy a természetrajz igen sok, mondhatnám a 
legtöbb életpályának alapját képezi. Ilyen életpályák, pl. az állat
orvosi, a gazdászati, erdészeti, bányászati pályák, továbbá a gyógy
szerészeti, orvosi, mérnöki pályák, nem vehetem még ki a tanítói, 
sőt a papi pályát sem. Igaz, hogy a középiskola nem előkészítője 
semmiféle életpályának, én is ezt vallom s törhetetlenül ragaszko
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dóm azon nézethez, hogy a középiskola egyik feladata az általános 
műveltség megadása, de viszont megkövetelem, hogy ezen általá
nos műveltség ne legyen egy ideális semmi, hanem legyen olyan 
jóféle általános műveltség, hogy csontja is veleje is legyen. Vagyis 
nyújtson a középiskola, specialiter a gymnasium, a természetrajzból 
annyi általános műveltséget, a mennyi a magasabb színvonalon 
álló akadémiai és egyetemi előadások megértéséhez okvetlenül 
szükséges. Előre is megjegyzem, hogy a kik azt hiszik, hogy a 
gymnasiumi természetrajzi tanítás a felsorolt pályák csak egyiké
nek is nyújt amolyan jóféle általános műveltséget, azok erős téve
désben vannak. Igenis a gymnasiumi természetrajzi tanítás nem 
nyújt elegendő alapot sem a tanításban használt módszernél, sem 
a felvett tananyagnál fogva, de még azért sem, mert a természet
rajz tanítása mai nap nem egységes, tananyaga nincs határozottan 
körvonalozva. A hányféle középiskola van, annyiféle a természet- 
rajzi tanítás is, a mit a többi tantárgyaknál nem tapasztalunk, 
mert azoknak jól gondozott, jól kifejlett, többé-kevésbbé egészsé
ges, egységes tanmenetük van.

Hogy milyen hibák származnak a természetrajz nem tudásá
ból, pl. az egyetemen, csak a gyógyszerészeti és orvosi pályákra 
hivatkozom. Nem mese, hanem való, hogy az első éves gyógysze
részek és orvosnövendékek egy nagy százaléka a gymnasiumból 
hozott természetrajzi általános műveltség csúfjára az előadásokat 
meg nem érti vagy azok szellemébe hatolni nem képes. Az egyete
men nem érnek rá a gymnasiumi természetrajzi tanítás hiányait 
pótolni, ott azt tételezik fel, hogy a hallgató a szükséges előisme
reteket, helyesebben jól kiművelt természetrajzi szellemet hoz 
magával, de sajnos ezen előismeretek olyanok, hogy még csak egy 
növény leírására sem képesítik az ifjút. Egy orvos legyen éles 
szemű, jó megfigyelő tehetségű, természetes dolog tehát, ha kívá
nom, hogy már csak e nagy fontosságú pálya miatt is oda kellene 
a természetrajz tanítását fejleszteni, hogy a tanulónak alkalom 
adassék az önálló megfigyelésre, gyakorlatokra, ez pedig a termé
szetrajz másféle beosztásával elég könnyen volna keresztülvihető. 
Az orvosi tudomány a természetrajzon, jelesül a zoológián épült 
fel. A legkitűnőbb orvosok szóval is tettel is bizonyítják, hogy az 
orvosnak nélkülözhetetlen a természetrajz tudása, már csak azért 
is, hogy az embernek a természetben elfoglalt helyzetét kellőkép



EGY ELHANYAGOLT TANTÁRGY. 7

megértse, nem tekintve, hogy a betegségek egész raja különféle 
állatok meg növények szülöttjei.

Eltekintve az életpályáktól, a természetrajz tanítását más 
alapokra kell fektetnünk az általános műveltségnél fogva. Mi a 
természetben élünk, a józan ész követelménye tehát, hogy a ter
mészet ösmerete közkincscsé váljon. Sajnos, de való, hogy a mű
velt közönség nagyobb fele, a köznép pedig teljesen barbár tudat
lanságot árul el a természetrajz tudása terén ! A közönségnek 
nincsen természetrajzi műveltsége, de bizonyos, hogy a maga 
vesztére mohón olvassa és gyönyörködik a szépirodalmat napjaink
ban annyira elárasztó veszett hírű regényekben ! Gyümölcsösein
ket pusztítja a rovar, szőlőinket tönkre tette a phylloxera meg a 
penész, vetéseinknek minden esztendőben új meg új ellenségei 
akadnak. A kormány minden áron meg akarva menteni a köz
kincset, írat a közönség számára népszerű czikkeket, küld kor
mánybiztosokat, ad mindenféle segítséget, de sajnos, ezen óriási 
erőfeszítéseknek nincs meg a nagyobb szabású haszna, egyszerűen 
azért, mert úrban, földmívesben egyaránt hiányzik a szükséges 
természetrajzi műveltség arra, hogy képes legyen a megajánlott 
óvszabályokat megérteni s pontosan végrehajtani. Az okszerű 
gazdálkodás, az okszerű védekezés mai nap a természetrajzi mű
veltséget nem nélkülözheti.

Újabb időben jelszó lett, hogy tanítsunk egészségtant faluban, 
városban egyformán. De mind hiába, az egészségtan nem kell a 
közönségnek, mert még a középiskolát végzett közönség lelke is 
hiányában lévén a természetrajzi ösmereteknek, meg nem érti, sőt 
mi több, fel sem foghatja az egészségtan aranyszabályait. Már 
pedig régi dolog, hogy a földet elébb meg kell kapálni, munkálni, 
ha azt akarjuk, hogy a mag benne kikeljen. Járvány idején szinte 
erőszakot kell használni úrnál, szegénynél egyaránt, hogy a meg
parancsolt óvó intézkedéseket végrehajtsák, pedig, ha a közönség 
helyes irányban tanult volna természetrajzot, ösmerné a természet 
titkos és nem titkos utait, megértené az egészségtant is, s magától 
megtenné a szükségeseket vész idején s nem látná az egészségügy 
embereiben ellenségét. Tanítsuk, fejleszszük tehát a természetrajz 
tanítását okszerűen, tereljük olyan irányba, hogy közkincscsé vál
hasson, mert a természetrajz nem tudása mai nap életbevágó 
dolog !

Nem ringatom magam azon hitben és reményben, hogy ez
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már most sikerüljön, hosszú évek dolga lesz a fent elősorolt bajok 
megszüntetése, de bizonjms dolog, bogy segítséget csak az iskola 
hozhat, első sorban pedig a középiskola. Miként már jeleztem a 
jelenlegi tanterv nem tesz eleget a modern természetrajz kívánal
mainak, módszerünk nem jó, de a tananyag sincs megrostálva, 
kellőkép megválasztva. Mindenek előtt nagy hibának tartom, hogy 
a gymnasiumban eltörülték a vegytant, már pedig bizonyos, hogy 
természetrajzi tudás vegytan nélkül el nem képzelhető. Vegytan 
nélkül természetrajzot tanítani annyit tesz, mint házat építeni 
malter-vakolat nélkül. A téglarakásnak ház formája lesz ugyan, de 
senkinek sem fog az kelleni, lakó oda be nem fog költözködni, 
mivel a szél minden felől megingathatja oldalait. Tanítunk ugyan 
a gymnasiumban valami vegytan-félét az ásványtannal kapcsola
tosan, de mivel, mint fentebb említettem, a természetrajznak nincs 
szabatosan megállapított tanmenete, ez a vegytan-féle is gymna- 
siumok szerint változik, hol fektet rá a tanár súlyt, hol nem ; 
majd az ásványtan nyomja el a vegytant, majd megfordítva. 
A tanáregyesületi közlöny XXVII. évf. 5-ik számában az «Ás
ványtan tanításáról» irt értekezésemben kimutattam, hogy ás
ványtan vegytani tudás nélkül lehetetlen 'tantárgygyá válik, de 
ugyanezt kimutatták már többen előttem is, hát még mennyire 
igaz ez, ha a növénytant s állattant a modern kivánalmaknak 
megfelelően akarjuk tanítani ! Azért javaslatom oda irányul, hogy 
válaszszuk el a mostani ásványtantól a vegytant, tanítsuk azt kü
lön, még pedig előzetesen, mivel az egész természetrajznak alap
jául szolgál. Foglaljon helyet a IV. osztály tananyagában az ás
ványtan helyett heti három órával. Arra a kérdésre, hogy mit 
tanítsunk a vegytanból, az a válaszom, hogy egy jól megválasztott 
minimumot, annyit a mennyi az ásványoknak, mint vegyületek- 
nek megértéséhez szükséges, a mennyi a szervestestek vegyi össze
tételének, továbbá az ezekben lefolyó élettani tünemények meg
ismeréséhez mulhatlanul szükséges. Mivel a vegytan tényleg alap
já t képezi a természetrajzi tudásnak s általános műveltségnek, 
annál is inkább helyt foglalhat a IV. osztályban, mivel köztudo
mású, hogy a IV. osztályból igen sok olyan pályára léphet az ifjú, 
a hol vegytani tudásra múlhatatlanul szüksége van. De a vegytant 
egyes jelesebb pædagogusaink is vissza kívánják a gymnasiumba. 
így Kármán Mór 1896. évi decz. 30-án a tanáregyesület választ
mányi gyűlésén a természetrajzról szólva felemlíti, hogy a ter-
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mószettudományok tanításának sikere (!) is megkívánja, hogy 
bizonyos irányban pl. chemiai, physiologiai irányban tartalmilag 
bővítsük. Megjegyzem, hogy ezt Kármán csak úgy tartja keresztül- 
vihetőnek, ha nyolcz osztály helyett kilencz évre szabnák meg a 
középiskolai tanítás idejét, de keresztül vihető az anélkül is, ha a 
magasabb tanügyi körök belátják a vegytan, illetőleg a természet
rajz teljes revisiójának szükségét.

A mi az ásványtant illeti, tanítását az V. osztályba helyez
ném át. Megszabadulva a vegytantól heti két órában a kitűzött 
tananyag elvégezhető. A III. osztályban tanult physika s a IV. osz
tályban tanult vegytan segítségével igen szép eredményt lehetne 
elérni kivált akkor, ha az ifjúnak tért engednénk az önmunkálko
dásra. Ilyen önmunkálkodás alatt értem az ásványok physikai tulaj
donságának önálló megállapítását, leírását oly módon, a hogy 
fentebb említett értekezésemben ismertettem s úgy, a hogy én azt 
tényleg használom is, sőt jelenleg már azon igen fontos javítással, 
hogy a leiró gyakorlatokat minden hónapban egyszer az egész 
osztálylyal egyszerre végeztetem. Megjegyzem, hogy a gyakorlatok
hoz szükséges eszközöket a tanuló köteles magával hozni, én pusz
tán az anyagot adom hozzá. Önálló munkálkodásnak tartom 
még, ha az ásványhatározó segítségével az ifjúnak módot nyúj
tunk, könnyebb vegyi kísérletek útján az ásványok összetételéről 
meggyőződni. De az ásványtan tanítását a térkép segítségével már 
a nemzeti szellem erősbitésére tudom felhasználni. Örömmel lá t
tam a millennáris kiállításon a földtani intézet gyűjteményei s ki
adványai között, egy következő czimü nagy térképet : A magyar 
korona országai területén művelésben és feltáró félben levő nemes 
fém, érez, vaskő és egyéb értékesíthető ásványok előfordulási he
lyei. Hazánk ugyanis valódi kincses háza a különféle ásványok
nak s nincs Európa területén még egy ország, mely annyiféle 
ásványnak volna termőhelye, mint épen hazánk. Egész Európában 
egyedül hazánkban terem az opál, ez tehát valódi magyar drágakő 
s a legbecsesebb aranyérczeket a világirodalom Erdélyről sylva- 
nitnak s Nagyágról nagyágitnak nevezte el. De ez a sok példa 
közül csak egy kis bemutató legyen.

Ha igaz az, hogy a földrajz tanítását nemzeti szelleművé 
teszszük azáltal, hogy a történelmi helyek s a szebb vidékek leírá
sára súlyt fektetünk, akkor a nemzeti szellem megerősítésére bát
ran felhasználhatjuk az ásványtant is, kimutatva a térképen a
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magyar föld ásványokban való dúsgazdagságát, hadd tanulja meg 
az ifjú igaz értelmét 9, költő szavának, hogy :

Ha a föld Isten kalapja 
Hazánk a bokréta rajta.

A földrajzi térképek kapcsolatban az ásványtani térképekkel 
valóban hazánk földjének nagybecsű megismerésére vezethetnek.

A növénytanra vonatkozó megjegyzéseim a következők. 
Óráinak számát kettő helyett felemelném háromra, s elfoglalná 
az állattan helyét a VI. osztályban. A növénytannal kezdődnék a 
szerves élet ismertetése s erre alkalmasabb is az állattannál anv- 
nyiból, hogy a gymnasiumban könnyebben kísérletezhetünk a 
növénynyel, mint az állattal, könnyebben lehet a növény életét 
megfigyelnünk az állaténál. Az élettünemények lefolyása főbb 
vonásaiban az állatnál és növénynél úgyis egyformák. A régi 
iskola a formák leírásában kereste a természetrajz tanításának 
megoldását, mai nap ezt túlhaladott álláspontnak tekinthetjük. 
A természetrajz, specialiter a növény- és állattan tanítása, nem 
állhat egyes fajok leírásában, legalább nem a felsőbb osztá
lyokban, hanem igenis abban, hogy kimutassuk a növénynek, 
állatnak szerepkörét a föld felületén, hogy kimutassuk a kétféle 
szerves világ közti sajátszerű összefüggést, nem különben azt a 
sajátszerű viszonyt, mely az állatok, növények és előfordulási he- 
lyök közt van. Ki kell mutatnunk azt is, hogy a szerves lények mi 
módon képesek létükért harczolni, egyszóval az állat-növénytan 
segítségével az élettüneményekkel s azok okaival kell megismerked
nünk. Világos dolog, hogy ugyanekkor egyes fajok leírásával is 
foglalkozunk, de nem a régi iskola szellemében. Nem elégszünk 
meg többé az állat és növény töbhé-kevésbbé czifra leírásával, 
hanem tudni akarjuk annak okát is, hogy az a bizonyos állat vagy 
növény miért olyan, mint a minőnek látjuk. Ki kell mutatnunk, 
hogy az állat, növény előfordulási helye s az ez által megadott külső 
életviszonyok milyen befolyással voltak az állat, növény belső 
életműködésére s viszont ez miként szabta meg a külső viszonyok
nak megfelelően, czélszerűen az állatnak, növénynek alakját, szí
nét s egyéb látható külső tulajdonságait. Nem élettelen alakokat 
akarunk tanítani, hanem az állat- és növénytan segítségével az 
életet s az élet nyilvánulásait.
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Ezek után a növénytan tananyagát a következőkben foglal
nám össze. Első sorban a plasma munkáját ismertetném, mint az 
életműködések kútforrását ; már ekkor vegytani tudás épenséggel 
nélkülözhetetlen. Ezután az élettan főbb vonásaiban, mondhatnám 
mogyoróhéjban következnék, igen egyszerű s könnyen végrehajt
ható kísérletekkel. Ez a növénytannak egyik legbecsesebb, de 
jelenleg teljesen parlagon heverő szakasza. E szakasz már csak 
azért is fontos, mert erősen összekapcsolja a természetrajzt a phy- 
sikával. Foglalkozik ugyanis a fénynyel, hővel, a föld vonzási ere
jével, villamossággal oly irányban, a hogy azt a physika nem teszi 
s nem is teheti. Kimutatja az élettan, hogy a most felsorolt erők 
hogy hatnak az élőszervezetre, mennyire befolyásolják az élőszer
vezetet. Kell-e ennél szebb, tökéletesebb előiskola a VII—VIII. 
osztály physikai tanításának? Bizonyára nem. Az élettanra szük
ségünk van különben is, egyrészt azért, mert becses előismeretül 
szolgálhatna a magasabb tanulmányok megkezdésénél, de más 
részt azért is, mert pædagogiailag is fontos. Nevezetesen sokkal 
becsesebb egyetlen egy növény életlefolyását, életműködését kö
vetnünk a csírázástól kezdve annak haláláig, továbbá megfigyelni, 
hogy bizonyos physikai erők hogyan hatnak a növény életére, 
mint ha egy csomó növény külső értelem nélküli leírásával foglal
koztatjuk tanítványainkat, miként az sajnos, jelenleg történik. 
Ezután képezné csak tárgyát a növénytannak a morphologia, de 
a biológiával kapcsolatosan, előzetesen pedig az élettannal meg
világítva. Ugyanekkor a növényhatározás, mint önálló munkálko
dás volna elsajátítandó. Az okszerű növénygyüjtés kapcsolatosan 
az önálló növényhatározással magas színvonalra emelheti nem
csak a tanítást, de a tanuló tudását is. Hogy milyen előnyöket 
biztosít a növényhatározás elsajátítása a tanítás menetére s a 
tanulóra egyaránt, kitűnik már onnan is, hogy a tanár gyűjtő- 
kirándulásokat rendezhet s a begyűjtött anyagot otthoni feladat
kép meghatároztatja, továbbá az önálló munka nagybecsű ered
ményeként, rendszeres növénygyűjteményt készíttethet növen
dékeivel. Szóval, ha a tanuló megtanulja a természet önálló meg
figyelését, a sokszor emlegetett nemzeti szellem emelésére szánt 
kirándulások egész más külsőt kaphatnának s egész más ered
ményt mutathatnának fel. De ezt csak ügy érhetjük el, ha a tanítás 
módszerét, anyagát teljesen megváltoztatjuk s megválogatjuk. Ma 
a természetrajz még mindig csak a formákhoz van bilincselve, a
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forma pedig magában véve csak olyan, mint egy kifújt tojás, üres 
héj tartalom nélkül.

A mi az állattant illeti, az óraszámra nincs kifogásom, de 
tervezetem szerint a VII. osztályba kerülne, hasonlókép mint az 
ásványtan a reáliskolákban. A tananyagot itt is a növénytannál 
bővebben kifejtett nézetek szerint kell módosítanunk. A jelszó itt 
is összehasonlító boncztan, biológia és physiologia. Szükségesnek 
tartom itt megjegyezni, hogy a budapesti tanári kör 1897. évi 
febr. 25-én tartott ülésén Kármán Mór kiváló pædagogusunk hibá
nak tartja, hogy a gymnasiumban a chemiának alig ju t hely, s 
hogy a középiskolából a biológia teljesen kiszorult, a tananyagot 
szerinte úgy kellene megválasztani, hogy azoknak is jusson hely. 
Különös becsesnek tartom itt a boncztant, mivel a boncztan is
merteti meg testünket, de megismerteti helyzetünket is a termé
szetben.

Tanítsunk iskoláinkban egészségtant is, de ha a természet
rajz tanítása nem fekszik józan alapokon, ha az ifjúság szellemét 
nem munkáljuk meg kellőkép a modern természetrajzi tudással, 
akkor az egészségtan tanára, az iskola-orvos hiába beszél fertőző 
betegségekről, a test ápolásáról, az egészséges lakásról és táplálko
zásról, falra borsót hány, maradandó nyomokat tanítása alig 
fog hagyni. Egy nem egész terjedelmében felfogott s megértett 
tanítás csakhamar a feledékenység karjaiba kerül. Ha ellenben 
megvannak a nélkülözhetetlen természetrajzi ismeretek, akkor az 
egészségtan is biztos alapokon épülhet fel.

A természetrajz tanítási menete nézetem szerint igen sze
rencsés alapon állapíttatott meg az egységes középiskola ügyében 
1894 febr. 27-én megtartott tanácskozmányon. E tanácskozmányt 
a közoktatási tanácstól kiküldött bizottság tartotta meg, melyben 
Eináczy Ernő dr. igazgató, egy véleményt nyújtott be a tárgyalás 
megkönnyítése czéljából. E vélemény szerint az első három osztály 
tárgyát külön földrajzi és külön természetrajzi alapvetés és szemlél
tetés képezné. A IV. osztályban chemia, az V. osztályban növény
tan, a VI. osztályban állattan, a VII. osztályban geológia és ásvány
tan volna tanítandó. E tervezetre megjegyzem, hogy csak azt a 
részét nem tudnám elfogadni, a mely szerint a VII. osztályban 
volna tanítandó a geológia és az ásványtan. Egyrészt természete
sebb, ha először a földdel ismerkedünk meg, melyen a növény,
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állat, ember él ; másrészt hibás volna elválasztani két tanév által 
az egymással szorosan összefüggő chemiát és ásványtant.

A föld szilárd kérgének, a talajnak előzetes ismertetése nél
kül, nézetem szerint természetellenes növénytant, állattant taní
tani; hiszen nem is lehetne az egyes elemek körforgását, körútját, 
pl. a C., a N. útjait szépen, okszerűen kidomborítani.

Mindezeket figyelembe véve, helyesebbnek tartom a termé
szetrajz tárgyainak fent vázolt sorrendjét : vegytan a IV. osztály
ban, ásványtan az V. osztályban, növénytan a VI. osztályban, 
végül állattan a VII. osztályban. De szívesen üdvözölnék egy olyan 
tantervet is, melyben a tantárgyak sorozata a következő volna :
IV. osztályban a vegytani előismeretekkel kapcsolatos ásványtan,
V. osztályban növénytan, VI. osztálybán állattan, VII. osztályban 
vegytan, pl. heti két órában. Ezen felosztás szerint a IV. osztály 
vegytani előismeretei alapul szolgálhatnának a szerves testek élet
tüneményeinek megértéséhez. A VII. osztály vegytana pedig részint 
összefoglalná a természetrajz három országának vegyi tünemé
nyeit s így koronáját képezné a természetrajznak, részint eleget 
tenne amaz általánosan érzett szükségnek és óhajnak, hogy ifjúsá
gunk érettebb korában tanuljon vegytant. E fontos tárgy nélkül a 
természetben lefolyó összes élettünemények érthetetlenek. Viszont 
nagy visszaesésnek tartanám, ha felsőbb tanügyi hatóságunk a 
természetrajz három ágának sorrendjét úgy szabná meg, hogy a 
tanítás növénytannal kezdődjek s utána állattan, befejezésül 
vegytannal kapcsolatos ásványtan következnék. Ez esetben lehe
tetlen volna az életet s annak ezerféle nyilvánulását, mint a ter
mészetrajz tanításának eszményi с/, élj át okszerűen ismertetnünk, 
hanem visszasülyednénk azon korba, mely az érték nélküli mor- 
phologiai leírásokban kereste a természetrajz tanításának vég- 
czélját.

Nélkülözhetetlennek tartom tehát a revisiót s nem csatlako
zom azokhoz, kik a természetrajz tanításának javítását szükséges
nek nem látják. Mert csak ez úton remélhető, hogy a természet
rajz vívmányai közkincscsé válnak s megszűnnek azok a vázolt 
bajok, melyek úgy a közgazdaság, mint az egészségügy terén ná
lunk lépten-nyomon észlelhetők. Határozottan körülírt s élettanra, 
biológiára, továbbá a tanulók önálló munkálkodására fektetett 
tananyagot kérek !

Tanítsuk az életet, az élet lefolyását, tüneményeit s annak
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okait, ne pedig hideg formákat, melyek, miként említettem, hason
lítanak a kifújt tojáshoz, üres, tartalom nélküli héjak azok és 
semmi egyebek.

(Szatmár.) Schőber E mil.

KLEIST HENRIK «MICHAEL KOHLHAAS».-ÁRÓL.

A minap Brahm Ottó Kleist-életrajzával * foglalkozva, ennek 
kapcsán megint egyszer átlapozgattam a hírneves német költő 
«Michael Kohlhaas» czímű történeti elbeszélését. S valahányszor 
e novella kezembe kerül, mindig önkénytelenül az iskola falai közé 
s az iskolai padok elé képzelem magamat : mintegy iskolai emlékké 
lett rám nézve e történet, a mióta azt Kármán Mór tanácsára a 
gyakorló iskola VI. osztályában (1888-ban, s azóta az evang. gym- 
nasiumban is) olvastattam. így hát legyen szabad azon alkalomból, 
hogy nemrég a tanárképző-intézeti gyakorló-iskola emlékünnepét 
ültük, az e művecskéhez fűződő benyomásaimat összefoglalnom s e 
helyen egy pár szót szólanom amaz elbeszélés pædagogiai értékéről.

A «Michael Kohlhaas» æsthetikai becséről alig szükséges a 
szót szaporítanom. Elég rámutatnom arra, hogy oly éles kritikájú 
szellemet, mint Heinét, e novella olvasása bámulatra ragadta írója 
iránt («vor kurzem habe ich auch den Kohlhaas von Heinrich von 
Kleist gelesen, bin voll Bewunderung für denVerfasser; Strodtmann : 
Heine I, 420.) ; elég megemlítenem, hogy egy újabb német iro
dalomtörténetíró, Max Koch, azt mondja róla, hogy az «die gross
artigste aller deutscher Novellen.» Aesthetikai és irodalomtörténeti 
szempontból különben is elég részletesen tárgyalja emez elbeszé
lést Brahm említett könyvében (249—262 1.). Kevésbbé ismeretes, 
vagy legalább kevésbbé elismert a novellának paeclagogiai becse.

Kleist « Kohlhaas»-át iskolai fejtegetésre alkalmassá teszi 
első sorban már az a körülmény is, hogy világos rajzát adja egy 
érdekes egyéniségnek, a melynek lélektani elemezése okulással já r
hat. Az elbeszélés főalakja egy egyszerű brandenburgi lócsiszár, a 
kit a XYI. század története is ismer (Hans Kohlhase néven). Lelki 
nyugalmát az a szeszélyes és jogtalan bánásmód zavarja föl, melyet 
Tronka várurától kénytelen elszenvedni, igazságérzete föllázad,

* Heinrich von Kleist. Von Ottó Bralim. Dritte Auflage. Berlin, 1892.
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először elfojtani vagy legalább mérsékelni igyekszik haragját, majd 
a törvény útján keres orvoslást. A sikertelenség kedvetlenné teszi s 
családi szerencsétlenség — nejének halála —, mely az ügvgyel kap
csolatban van, keserűséggel tölti el szivét. A jogérzet mellett fel
ébred lelkében a boszúvágy, az alapjában helyes érzésből a pusz
tító szenvedély lángja tör fel. Nemcsak önbíráskodásra jogosultnak, 
hanem nagy dolgokra hivatottnak tartja magát ; mind többen csat
lakoznak hozzá, úgy, hogy Wittenberg és Lipcse városai ellen való-/
ságos hadjáratot mer indítani. Útjában egy hatalmas alak szózata 
állítja meg: a Luther Mártoné. Kohlhaas magába száll, ismét a 
törvényes útra akar térni s rendes por útján keres igazságot ügyé
ben, mely, a császár szava szerint, már a szent római birodalom 
ügyévé lett. A törvényes Ítélet értelmében azután teljesítik jogos 
követeléseit, megkapja az erkölcsi elégtételt, — de az ország béké
jének megbontása miatt vérpadon hal meg. Ekkép egy erkölcsileg 
helyes érzésnek, a jogérzetnek mértéktelen túlhajtása tragikus 
sorsra juttatja ezt az embert, a kinek egyénisége különben is telve 
van ellentétekkel : igazságot keres az igazságtalanság útjain ; világ
kormányzattal kérkedik s a mellett szerény és alázatos ; pusztít és 
gyilkol, de az úrvacsorájában való részeltetésért eseng.

Pædagogiailag becsesebbé válik ez olvasmány még az által, 
hogy ez az érdekes egyén a társadalomhoz és államhoz való viszo
nyában lép fel, s hogy a tanuló példáját látja annak, mikép válik 
a magánügy általános úgygyó s mikép ölthet egy jelentéktelennek 
látszó mozgalom mind nagyobb arányokat. A korviszonyoknak s a 
szereplő személyeknek jellemzetes rajza történeti szempontból is 
tanulságos. A bíráskodás merev formái, a miket minduntalan á t
törnek személyes érdekek és befolyások, a nagyurak önkénye és 
szeszélyes kedvtelései, a világnak az a tökéletlen berendezése, 
mely Kohlhaast keserűséggel tölti el, Luther hatalmas erkölcsij 
tekintélye, a császárnak mintegy a távolságban feltűnő, nagy voná
sokkal rajzolt alakja stb., — mindezek érdekes vonásokkal egészít
hetik ki a tanulónak az újkor első századáról alkotott képét.

Iskoláinkban még egy szempontból : a Schiller « Tell» -jével 
való összehasonlítás alapján válhatik tanulságossá a «Kohlhaas» 
olvasása, a minek ép ezért a «Teil» után kell megtörténnie. Mind a 
két műben egyéni érdekek szövődnek össze s állanak harczban ál
talánosabb érdekekkel; mind a két hős önbíráskodást gyakorolva 
lép fel a társadalmi és állami jogrend ellen. Egyéniségükben sok a
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hasonló vonás. Mindketten egyszerű, derék, becsületes emberek » 
főkép jó családapák ; Istenben rendíthetetlenül bíznak. Zárkózott 
természetűek, tervüket nem közük mással. Egyéniségükben valami 
rajongó-féle ábrándos vonás van ; Teliről Gessler is mondja : «Man 
sagte mir, dass da ein Träumer seist und dich entfernst von and
rer Menschen Weise» (III. felv. 3. sz.), és Kohlhaas « Schwär
merei» -jenek is több példáját látjuk (Eeclam-féle kiad. 35., 41. stb.
1.). A naivság biztosságával, kötelességszerüen és liivatásszerűleg 
cselekesznek : «Ich hab’ gethan, was ich nicht lassen konnte» úgy
mond Tell (I. 1.) és Kohlhaas azt hiszi « dass er mit seinen Kräften 
der Welt in der Pflicht verfallen sei, sich Genugthuung für die er
littene Kränkung und Sicherheit für zukünftige seinen Mitbürgern 
zu schaffen» (11. 1.) és «dass es ein Werk Gottes wäre, Unordnun
gen, gleich diesen, Einhalt zu thun. (17. 1.). Azért erős az önbizal
muk: «Der Stärkste ist am mächtigsten allein» (Tell I. 3.), de — 
a cselekvény elején — ép oly erős önmérsékletük is, mely akkor 
legnagyobb, mikor másokat mérsékelnek (v. ö. Telinek Stauffacher - 
rel való dialógusát I., 3. és Kohlhaasnak Hersével való beszélgeté
sét 12. s k. 1.). Családi életükben is sok az analógia. Teli Hedvig
jére nem egy vonásban emlékeztet Kohlhaas Lisbethje s a férj és 
nő párbeszéde (Tell III., 1. Kohlhaas 24. 1.) több tekintetben pár
huzamba állítható. De jmég. több hasonlóságot mutatnak a külső 
viszonyok, a melyek közt hőseink élnek. Itt is, ott is a hatalmasok 
gőgös önkénye, szeszélyessége és szívtelensége s a jognak és igaz
ságnak lábbal tiprása. E hasonló vonások mellett azonban ki kell 
emelnünk a helyzetbeli különbségeket is, hisz ép ezek adják meg 
a kifejlés különböző voltának a magyarázatát. Kétségtelen, hogy 
Kohlhaas ügye ép oly igazságos, mint a Telié s a svájcziaké, és 
hogy elvi szempontból sincsen különbség igazság és igazság között. 
De formai és egyéb körülmények mégis kifogástalanabbnak tün
tetik föl az utóbbit, mint az előbbit. A svájcziakra nehezedő ura
lom nemcsak önkényes és szívtelen, hanem törvénytelen eredetű, 
alkotmányellenes is, a följebbvalók részéről való orvoslás ki van 
zárva, s nincs más mód, mint az önsegély ; ellenben Kohlhaas 
ügyében, minden fogyatékossága mellett is, rendes és törvényes 
bíróság működik. A Svájczban uralkodó idegenek pártjának erkölcsi 
romlottsága is sokkal általánosabb, mint emitt, a hol minden kör
ben akadnak az igazságos ügynek szószólói. S a kiindulópontúi 
szolgáló esetek nagyság és fontosság dolgában is nagyon külön
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böznek egymástól : mennyire eltörpül a Kohlhaas két fekete lová
nak esete amaz életkérdések mellett, a mikért Teli és a svájcziak 
küzdenek! Ebből kifolyólag más-más megítélés alá esik a két hős
nek viselkedése is: Teli első sorban magánügyet intéz el s mind
végig megmarad a maga jogos hatáskörében, Kohlhaas, a ki talán 
nagyobb idealista, mindinkább átlépi e kört, az ábrándos szenve
dély elkapja, nagy dolgokra tartja magát hivatottnak, a .veleszüle
tett hatalomnál fogva* Ítélkezik (21. 1.) s a világon tapasztalt álta
lános rendetlenséget rablással és öldökléssel akarja helyrehozni. 
Telinek csupán az önvédelem és családja védelme adja kezébe a 
fegyvert, Kohlhaas eleinte szintén így fogja fel a dolgot, ő azon
ban mindinkább a boszúvágy uralma alá kerül. Ekkép aztán már 
nem Telihez, hanem Johannes Parricidához lesz hasonlóvá s a mit 
erről mond Ötauffacher, az ö rá is illik, neki is az az elhatározása : 
«da er Eecht nicht konnte finden, sich Rach’ zu holen mit der 
eignen Hand.» (Tell V. 1.). Ezért a végnek is különbözőnek kell 
lennie: Teli ügyével együtt győzedelmeskedik, Kohlhaas ellen
ben — bár az ügyében rejlő igazság diadalmaskodik — személye
sen elbukik.

Kleist elbeszélése előadás szempontjából is eléggé alkalmas 
iskolai tárgyalásra. A költő egyszerű és objectiv, szinte krónika- 
szerű előadásra törekedett ; e tekintetben egy sorba állíthatjük 
azokkal a történeti olvasmányokkal, a melyek a gymn. tanterv 
szerint «eleven, részletes némikép a korbeli források eredeti han
gulatát visszatükröző előadással a múlt élénk reproductióját elő
segíthetik.» (28.- L). Igaz, hogy épen nyelv szempontjából lehet 
némi kifogást emelni az elbeszélés ellen: mondatszerkezetei itt-ott 
hosszadalmasak s nehézkesek (pl. 74., 86. 1.), helylyel-közzel elő- ' 
fordúlnak benne provincialismusok s dísztelen kifejezések, főleg 
Herse beszédében (15.1.). Az efféléken azonban iskolai kiadásban 
könnjren segíthetni ; egy ily iskolai kiadásnak létrejöttét, úgy hi
szem, velem együtt más karfásak is örömmel üdvözölnék.

Az egész novellának az iskolában való olvasása és részletes 
tárgyalása különben nem igen lehetséges már csak a rendelkezé
sünkre álló idő szempontjából sem, s azért egyes részletei, a me
lyek kevésbbé szoros kapcsolatban vannak a főalakkal és a fö- 
cselekvónynyel, elhagyhatók, illetőleg magánolvasmányra bízhatók. 
Ilyen részek a szász választófejedelemnél lefolyt tanácskozás le
írása (51—54. 1.), a Nagelschmidt-epizód (69. s köv. 1.) s a vadá

igM agyar Pædagogia. V II. 1. ^ óváros?s
PEDAGÓGIAI
. könyvtár .



18 RÁCZ LAJOS.

szati jelenettel kezdődő ama rész, melynek főalakjai a szász vá
lasztófejedelem és a kisértetszerüen megjelenő czigányasszony 
(86. s köv. 1.), — hogy ez az utóbbi epizód különben is, æsthetikai 
szempontból, kárára van az egész elbeszélésnek, azt Brahm (id. h. 
260. 1.) meggyőzően kimutatta.

Ezeket leszámítva, Kleist Kohlhaas-ával kétségkívül pæda- 
gogiailag értékes, tanulságos olvasmányt adunk a tanuló kezébe : 
oly olvasmányt, mely egy érdekes egyén lelki életének világosan 
elemezhető rajzát adja, oly olvasmányt, a melylyel máshonnan nyert 
tanulságok termékeny associatióba léphetnek s olyat, a melyből 
becses általános érvényű igazságokat vonhat le. Meggyőződik itt 
a jognak és igazságnak minden körülmények közt diadalmaskodó 
erejéről, de másfelől azt is megtanulja, hogy az egyén törekvései
nek korlátot szab a társadalmi rend s hogy a minmagunk javára 
való tekintetnél fontosabb lehet az, melylyel a társadalomnak 
tartozunk. P e t z  G e d e o n .

EGY MODERN PHILOSOPHUS, MINT PÆDAGOGUS.

(Frolischammer Jakab.)

Négy éve mult a most lefolyt év nyarán, hogy Frolischammer 
Jakab, a müncheni egyetem tanára, a kiváló philosophus és theologus 
bevégezte küzdelmekben és megpróbáltatásokban, munkában és eredmé
nyekben gazdag életét. Yele a német nép egyik nemes fia szállott a 
sírba, ki rendkívül sokat tett hazája műveltségének emelésére, ki 72 évre 
terjedő bosszú életét, lelkének gazdag kincseit mind hazája s általában 
embertársai szellemi gazdagítására, előbbvitelére szentelte, s kinek ezért 
nagyon kevés elismerés, hanem annál több gúny és üldözés lön osz
tályrésze. Azonban a támadás, mely őt a katbolikus pbilosophusok részéről 
érte, lassankint csillapúlni, a közöny és hidegség, melyben őt az egyete
mek részesíték, halála után engedni kezd s lassan-lassan egyre növekvő 
méltánylásnak enged helyet. Eszméinek méltatói, elismerői, sőt előhar- 
czosai a néptanítók, kik philosophiáját a paadagogiára nézve nagyjelentő
ségűnek tekintik, a mennyiben az azon eszményeket, czélokat, a melyek
nek eddig az összes jelentős pædagogusok hódoltak és szolgáltak, a böl
csészet magjává teszi (Dittes). Egymás után jelentek meg Steglich, 
Baehring, Hochegger (Die Bedeutung der Philosophie der Gegenwart für
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die Pædagogik), Sievert, Bern. Münz, Glossner, Fried. Kirchner, 
Ed. Reich stb. tollából a kisebb-nagyobb tanulmányok és munkák, a 
melyek vagy egyenesen Frohschammer philosophiai rendszerét és pæda- 
gogiai tanait ismertetik, fejtegetik, birálják, vagy Froliscbammer gondo
latain alapulnak. Frohschammer philosophiai-pædagogiai eszméinek 
ismertetése és népszerűsítése — főleg a német tanítóvilág körében — 
a czélja Job. Friedrich következő művének is : Jakob Frohschammer. 
Ein Paedagoge unter den modernen Philosophen. Einführung in das 
pbilosopbiscb-pffidagogiscbe System Frobscbammers. Fürth, 1896, — 
mely az egyre gyarapodó Frohschammer-irodalom egyik legérettebb, leg
rendszeresebb terméke, a tanítóságnak a maga philosophusa iránt érzett 
elismerésének legméltóbb kifejezése. Legyen szabad e mű alapján e 
kiváló modern gondolkodó philosophiai és erre fölépített pædagogiai 
nézeteit röviden megismertetnem.

Frohschammer 1821-ben született Illkofenben, Regensburg mel
lett ; szülei kívánságára a katholikus papi pályára lépett, de vizsgálódni, 
tanulmányozni szerető lelke visszaborzadt az egyházban tapasztalt zsar
noki bánásmódtól, s ezért a tanári pályára tért át. 1850-ben a müncheni 
egyetem theologiai facultásán a dogmatörténetből és vallásbölcsészetből 
magántanárrá habilitáltatta magát, miután a philosophiai facultas meg
lehetős hűvösen fogadta közeledését. Ez időtájban kezdett a természet- 
tudományokkal foglalkozni ; ezek eredménye lett 1854-ben megjelent 
műve : Über den Ursprung der menschlichen Seele, melyben a kath. 
egyház hivatalos tanával, a creatianismussal szemben (mely szerint az 
ember lelkét mindannyiszor közvetetlenül Isten teremti) a generationis- 
mus tanát állítá föl, mely szerint a testhez hasonlóan a lélek is a szülők
től származik. E mű három tekintetben fontos Frohschammer életpá
lyájára nézve : ez jelzi a theologiától a philosophiához való átmeneteiét 
s szerzett neki később philosophiai tanszéket ; továbbá e mű már magá
ban foglalja húsz évvel később kiképzett philosophiai rendszerének alap- 
gondolatát, végűi ez hozta őt először a római curiával összeütközésbe. 
Könyve ugyanis 1857-ben az Indexbe került, s midőn fölszólították 
tanainak visszavonására, ő vonakodott azt tenni. Ezentúl hosszú éveken 
át erős harczot folytatott a római curia s annak merev dogmatikai irá
nya ellen a szellemi szabadság, a tudomány s az egyéni meggyőződés 
szabadsága érdekében. Hogy támadói ellen magát sikeresebben védel
mezhesse, 1861-ben Athenaeum czimű philosophiai folyóiratot indított 
meg, de a mely csak három évig állott fenn ; ebben a tudomány jogainak 
a katholikus egyházzal szemben való védelmezése mellett a materialis- 
mus ellen is küzdött. E folyóirata, valamint «A tudomány szabadságá
ról (1861)» írt műve is az Indexbe került; őt minden lelkészi functiótól 
eltiltották s a theologusoknak megtiltották, hogy előadásait hallgassák.
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Még később is több vitairatot adott ki a pápai rendszer ellen, de egyút
tal bölcsészeti rendszerének kidolgozásán is szüntelenül munkálkodott, 
s így jelent meg 1877-ben első alapvető műve: Die Phantasie als 
Grundprinzip des Weltprozesses. Ezt követte 1883-ban: Über die Ge
nesis der Menschheit und deren geistige Entwickelung in Religion, Sitt
lichkeit und Sprache ; harmadik főműve : Über die Organisation und 
Kultur der menschlichen Gesellschaft (1885), ez utóbbi harmadik részé
ben szól a nevelésről. Kisebb művei : Die Bedeutung der Einbildungs
kraft in der Philosophie Kants und Spinozas (1879) ; Die Philosophie 
als Idealwissenschaft und System, zur Einleitung in die Philosophie 
(1884) ; Die Philosophie des Thomas von Aquino (1889); Über das My
sterium Magnum des Daseins (1891) ; System der Philosophie in Umriss 
(1892).

Frohschammer a metaphysika virágkorában élvén gyermek- és 
ifjúkori eveit, mi természetesebb, mint hogy a philosophiát ő is úgy 
fogta föl, mint világmagyarázatot, azaz oly tudományt, a mely a létnek 
minden jelenségét és hatását egy határozott alap elvből vezeti le, vagy 
magyarázólag arra vezeti vissza. De a meglévő rendszereket e czélra 
nem találta kielégítőknek s egy más alapelvet keresett, a melyből úgy az 
érzéki, mint a szellemi jelenségek és hatások a természetben egységesen 
megmagyarázhatók legyenek ; egy oly elvet, a mely maga egységes, de 
teremtő teleologiai-plastikai tevékenységben sokaságot és változatossá
got hoz létre ; egy oly elvet, a melyből eszes, mint esztelen, æsthetikai, 
mint visszataszító az életben egyaránt levezethető legyen. E czélból az 
emberi természetre irányozta tekintetét, vájjon annak erői, alkatai közt 
nem akad-e olyan, a mely mint egyéni képesség effélét végezzen, s mely
nek képére és hasonlatosságára aztán az általánosan képző és teremtő 
világelvet is fölfoghassuk, elképzelhessük. Közelebbi vizsgálatra talált 
egy ilyen képességet az embernél, t. i. a phantasiát ; ez érzéki-szellemi 
minőségű azaz megszellemesíti az érzékit és megérzékíti a szellemit ; 
nemcsak végtelen productióra képes, hanem épenoly rationalisan, mint 
oktalanul, ideálisan, mint tökéletlenül működik. A phantásiát tekinti 
tehát Frohschammer őseredeti, elsőrendű erőnek, lényünk alapelvének, 
mert ezt sem a szervetlen természetből, sem a többi lelki munkásságok
ból nem lehet levezetni, s tevékenysége jelentékenyen eltér a physikai 
erőktől. E subjectiv phantasiával való analógia útján jutott el Froh
schammer az általánosan teremtő és képző világelvre, a melyet világ- 
phantasiának nevezett. A világphantasia a világegyetem szervező elve ; 
ez képez és alakit objective és reálisan, érzéki-szellemi természetű, plas- 
tikailag és teleologiailag működik, de tudat és akarat nélkül. Ezért az 
így működő világphantasiát objectiv világphantásiának nevezi.

Ez nem metaphysikai, világfölötti vagy világonkívüli lény, hanem
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benne van a világban (immanens). A fonnák teljességét ideálisan magá
ban hordja, s a természeti törvények segélyével megvalósítja. E formák 
nem készen vannak benne, hanem — mint a dallam — csak élő lehető
ség szerint. Az objectiv phantasia a világegyetem rejtett mélységéből 
jön, végtelen alakulatokban nyilvánúlásra tör és tudatos [szellemiségre 
képezi magát elő ; különböző stádiumokon át, az elkülönzés útján jut 
egyre tökéletesebb alakra. Előbb az ásványokban és növényekben indi
vidualizálja magát, e tudatnélküli alakzatokból emelkedik föl benső- 
ségre, érzésképességre és érzéki működésre az állatvilágban, s végre az 
emberiségben lesz egészen subjectivvá, önállóvá és szabaddá. E szerint 
az egész világ az objectiv phantasia teremtménye ; működésében három 
mozzanatot különböztethetünk meg : 1. az anyagot, a melyből formál ;
2. az erőt, a mely formál ; 3. a normát, a mely szerint formál. E három 
reális egység, de nem egyféleség ; a két első csak eszköze a har
madiknak.

A világphantasia a növényeknél inkább plastikailag (külsőleg), 
az állatoknál meg inkább teleologiailag nyilatkozott meg, de csak az 
emberben éri el az individualizálás és az érzés legmagasabb fokát ; itt 
emberi szellemmé lesz. Az emberben önmagának tudatára jutó világ- 
phantasiát vagy objectiv alakító erőt Frohschammer mbjectiv phanta- 
siának hívja. Tehát test és lélek ugyanazon alapelvből származik ; mi
ként a test testi Organismus, úgy a lélek egy szellemi organismust ábrá
zol, s a kettő részint függésben van, részint független egymástól.

De az ember létrehozásával a világphantasia tevékenysége nem 
záródott le. Míg az objectiv phantasia az emberi szellem fölébresztésén 
munkált, a subjectiv phantasia az emberiség szellemi életét a legkülön
bözőbb irányokban megalapította. Az objectiv phantasia főként a nemző
képességben nyilvánult s ez által létrehozta a házasságot és a családot : 
a családban ébrednek föl az érzelmek, kezdődik meg az erkölcsi képzés, 
ebből ered a vallásos élet, s az értelmi képzés is. A subjectiv phantasia 
a külső természettel szemben abban nyilvánúl, hogy az emberi szellem
ben rejlő tudásvágyat kielégíteni törekedett, ily módon az ideális élő- 
haladás forrása és emeltyűje lön. A világkormányzó phantasia továbbá 
a népi organisatióban, az államformákban, a jogban és a társadalmi 
berendezésekben nyilvánúl. Tehát a világ a fejlődés és az önmegvalósulás 
emelkedő foksorát mutatja s a természeti és történeti folyamat az-objoc- 
tiv és subjectiv phantasia működése által történik, vagyis a természeti 
fejlődés némileg szellemi fejlődés is, azaz az objectiv phantasia fejlődése.

Az absolut, az isteni, kiben a világfolyamat föntebb említett há
rom folyamata egyesül, ki a világfolyamat ősoka, a ki előttünk, mint a 
történés végtelen hatalma és szükségszerűsége nyilatkozik meg, nem 
kívül van e világon, hanem a természetben s kivált az emberi termé-
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*
szetben lakó valami, s mi magunk viszszük az istenit kifejlésre, s ideális 
törekvés által legközelebb jutunk hozzá.

Ezek főbb vonásokban Erohschammer philosophiájának alapgon
dolatai. Dittes azt mondja felölük (Pædagogium, VII, 1885. p. 73. ff.), 
hogy «Frohschammer philosophiájában, mint ideáltudományban igazi 
tudományosságnak és geniális teremtő erőnek fölötte figyelemreméltó 
alkotása áll előttünk, s ha a német nép még egy újabb szellemi föl
virágzást érhet meg, Frohschammer rendszerére áldásos és dicső jövő 
vár». Egy másik bírálója, Münz azt mondja róla (Jakob Frohschammer, 
der Philosoph der Weltphantasie, 1895. p. 111.) : «A ki kész az idegen 
alkotásokat elismerni, nagy hálával lesz a tudomány érdekében Froh
schammer iránt azért, hogy egy tanulságos munka-sorozatban föltárta, 
mint hatja át a phantasia az ember egész létét és működését. Kivált az 
ismeretelmélet jelentékeny nyereségre fog szert tenni az által, hogy a 
teremtő phantasia nagy átható jelentőségét a tudatos megismerésre 
nézve, minden fajában és fokában megállapította. De originális alap ■ 
elvéről azt is el kell ismernünk, hogy az minden bölcsészeti követel
ménynek eleget tesz, egyaránt elégséges az érzékiség és szellemiség, 
szükséges és szabad, törvényes és törvénytelen, igazság és tévedés, jó és 
rossz kimagyarázására a világon.»

Frohschammer paedagogiája philosophiai tételein sarkallik, sőt 
szerinte a pædagogia a philosophia egyik része. Ettől kapja a nevelési 
czélt az ethika által s az e czélhoz vezető útat a lélektan tanai által. 
Ha a pædapogia számot tart a tudományosságra, a tudományos lélektanon 
kell alapulnia.

Nevelés alatt általánosságban a felnőtt emberiségnek a kiskorú 
nemzedékre való összes hatása értendő, hogy azt első sorban létében 
fentartsa, aztán testi és lelki erőit kifejtse, képezze s bizonyos életföladat 
betöltésére képesítse. A nevelés tehát előbb a testre irányúi, míg később a 
szellemi erőkre való hatás lép előtérbe ; ez utóbbit lehet szoros értelem
ben nevelésnek nevezni, a mennyiben az ismeretre, kedélyre és akaratra 
való ráhatás által jó és nemes érzületet, erkölcsi akarást és törekvést 
igyekszik létrehozni. Az ember magával tehetetlenül s hosszú ideig idegen 
segítségre szorúlva lép a világba, de épen ez nagyon fontos kifejlődésére 
és tökéletesedésére nézve, s ez által nyer az emberi közösség erkölcsi 
jellemet. Ha az ember születésekor azonnal fönn tudná magát tartani, 
ennek teljes elszigeteltsége, atomistikus létezése és testi elvadulása lenne 
kimaradhatatlan következménye ; de e nélkül a család fennállása is 
veszélyeztetve lenne, s végül szellemi fejlődésének is ez lényeges föltétele. 
Tehetetlenségének hosszú tartama azért előnyös, mert ez lehetővé teszi, 
hogy a felserdülő nemzedékkel a kulturális vívmányokat közöljék.

A nevelés tárgya az emberi alany; hogy erre nevelői hatást

2í2
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gyakorolhassunk, ismernünk kell e nevelési tárgy mivoltát, erőit, fej
lődési törvényeit és tevékenységeit. Az ember a világtörténés legfőbb 
eredménye és tulajdonképeni czélja ; az emberi természet érzéki szellemi 
természetű s mégis egységes. A lélek formai princípium, concrét synthe- 
tikus potentia ; olyan, mint egy Organismus magja vagy csirája ; benső- 
leg, erő és norma szerint az, a mi a szervezet külsőleg. Az érzékek által 
nyilik föl az újszülött előtt a világkép, de ez nem egyszerű képmás, 
hanem a képzelem szabad öntevékenysége útján létesül. Innen kitűnik 
az öntevékenység, önátélés nagy jelentősége a nevelés és oktatás terén. 
Ez az öntevékenység a gyermeknél először a játékban lép napvilágra.

A léleknek három alaptehetsége van : az érző-, ismerő- és akaró 
képesség ; ezek a gyermeknél csak idő folytán válnak külön. Az órzőlehet- 
ség jelölésére Frob. rendszerint a kedély (Gemütb) szót használja ; a 
kedély nyilvánulása által az ember megszűnik pusztán külső mechanis- 
mus, vagy intellectuális, magában közönyös gép lenni : a kedély az alapja 
a felebaráti szeretetnek és a vallásnak. Az érzelmek háromfélék : 1. activok 
(szeretet, gyűlölet), 2. passivok (szomorúság, öröm) és 3. vegyesek (szemé
rem, becsületórzet). — Az ismerőképesség több mozzanatot ölel magá
ban ; főtevékenységi irányai : 1. concrét érzéki megismerés (szemlélet) és 
képzetek alkotása (emlékezet, phantasia), 2. abstract megismerés (foga
lom, Ítélet stb.), 3. ideális megismerés (eszmék, ész). Megismerés a 
teremtő alapelv, a subjectiv phantasia megnyilatkozása nélkül nem 
lehetséges. — A legfontosabb lelki képesség a pædagogiâra nézve az 
akarat, mert minden nevelés az akarat eszmei vezetésére irányúi. Az 
akarat alapja és gyökere az ösztön ; mihelyt a lélek kiképződött s a 
tudatot elérte, úgyhogy a törekvés elé világosan fölismert czél tűzetik, 
az ösztön akarattá emelkedik. Az akarat tehát képzet és törekvés kap
csolata. A szabad akarat fölötte áll a szervi, testi ösztönöknek, sőt velők 
ellentétbe is léphet ; de nemcsak a külső mechanikus kényszertől, hanem a 
benső erőltetéstől is ment. Csak a szabad akarat erkölcsös ; az erkölcsit nem 
lehet az emberi lélekre reákényszeríteni. Az ember magában véve se jó, 
se rossz ; a kezdetbeli egoistikus ösztönök természetesek és önként érthe
tők, mert saját önfentartása nélkül az ember mit sem művelhetne. 
A természeti állapotban levő embernél hiányzik a jó és rossz föltétele : 
a szabad akarat és a tiszta megismerés. A jellem akart, kiküzdött, 
szokássá lett, tehát állandó alapiránya a szellemnek, — nem természet
től van adva, hanem ki kell küzdeni. A jellemképzés az által történik, 
hogy a szellemi elv erős, szigorú táplálék által kifejtetik, elméletileg 
alapelvek, gyakorlatilag saját akaratunk és erőnk korai önálló érvényesí
tése által.

A nevelés elvére nézve a pædagogusok közt, különféle fölfogások 
uralkodnak. Frohschammer úgy találja, hogy az emberek többé-kevésbbé
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tudatosan mind boldogságra törekesznek s ezt kell nevelési czél gyanánt 
fölvennünk, csak helyesen kell a boldogságot meghatároznunk. Azt nem 
külső életöröm, érzéki élvezet és nyers önzés képében kell gondolnunk, 
hanem alatta ama nemes, ideális boldogságot értenünk, a melyre az által 
teszünk szert, hogy az ideális érzék fölébresztetik s mindenek előtt ideá
lis javakban keres életörömet és kielégítést. E boldogság annál mélyebb, 
tartalmasabb lesz, minél jobban megvalósítja az emberiség, ismeret és 
műveltség utáni törekvésében, a szép, jó és igaz eszméit a művészetben, 
tudományban és kultúrában. A boldogságban a nevelés minden egyéb 
czélja és elve be van foglalva, mint eszköz vagy mellékczél. Érdekes 
Froh, kritikája, a melyben kimutatja, hogy sem az Istenhez való hason
lóság, sem az Istenszeretet, sem a kötelesség, sem a humanitás nem 
lehet a nevelés czélja ; e kritikája mintája a kritikai vizsgálódásnak.

A nevelés módszere az emberi természeten alapúi vagyis az ember 
szellemi és testi voltán. Az ember lényege a fejlődés ; mint minden 
fejlődésnél, a testi és lelki nevelésnél is két tényező szerepel, u. m. az 
önálló fejlődési és alkotási erő (kettős alakban nyilvánul : mint testi 
képzés, megújulás és lelki alkotó tevékenység) és külső behatás az önálló 
fejlődési erő izgatására, vezetésére. A természetes nevelési módszernek az 
emberi természet mindkét főoldalára : a felvevőképességre és az öntevé
kenységre egyaránt ügyet kell vetnie ; a hol csak az előbbi emelkedik ki, 
ott mechanikai, a hol az utóbbi,dynamikai módszerről beszélünk; az előbbi 
a tekintély, a járószalagon vezetés módszere, utóbbi tulságba vive visszont 
nem számol sem az emberi természettel, sem a történeti fejlődéssel 
(Bousseau, Pestalozzi), nem veszi tekintetbe, hogy az öntevékenység a 
a fölfogó képességet s a szükséges anyagot föltételezi. E két szélsőséggel 
Frohschamer az organikus módszert állítja szembe, mely a kettő egyesí
téséből származik, de azokból nem mechanikusan van összetéve, hanem 
benne azok kölcsönösen áthatják egymást. Ez organikus módszer egyaránt 
alkalmazást talál a testi és lelki nevelésre ; a gyakorlat, a mechanikus 
elem sohase önczél, hanem mindég csak eszköz a czélhoz, az önállóság
hoz. Egészség és testi erőkifejtés — a testi nevelés főczéljai — legjobban 
a két mozzanat egyesítése által érhető el. A szellemi képzésnél nagy 
súlyt kíván fektetni Froh, a phantasia szabad megnyilatkozására, s 
nyomatékosan útal a gyermeki játék nagy fontosságára ; a gyermeki 
játék a szellemi érettség útja s eszköze.

Az értelem képzésénél hangsúlyozza, hogy az ember semmi körül
mények közt nem mondhat le eszének használatáról valamely tekintély 
javára ; de ezzel nem kíván minden tekintélyt tagadni, a tekintélynek is 
megvan a maga ideje, s föladata az, hogy lassankint önmagát fölöslegessé 
tegye. De attól is óvakodni kell, hog ' a phantasia egyoldalúan túlságos 
kifejlésre ne jusson, mert ez a normális fejlődést hátráltatja s illusiók-
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hoz és ckimaerákhoz vezet. A kedélyi képzés a család körében történik. 
Az akarat képzésénél az akarás szabadságát az akarás jóságával a leg
szorosabban egybe kell kapcsolni ; az akarat nevelésénél külső, mecha
nikus eszközök a jutalom és büntetés.

A tudatos nevelés és képzés orgánumai : a szülők és család, tanító 
és iskola, állam és egyház. Bár az iskola főföladata az, hogy az értelmet 
képezze, s ismereteket és ügyességeket közvetítsen, minden oktatással 
nevelő tendentiának is egybekötve kell lennie. Különösen ügyelni kell 
arra, hogy az iskolai oktatás az organikus módszer mindkét mozzanatát 
figyelemben részesítse. A lányok képzésére is nagy súlyt kell fektetni. 
Erősen hangsúlyozza Frohschammer a zene, ének ápolásának fontossá
gát, a vallásoktatás terén a bibliai történeteket. Az oktatás központja 
az ideáli-i czél, azaz mindennek arra kell irányulnia, hogy a fiatalság 
ideális érzékét fölgerjeszsze s azt képezze, tehát a lét ideális javai 
iránt fogékonynyá tegye, azokat jelentőségök és valódi értékök sze
rint becsülni tanítsa. — A modern államnak kötelessége az iskoláról 
és a nevelésről gondoskodni s a korábbi idők mulasztásait helyre
hozni — s az egyháznak nem szabad ezzel ellenségesen szembeszállni. 
A kulturállam nem nélkülözheti a vallást, az emberiség legbecsesebb ideá
lis javát, mert a vallásos ifjúság-nevelés a legfőbb út az eszmeszerűsógre ; 
csakhogy a kulturállam kevésbbé a vallás dogmáit, mint erkölcsi tartal
mát képezze ki.

A tanító úgyszólván művész s tevékenysége az iskolában a legfőbb 
művészetgyakorlás, mert a legnemesebb anyagot, a gyermeki természetet 
igyekszik — nevelés és képzés által —- az emberiségi eszmény megvaló
sításához közelebb hozni. A tanítónak úgyszólván minden emberben egy 
mm észt kell fölébresztenie, hogy önmagát képezze, értelmi s kivált ethi- 
kai műremekké alakítsa ; e czélból igyekeznie kell a növendék közre
működését megnyernie. A tananyagot a növendéknek nemcsak meg- 
tanúlnia, hanem szellemileg föl kell dolgoznia, megemésztenie s így 
sajátjává tennie. A népiskola főczélja az előképzés s a továbbképzésre való 
képesítés ; csak így lehet igazi népműveltséget létesíteni. A tanítónál nem 
a sokattudás, hanem az alapos tudás szükséges, különösen pedig a hiva
tásáért való lelkesedés ; hogy a gyermeki természet ismeretéhez jusson, 
azt alaposan kell tanúlmányoznia, e végből a tanítóképző-intézetek főtár
gya az anthropologia és a lélektan kell, hogy legyen. A tanítóságnak nem
csak az a föladata, hogy a népet írni, olvasni, számolni megtanítsa, hanem, 
hogy azt az ismeretet és igazságot, a mit a tudós kutatók napvilágra 
hoztak, az általános néptudatba lassankint elméletileg bevezesse, s a 
homályos szellemeket felvilágosítsa, hogyan lehet ez eredményeket a 
gyakorlati népéletre nézve is értékesíteni.

Az emberiségen csak ideális világnézlet útján lehet segíteni. Mi az
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ideális jó ? Ideális jó minden, a mi az embert természetes utón képezi,, 
emeli, nemesíti, őt magát szellemi létében az eszményhez közelebb viszik 
az emberi természet eszméjét rajta megvalósítja. Legfőbb ideális jó a 
társas életben a vallás, melynek alapja az istenhit ; ilyen ideális jó a 
munka, a mely tisztesség, áldás az emberre, valamint az emberiségre ; 
a munkát nem mint subjectiv bajt kell fölfogni, hanem mint az egész, 
az emberiség szolgálatában való működést ; akkor a munka örömmé, 
élvezetté válik s a létet jelentősebbé teszi. Az erkölcsi életre legfőbb 
eszményi jó a család ; ilyen továbbá az æsthetikai műveltség — s itt 
ismét utal a zenére.

íme ezek nagyon rövid kivonatban Frohschammer pædagogiai 
nézetei. Lehetne reájok bizonyára kritikai megjegyzéseket tenni, lehetne 
alapos kifogásokat egynémelyik tétele ellen fölhozni ; elég legyen e te
kintetben az újabb lélektanból kiküszöbölt lelki tehetségtan újabb föl
vételére, a nevelés czéljáúl a boldogság kitűzésére utalom, — de én 
ezúttal nem bírálni, hanem csak ismertetni akartam s fölhívni a magyar 
pædagogusok figyelmét e mély tudományú, ideális szárnyalású gondol
kodó közelebbi megismerésére, mélyebb tanulmányozására, mert véle
ményem szerint is alig van az újabbkori philosophusok közt, ki oly 
közel állana a pædagogiâhoz, a tanítói világ eszméihez, törekvéseihez, 
ki annyira alkalmas volna lelkűk röpüléséhez szárnyakat kölcsönözni.

(Sárospatak.) Bácz La.tos>

GAZDASÁGI SZAKOKTATÁS A NÉPOKTATÁSI 
INTÉZETEKBEN*

Hazánk közgazdasági előhaladásának egyik legsarkalatosabb fel
tétele a mezőgazdasági termelés intensitásának emelése. — A termelési 
eljárások javítása, a természeti erőknek, a munkának és tőkének a ter
melésben való előnyösebb felhasználása, jobb értékesítési módoknak és 
eljárásoknak alkalmazása fogják az államban a legtekintélyesebb adó
alapot, a földbirtokot, értékesebbé tenni, a lakosság egy nagy százaléká
nál a jóllétet és megelégedést megteremteni és a most felszínen levő 
socialis kérdések egy részének megoldását lehetővé tenni.

A természettudományoknak nagy arányú előhaladásával karöltve 
jár a gazdasági termelési eljárások okszerű tökéletesbítése, a fellendült

* Felolvastatott a Magyar Pædagogiai Társaság 1897 nov. hó 20-án 
tartott ülésén.
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gépipar lehetővé teszi a termelési költségek leszállítását, a vagyonosodás 
által forgalomba került tőkék mennyisége megkönnyíti a gazdaságban 
az amelioratiók létesítését, és a kereskedelmi kedvező conjunturák fel- 
használása módot nyújt a termények kedvezőbb értékesítésére. Haladás 
van minden téren.

A gazdasági termelésben való előrehaladás azonban feltételezi, 
hogy a termelő mindazon természettudományi, technikai és kereske
delmi ismeretek alkalmazását ismerje, melyek az általa űzött termelési 
ágra vonatkoznak, azaz a kellő szakismeretek birtokában legyen.

Hogy ez bekövetkezzék, a gazdasági szakismereteknek mennél szé
lesebb körben való terjesztése vált szükségessé. Ez ismeretterjesztés kor
mányainknak mindég kiváló gondját képezte. Állítanak és állítottak fel 
szakiskolákat, melyek azonban, miután egyrészt inkább a közép- és nagy- 
birtokosokat, vagy ezek részére gazdatiszteket és munkavezetőket íepez- 
nek ; másrészt pedig berendezésük és fentartásuk annyi költséget kíván, 
hogy csak korlátolt számban állíthatók fel, nem felelnek meg annak, 
hogy a kis és törpe birtokosok, a tulajdonképeni földmívesek szükségleteit 
kielégítsék és ha erre közülök egy-egy alkalmas volna is, csekély számuk
nál fogva nem képesek az ország összes földmiveléssel foglalkozó lakosait 
a gazdasági szakismeretekkel ellátni.

E hiányokon segítendő, földmívelési kormányunk téli tanfolya
mokat és vándortanításokat rendezett, mely intézmények közül az első 
talán jár némi eredménynyel, az utóbbi azonban, mert tisztán elméleti 
oktatásból állt és igy a földmívesek követendő példákat nem láttak és a 
hallottak igaz voltáról nem tudtak meggyőződést szerezni, nem hiszem, 
hogy sokat lendített volna az ügyön. A tettek nélkülijszavak, ha azokat 
a földmives esetleg megértette is, a paraszt conservativismusát, az újítá
sokkal szemben való bizalmatlanságát nem tudják megingatni és innen 
magyarázható meg egy ily vándortanítás után felhangzott közbekiáltás, 
hogy «beszélni fekve is lehet#, melyüez hasonlókat, azt hiszem, nem egy 
helyen hallhattak a vándortanítók.

Közoktatási kormányunk már a hajlékonyabb fiatal nemzedéket 
akarja az okszerű gazdálkodás elveivel megismertetni, midőn részben 
már a mindennapi népiskolában, részben az ismétlő iskolában a gazdaság
tan tanítását kötelezővé teszi. Sőt tovább megyen, gazdasági irányú felső 
népiskolákat állít fel, majd a polgári iskolák felső osztályaiban is tanítják 
a gazdaságtant, és a tanítóképző intézetek tantervében is jut hely a 
gazdasági szakoktatásnak.

Már az 1868-ik évi népoktatási törvényben is látjuk e törekvéseket, 
midőn az összes népoktatási intézetekben a gazdasági szakoktatás a tan
tervekbe felvétetett. De az akkori törvényalkotók intentiói nem valósultak 
meg. A néptanítók, kellő szakképzettség hiányában és a gyakorlati okmu
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tatások legelemibb helyét, a községi faiskolát is nélkülözvén, a minden
napos iskolában legfeljebb a beszéd- és értelemgyakorlatok, vagy kisebb 
olvasmányok keretében foglalkoztak a gazdasági ismeretek tárgyalásával.

A falusi nép nem látva az ismétlő iskoláknak semminemű gyakor
lati hasznát és nem kényszerítve semmi által sem, nem járatja gyerme
keit az ismétlő iskolákba. Az intézmény csak névleg áll fenn, testet csak 
kevés helyen ölt.

A gazdasági irányú felső népiskolák részint a gyér látogatottság 
következtében, részint más körülmények folytán lassankint átalakul
nak polgári iskolákká és kettő-három marad meg napjainkig, hogy ezek 
is minden más pályára készülő gyermekeket tanítsanak, csak földmi- 
veseket ne.

A polgári iskolák részint megszűnnek hat osztályúak lenni, részint 
lemondanak a szakképzésről, bármily irányban történt legyen is az, és 
inkább arra törekednek, hogy a polgárelem részére általános képzést 
nyújtó intézetek legyenek. Tudtommal két polgári iskolában van ez idő 
szerint a kertészeti szakoktatás a tantervbe felvéve.

A tanítóképzőkben az 1868-iki törvény életbeléptetése óta tanít
ják a gazdaságtant, de kevés eredmónynyel. Nem volt, csak elvétve egy- 
egy tanítóképzőnél, kert, vagy gazdaság, melyet az oktatás érdekeinek 
megfelelően rendeztek volna be, vagy használtak volna fel. A gazdaság
tant csak mellékes tárgynak tekintették, melynek gyakorlati részét egy 
qualificatio nélkül való kertész tanította, ha egyáltalában tanítottak 
valamit ; az elméleti rész tanítását pedig rendesen a legfiatalabb tanárra 
bízták, ki azután a kellő ismeretek felett sem rendelkezvén, tanította e 
tárgyat kedvetlenül, mig csak alkalma nyílt magát e kellemetlen teher
től megszabadítani.

Már a nyolczvanas évek vége felé az intéző körök látják a helyzet 
visszásságait, érzik a bajok orvoslásának szükségességét és egy miniszteri 
biztos fog a dolog rendezéséhez, A miniszteri biztos jelentései alapján 
utasíttatnak egyes tanítóképzők kertjüknek miként való berendezésére. 
Budapesten gazdasági szaktanért alkalmaznak ; Kolozsvárt, Kassán a 
gazdasági tanintézetek tanárai mintt óraadók tanítják a gazdaságtant. 
Két-három tanítóképzőnél a gazdaságtant tanító tanárok komolyan 
foglalkoznak a tárgygyal, törekednek ezt érvényre juttatni, ismereteik 
gazdagítása végett szaktanfolyamokon vesznek részt és érnek is el 
némi eredményt, a mennyit a tanítóképző intézetek szervezete álta
lában és a rendelkezésükre álló eszközök megengednek. Sok tanítót 
képeznek, ki ha mindjárt nem mint kész gazda lép is ki az iskolából az 
életbe, legalább a kertészeti és méhészeti foglalkozásokhoz való hajla
mot visz ki.

Majd megindulnak a gyümölcstermelés elterjesztését czélzó moz
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galmak, majd az 1894. XII-ik törvényczikk előmunkálatai. A tanítót 
szemelik ki a községi faiskola kezelőjéül, ő vele akarják a népet a gyü- 
mölcsészetre taníttatni, ő általa a népben e foglalkozás iránt való szere- 
tetet felkölteni. Jutalmakat tűznek ki a faiskolakezelő tanítók számára, 
gyümölcséezeti póttanfolyamokat rendeznek, hogy a tanítók a gyümölcs
tenyésztéshez kedvet kapjanak és abban tökéletesen jártasak legyenek.

Az 1894. XII. törvényczikk. de különösen az annak végrehajtására 
vonatkozó rendeletek nagy mértékben foglalkoznak a gazdasági szakis
mereteknek a mindennapi népiskola és az ismétlő iskola utján való ter
jesztésével. A törvény kötelezővé teszi minden községben a községi 
faiskola berendezését, melynek kezelője első sorban a néptanító, má
sodsorban más szakértő egyén, ki azonban rendszerint az iskolás gyer
mekeket a gyümölcsfatenyósztésre is köteles tanítani.

A törvény szövege, de a dolog természete is a népiskolai tanítókat 
jelöli meg első sorban, mint olyanokat, kik a gazdasági szakismeretek 
terjesztésére hivatvák. A tanító az iskolában tanításával a gyermekeket, 
a faiskolában és gazdaságában tetteivel a népet kell, hogy az okszerű 
gazdálkodásra, a gyümölcsfatenyésztésre, konyhakertészetre és méhé
szetre oktassa.

Hogy azonban ennek megfelelhessen, kell, hogy maga is necsak 
tanítani tudjon, hanem a szükséges gazdasági ismeretekben elméletileg 
és gyakorlatilag is teljesen jártas legyen.

Ily tanítók képzése vált tehát szükségessé. A tanítóképzőkben 
nyújtott gazdasági szakoktatás e feladatok teljesítésére nem képesítette a 
tanítókat. Kellett tehát módokról gondoskodni, hogy részint a mezei- és 
kertgazdaság terén már tapasztalatokat szerzett tanítókat, részint a ta
nítóképzőt végzett fiatal tanítókat a gazdsági szakismeretek terjesztésére 
képesekké tegyék. A földmívelésügyi miniszter a múlt évben mező- 
gazdasági, gyümölcsészeti és szölömivelési tanfolyamokat rendezett, 
melyekre alkalmazásban levő tanítók államsegélylyel vétettek fel és a 
megfelelő gazdasági üzletágban kiképeztelek. Ezen kívül az ország több 
gazdasági szakiskolájában egy-egy képző-végzett tanítót alkalmaz ösztön
díjjal, részint egyes elemi tárgyak tanítása czéljából, de különösen 
azért, hogy az ösztöndíjas fiatal tanító a tanítóképzőben szerzett gazda
sági szakismereteit kibővítse és igy a gazdasági ismétlő iskolákban, 
szaktanítóul alkalmazható legyen.

Hogy ezen intézkedések közül a póttanfolyamok rendezése mennyi 
eredménynyel járt, azt a jövő fogja megmutatni, midőn az ezen póttan
folyamokon képzett tanítók az ismétlő iskolákban a gazdasági szakok
tatás eredményeiről számot adnak. Valószínű azonban, hogy a siker nem 
marad el, mert a tanfolyamokra, mint már említém, a gazdasággal 
éveken át foglalkozott tanítók hivattak be első sorban. A gazdasági szak
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iskolákban való rendszeres két évi tovább képzése a tanítóknak azonban, 
szerény nézetem szerint, feltétlenül sikerrel fog járni.

A kormány gondoskodása azonban, a tanítók gazdasági szakkép
zését illetőleg, nemcsak ebben nyilvánult, hanem a tanítóképzői gazda
sági szakoktatás intensitásának emelésére is történtek intézkedések, 
melyek azonban még eddig, nézetem szerint, nem mondhatók teljesen 
czélravezetőknek.

A tanítóképzői gazdasági szakoktatás eredménytelenségének okai, 
mint már említém, részint a tanítóképzők szervezetében, részint a meg
felelő eszközök hiányában voltak.

Nem volt első sorban még eddig határozottan körülírva a taní
tóképzői gazdasági szakoktatás czélja. Az eddig kiadott tanítóképzői 
tantervek ugyan felsorolják nagy vonásokban az elméletileg tanítandó 
tananyagot és kijelölik az ezen czélra felhasználható órák számát, de 
sem a gyakorlatok anyagát, sem az ezekre felhasználandó óraszámot 
nem szabják meg. Nincs megállapítva az sem, hogy az egyes gazdasági 
ágak közül melyikben mily mértékben kell a növendékeket kiképezni ; 
mert azt talán nem gondolta senki sem, hogy heti 2 órai elméleti és egy
két délutáni gyakorlati tanításban a növendékeket a gazdaság összes 
ágaiban járatos kész földmívessé, kertészszé, méhészszé stb-vé lehet 
kiképezni. Nincs egyszóval utasítás a tananyag feldolgozására vonat
kozólag.

Másik oka a tanítás sikertelenségének abban volt, hogy alig egy
két képzőnek volt az oktatás szükségleteinek megfelelően berendezett 
gazdasági telepe, lett légyen az kert, szőlő, méhes vagy gazdaság. — 
Ha volt is ilynemő területe, az vagy oly messze esett az iskolától, hogy 
a tanításnál csak ritkán volt felhasználható, vagy valamely helyi érdek
nek megfelelően volt berendezve, a legtöbb esetben diszül szolgált az 
iskolának, vagy egyoldalulag a jövedelmezőség, házi szükségletek, stb. 
szempontjából használtatott. Egy ily telepen azután egy gyakorlatias, de 
igen sokszor nagyon csekély műveltségű kerti munkás, kit rendesen a 
kertész névvel tiszteltek meg, végezte saját legjobb belátása szerint a 
növendékek gyakorlati oktatását, a mely legtöbb esetben, néhány kéz
fogás megmutatásában, de nem a növendékek által való gyakoroltatásá
ban és a durvább kerti munkáknak (pl. ásás vagy úttisztogatás) a növen
dékek által robotban való végeztetésében állott. Eitkán és kevés intézet
nél van jelen a tanár a gyakorlati foglalkoztatásoknál, mert ezt nem is 
számítják neki rendes óraszámába, hanem csupán a kertészek magyaráz
nak vadabbnál vadabb dolgokat a növendékeknek és ők érvényesítik 
nevelő hatásukat, a minek a fegyelmetlenségben mutatkozó eredményeit 
azután tessék a tanároknak helyrehozni.

Végül nem kis mértékben járult hozzá a tanítás eredménytelen
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ségéhez azon általam már említett körülmény, hogy a gazdaságtan a 
tanítóképzőkben csak olyan megtűrt szükséges rossz volt ; tanítása kézről- 
kézre járt és csak igen kevés helyen jutott szakképzett, a szegény elha
gyottat gondozni akaró tanár kezébe.

A közoktatási kormány 1894-ben tehát újabb intézkedésekkel 
igyekezett a tanítóképzők gazdasági szakoktatásán lendíteni. A földmíve- 
lésügyi miniszter hozzájárulásával jutalmakat tűzött ki a gazdaságtanban 
legtöbb előhaladást tanúsított növendékek részére. Lehetővé tette, 
hogy a földmívelésügyi minisztertói kinevezett gazdasági szaktanárok 
által taníttassák a tanítóképzőben a gazdaságtan. Különös figyelemben 
részesülnek a tanítóképesítők alkalmával a gazdaságtanból készített írás
beli dolgozatok, : melyeket a minisztériumhoz mind fel kell terjeszteni. 
Póttanfolyamok rendeztettek a tanítóképző tanárok részére, stb.

Ez intézkedések azonban, míg egy részről a bajokat teljesen meg 
nem szüntették, másrészt, miután a tanítás czólja és anyaga még most 
sincs pontosan körvonalozva, a tanítóképző intézeti tanárok körében a 
legellentétesebb nézetek okozói lettek.

Egy része, a lelkesebb, felbuzdult az uj eszméken. Kész gazdát akar 
a tanítóban látni. A tanítóképző növendéket mindég a gazdálkodással 
akarná foglalkoztatni. Mintagazdaság, kert, szőlő kell a tanítóképzőhöz, 
hangoztatják ezek. így szüntetheti majd meg a tanító az iskolát felhasz
nálva, a socialismust, a szegénységet.

A másik rósz veszedelmet lát abban, hogy egy tárgyat az intéző 
körök nagyobb támogatásban részesítenek, mint a mennyiben eddig része 
volt ; félnek a túltengéstől és tartva az egyoldalúság káros következmé
nyeitől, a gazdaságtant mint veszedelmes és fölösleges dolgot, kívül 
szeretnék látni a tanítóképzők kapuin.

Egyik nézet megvalósítása sem lehet, nézetem szerint, a tanító
képzők czélja. — A tanítóképző rendeltetése, véleményem szerint az, 
hogy egy sok mindenféle ismeret elemeiben jártas, de legelső sorban 
tanítani tudó egyént képezzen, ki azonban mindezek mellett kell, hogy 
gazdasági ismeretekkel is bírjon. — Kell, mert ismernie kell azon fog
lalkozás elemi szabályait, mely foglalkozás után az ország lakosainak 
legnagyobb része él ; tájékozottnak kell lennie azon gondolatkörben, 
melyben a vele leggyakrabban érintkező falusi földmívesek mozognak. 
Szükséges, hogy járatos legyen a gazdasági ismeretekben a tanító, hogy 
az általa tanítaudó gyermekek ismeretköréhez fűzhesse a tanítandó 
anyagot. Kell, hogy a tanító a természettudományokban szerzett isme
reteinek gyakorlati alkalmazásával tisztában legyen ; illetőleg a termé
szettudományokat a gyakorlati, igy tehát a gazdálkodásban való alkal
mazásokban is ismertethesse. Elméletben elsajátított természettudo
mányi ismeretei, ha a gazdaságtannal is a kellő mértékben és módon
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foglalkozik, az általa napról-napra észlelt jelenségek magyarázatául 
szolgálnak, ezen jelenségekhez hozzá fűzve, emlékezetében mintegy 
megrögzíttetnek. — Előnyös, ha az életben, az iskolai elfoglaltságon 
kivül fennmaradt szabad idejében (pedig a mostani falusi iskoláztatás 
mellett jut ebből bőven) egészséges, nemes foglalkozást, a minő pl. a 
kertészkedés, haszonnal űzhet és erre, szerzett élettapasztalataival gazda
gítva, a tanítóképzőben nyert ismereteit felhasználja.

Nem lehet tehát, nézetem szerint, a gazdaságiam szakoktatásnak 
a tanítóképzésben csekély szerepet tulajdonítani, annál kevésbé azt 
teljesen elejteni.

Az előbb említett szükségletek kielégítése azonban nem követeli 
azt, hogy a tanító oly és annyi gazdasági szakismeret birtokában legyen, 
mint a milyen és a mennyi ismeret ahhoz kell, hogy valaki az összes 
gazdasági szakismereteknek tanítója is lehessen.

A ki valamely tárgy tanításával foglalkozik, a tárgy anyaga felett 
kellő áttekintéssel és a részleteknek kellő ismeretével kell, hogy birjon. 
A gazdasági szakismeretek pedig ma már oly terjedelmesek, hogy igen 
sok elméleti és még több gyakorlati ismeretre van szüksége annak, ki e 
tárgy szaktanítója akar lenni. Nem valószínű tehát, hogy a tanítóképző 
intézetekben a tulajdonképeni tanítóképzés mellett gazdasági szakkép
zettséget is lehessen nyújtani a növendékeknek oly mértékben, hogy ők, 
mint gazdasági szaktanítók jó eredménynyel működhessenek. — Nem 
lehet a tanítóképző intézetekben az ezek részére megszabott tananyag 
részletes feldolgozásán kívül a növendékeket, a tanítóképzés harmóniá
jának veszélyeztetése nélkül, a gazdasági szakismeretekben is annyira 
kiképezni, hogy ők a gazdálkodás minden ágában jártasak legyenek.

Mérsékelni kell tehát a követelményeket, ne kivánjuk a tanítótól, 
hogy ő kész, okszerű gazda legyen, hanem elégedjünk meg avval, ha a 
mezőgazdasági szakismeretekben annyira tájékozott, hogy önképzés 
útján elméletileg és gyakorlatilag is tovább képezhesse magát, de meg
követelhető az, hogy a kertészet minden ágában és az úgynevezett gaz 
dasági mellékfoglalkozásokban annyi jártasságot szerezzen, hogy ezen 
gazdasági ágakat haszonnal űzni és az iskolás gyermekeket ezeknek ele
meibe bevezetni képes legyen.

Elfoglaltatása, anyagi helyzete úgy sem engedik meg a tanítónak, 
hogy mezőgazdasággal foglalkozzék ; e foglalkozás elvonná az iskolától, 
és nagyobb tőkebefektetést követel. Míg ellenben a kertészkedés nemes, 
üdítő, egészséges foglalkozás, mely ;a tanítói kötelességek lelkiismere
tes teljesítése mellett is űzhető, mely nem kiván nagy üzleti tőkéket és 
a tanítók mai anyagi helyzete mellett nem kis mértékben fog hozzájárul
hatni a megélhetési gondok könnyebb elviseléséhez.

Hogy azonban tanítóinkat a gazdasági szakismeretekben ennyire
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kiképezhessük a tanítóképző intézetekben. Szükséges, hogy mindazon 
hiányok, melyek a tanítóképzői gazdasági szakoktatás eredménytelensé
gének okai voltak és nagy részben most is azok, megszüntettessenek.

Első sorban részletes tantervben irassék körül határozottan a 
tanítás által elérendő czél, feldolgozandó tanítási anyag és jelöltessék 
meg az ezen tárgyra fordítandó óraszám. E kívánságoknak az országos 
közoktatási tanács által kidolgozott és tudtommal a közoktatási minisz
ter által el is fogadott tanterv megfelel. A tantervvel azonban egyidejűleg 
részletes utasítások is adattassanak ki, melyekben a tananyag feldolgo
zásának módja szabatosan körvonaloztassék. E munkálatok tudomásom 
szerint most vannak folyamatban.

Másod sorban rendeztessók be minden tanítóképző intézet mellett, 
az iskolai helyiségek közvetlen közelében egy ajgyakorlati oktatás szükség
leteire felhasználandó kertterület, mely azután a tanítóképző növendékei
nek gyakorló helyül szolgáljon a szó szoros értelmében úgy,'; hogy az 
összes, e területen előforduló munkálatok általok végeztessenek. Elő
nyös le z, ha a tanítóképzőnek kis gazdasága is van, de ez csak arra 
szolgáljon, hogy benne a növendékek szemlélet útján az egyes gazdasági 
munkákról, melyeket különben alkalmilag másutt is szemléltethetünk, 
fogalmat szerezzenek maguknak. E gazdaságok berendezésénél azonban 
óvakodni kell a túlságos mintaszerűségtől, mert ez nagyon sok esetben a 
fényűzésbe megy át, a minek bemutatása pedig épen nem kívánatos. 
Egyszerű kis parasztgazdaság legyen az ; az olcsóság és gyakorlatiasság 
elveinek megfelelően berendezve. — Feltétlenül szükséges azonban még 
hogy minden tanítóképzőben egy jól felszerelt méhes is rendeztessék be.

Yégül, nem is említve azt, hogy jó tankönyvek is kellenének, 
csupán a szaktanárok alkalmazásának kérdése volna megoldandó. Két
ségtelen, hogy a tanítóképzői gazdasági oktatást sikerrel csupán szakkép
zett tanárok végezhetik és ezeket kellene megbízni a gyakorlati okta
tással is. Nem látszik azonban előnyösnek a mostani megoldása e kérdés
nek, midőn a tanítóképző intézetekhez a földmívelési miniszter nevez ki 
szaktanárokat, kik ez alkalmazásuk alatt is az ő fennhatósága alá tartozó 
szakközegek maradnak. Ez, ha az illető helyeken talán eddig nem is 
zavarta a tanítóképző intézetek tanártestületében feltétlenül megkiván- 
tató öszhangot, csak az alkalmazott gazdasági szaktanárok és az illető 
tanítóképző tanárainak személyes tulajdonságainak, de semmi esetre sem 
az elvnek következménye. Ha egy intézetnél nem működhetnek is egy- 
és ugyanolyan képzettséggel biró tanárok, a tanítás érdekei megköve
telik, hogy az alkalmazottak egy és ugyanazon főhatóság alkalmazottjai 
legyenek.

Ily eszközökkel azután nagyon valószínű, hogy a tanítóképzők 
gazdasági szakoktatása eredményes lesz.
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A mi a polgári iskolákban való gazdasági szakoktatást illeti, arról 
keveset mondhatunk. A polgáriskolák mind jobban és jobban töreked
nek arra, hogy általános műveltséget nyújtó középiskolákká alakuljanak 
át. Szervezetük nem felel mega szakiskolák jellegének, és ha itt-ott vala
mely irányú szakoktatással foglalkoznak is, az csak helyi viszonyok 
hatásának eredménye. Nézetem szerint nem is szükséges, hogy a polgár
iskolákban a gazdaságtan, mint szaktárgy taníthassák. Legyen a polgár
iskola alsóbb fokú, általános műveltséget nyújtó középiskola, melyben 
azonban az egyes tudományágak a gyakorlati élet szempontjából tanítas- 
sanak. így azután, midőn a természettudományokat egyrészt az iparban 
való alkalmazásuk szempontjából fogják tanítani ; másrészt mellőzve a 
a természetrajzi tanításban a descriptiv eljárásokat, az állatokat, a növé
nyeket és az ásványokat és kőzeteket úgy fogják a gyermekekkel meg
ismertetni, a mint azok az ember termelő tevékenységének előmozdítói 
vagy hátráltatói lesznek s igy fog a polgáriskolai növendék is oly általá
nos gazdasági szakismeretek birtokába jutni, a milyenek egy agricultur 
államban az általános műveltséghez megkivántatnak.

A gazdasági felső népiskolák életképtelenségének világos bizo
nyítéka az, hogy ma már tudtommal csak három áll fenn és ezek is, a 
mint azt a kiadott értesítőkből látni lehet, oly gyermekeket képeznek, 
kik onnan kilépve napdíjasok, irodatisztek, tanítójelöltek, kereskedők 
stbiek lesznek, de gazdát csak elvétve találhatunk köztük, ügy látszik, 
széles alapokon történik ez iskolában az elméleti képzés a gazdasági 
ismeretekben és ez az oka annak, hogy ez iskolák növendékei a gyakor
lati gazdálkodást, mint képzettségi fokuknak már meg nem felelő fog
lalkozást megvetik és inkább úri foglalkozást keresnek az irodák testet- 
lelket ölő légkörében. Különben a felső népiskolák tantervében érvényre 
juttatott elméleti sisakoktatás nem is fog eredménynyel járhatni 12—15 
éves gyermekeknél, kik a megtanult tananyag tökéletes megemésztésére 
nem is képesek, kiknek játszi gondolkodásuk komoly üzleti dolgokkal 
való alapos foglalkozásra nem is való. Alakítsák át ez iskolákat kertész- 
iskolákká vagy szervezzenek belőlük gazdasági szakiskolákat, melyekben 
azután 17—20 éves ifjakat értelmes gazdákká kiképezhetnek.

A gazdasági irányú ismétlő iskolák felállítása, szervezése és beren
dezése tárgyában tett kormányintézkedések sikerre vezethetnek, ha a 
gazdasági foglalkozásokban felnőtt ismétlő iskola-köteleseket, általuk 
már ismert gazdasági munkáknak okszerűbb végrehajtására fogják csak 
megtanítani akarni, ezt azonban, azt hiszem, nehéz lesz elérni, hogy az 
itt tanított gyermekek az iskola elhagyása után a paraszt-gazdaságok 
okszerű berendezésére és kezelésére képesek legyenek. Ezt csak a felnőt
teknek megfelelő oktatása által lehet majd elérni. A legtöbb eredményt 
az ismétlő-iskolákban valószínűleg szintén csak a kertészet, szőlló'mívelés



és a gazdasági mellékfoglalkozások gyakorlati és csekély mértékű elmé
leti tanítása által fogják elérni. Egy kis teijedelmü kert, egy kicsiny 
méhes kezelését gyermekészszel is áttekintheti a tanuló. Az ezekben elő
forduló munkákat gyakorlatilag is megtanulhatja a gyermek, mert meg
van a kellő physikai ereje is hozzá, de hogy a mezei gazdálkodás min
den ágazatában jártas legyen, hogy az azokban előforduló munkákat 
gyakorolja, ahhoz sem szellemi, sem testi ereje nincsen.

Annál kevésbé lesz erre alkalmas a mindennapos iskola tanulója. 
Az olvasás, írás és számolás, néhány földrajzi és történelmi ismeretre 
való oktatás is már nagyon lefoglalja a tanító munkáját. Es ha a mellett 
az embert közelről érdeklő némely természeti tüneményt is megmagya
rázunk és a gyermeket az emberre nézve közvetlenül hasznos vagy 
káros állatokkal, növényekkel és ásványokkal megismertetjük, őt ezek 
életének, hasznos vagy káros voltuknak, felhasználásuknak megfigyelésére 
reá vezetjük, akkor, nézetem szerint, az elemi népiskola megtette mind
azt, a mit észszerűen várni lehet tőle.

A mezőgazdasági szakismereteknek terjesztésére, nézetem szerint, 
tehát nem lehet kizárólag csak a népoktatási intézeteket felhasználni. 
Kell még más tényezőkről is gondoskodni, melyek különösen az okszerű 
mezőgazdaság és állattenyésztés hasznos voltát a néppel megismertessék, 
melyek a bizalmatlan, conservativ földmívest földjének, tőkéjének és 
munkájának jövedelmezőbb kihasználására reábirják. E tényező első sor
ban a példaadás lesz. Egyszerűen berendezett, az okszerűség és jövedel
mezőség szempontjaiból kezelt parasztgazdaságok, a milyeneknek felállí
tása és segélyezése a kormány részéről már meg is indult ; a gazdasá
gokat kezelő értelmes egyének által tartandó néhány Nádudvari uram- 
szerű vasárnapi beszélgetés a gazdálkodó földmívesekkel, bizonyára a 
legtöbb eredményre fognak vezetni. A földmíves saját szemeivel győződ
hetik meg valamely eljárás hasznos voltáról ; egyszerű, általa megérthető, 
szavakban hallja egyik másik gazdasági elvnek, kormányintézkedésnek 
stb-nek megmagyarázását; ismeri az embert, ki őtet ezekre oktatja; 
sokszor kétkedéseiben rögtön jóindulatú és okos felvilágosításokat kap ; 
hinni fog és követi a példát, a nyert utasításokat.

Ezen feladatok teljesítésére azonban, szükséges, hogy a nép előtt 
hitellel bíró szakképzett egyén kezelje a fennebb említett mintagazda
ságot. Hogy a nép vezetői közül ki legyen ez, azt a helyi viszonyok leg
jobban fogják megállapíthatni.

Ha van a községben gazdasági irányú ismétlő-iskola, akkor az annál 
alkalmazott gazdasági szaktanító, ha a mindennapi iskolában csekély 
mértékű elfoglaltsága van, lesz a leghivatottabb e feladat teljesí
tésére. Más tanító azonban, azt hiszem, e rendeltetésnek nem igen
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tog megfelolhetni, azon okoknál fogva, miket már fennebb felsorolni 
alkalmam volt.

Miután azonban ily mintagazdaságok létesítése valószínűleg sok
kal nagyobb mértékben fog szükségessé válni, mint a mily mértékben 
gazdasági ismétlő iskolák felállíthatok lesznek, a gazdaságok kezelésére 
és a felnőttek gazdasági irányú oktatására a nép vezetői közül vagy a 
lelkészt, vagy a jegyzőt kell felhasználni.

A jegyző elfoglaltsága, és képzettsége kevés helyen fogja lehetővé 
tenni azt ; hogy ő e feladatok teljesítésére vállalkozzék. Másként áll 
azonban a dolog a lelkészekkel. Ezeknek foglalkozása megengedi, 
de a legtöbb helyen így is van, hogy gazdálkodással foglalkozzanak. 
A lelkészhez a nép nemcsak lelki vigasz elnyerése végett, hanem rend
szerint minden ügyes-bajos anyagi ügyeivel is fordul tanácsért és útba
igazításért és ezen tanácskéréseiben a legnagyobb bizalom vezérli. A lel
kész anyagi helyzete oly szerény megélhetést biztosít részére, hogy a 
gazdálkodásban kifejtett munkásságával kénytelen magán segíteni. 
Sok helyen jövedelmeinek legnagyobb részét a parochia tulajdonát képező 
földbirtok haszonélvezete képezi. Miért ne lehetne tehát ő a gazdasági 
ismeretek tévesztésének egyik hathatós tényezője ? Gondoskodjanak az 
egyházi hatóság és a kormány arról, hogy lelkésznek már theológiai 
tanulmányaik közben, különösen a mezei gazdaságban kellően kiképez- 
tessenek. Segélyeztessenek a szegényebb egyházak azzal, hogy akár a 
congrua-rendezés alkalmával, akár államsegítség alakjában, a lelkészek 
haszonélvezetére rendelt kis birtokok kellően felszereltessenek vagy, ha 
ily birtok nincsen, az a parochia részére megvásároltassák ; adassák némi 
tiszteletdíj a lelkésznek a reá bízandó csekély munka teljesítéséért és én 
azt hiszem, a nép gazdasága igen gyorsan fellendül.

Ily módon lehet nézetem szerint a gazdasági szakismereteket 
kellően terjeszteni. Hogy az mennyire sürgős és fontos, azt eléggé iga
zolják a kormánynak ez ügyben mondhatni nap-nap után tett intéz
kedései.

Én, mint e téren az ügynek egyik szerény munkása, ime ezen 
néhány körvonalban kivántam a gazdasági szakismeretek terjesztési 
módjainak történetét és azoknak jelenlegi helyzetét ismertetni. Ha némely 
helyen közben-közben elragadt a hév, mentsen ki engem az a szeretet, 
melylyel e, hazánk közgazdasági érdekeit oly nagy mértékben előmozdító 
ügygyei foglalkozom.

Adja Isten, hogy mihamarább következzék be az az idő, hogy a 
gazdasági ismeretek terjesztésének helyes módját eltalálva, a földmivesek- 
nek az által anyagi jóllétét és ezzel erkölcsi és szellemi színvonalát 
emeljük. Snasbl ferencz.



KÉT JELEN TÉS A KÖZOKTATÁSÜGY SZERVEZETÉNEK ALAPVETŐ ELVE. 3 7

KÉT JELENTÉS

A KÖZOKTATÁSÜGY SZERVEZETÉNEK ALAPVETŐ ELVE 
TÁRGYÁBAN.

Azon mozgalomnak, mely hazánkban a közoktatásügy szervezése 
körül megindult, egyik kimagasló pontja a dr. Bokor József tanártól az 
orsz. közokt. tanács állandó bizottságához, a polgári iskolák reformjának 
alkalmából f. é. ápril hó 28-án benyújtott jelentés képezi. Ezen jelentés 
nemcsak írójának egyénisége és magas látóköre által vonja magára 
figyelmünket ; hanem az által is, hogy B. J. tanár egyetemes álláspontra 
helyezkedve kivánja a maga rendszerét felépíteni, melynél fogva az ő 
dolgozata méltán helyezhető az Egyesült-Államok «Tízes bizottságának» 
«Jelentése» mellé.*

Igaz ugyan, hogy ezen eljárás által azon intézetek, melyeknek 
ügyében B. J. tanár közvetlenül felszólalt, többet vesztettek, mint nyer
tek ; de más oldalról mi sem tanúskodik fényesebben az ő pártatlansága 
mellett, mint az, hogy nem a közvetlen, hanem a végczél lebegett sze
mei előtt.

Elévülhetlen érdeme marad B. J. tanárnak, hogy rendszerét min
den áron elvi alapon kivánja felépíteni; más oldalról azonban, positiv 
kivánván lenni, nem hagyja figyelmen kívül a tényleg meglevő közokta
tásügyi állapotokat és intézményeket. E beteges és a múltak hagyomá
nyaiban gyökerező állapotok kutatása őt végre is azon meggyőződésre 
juttatja, hogy maguknak intézeteinknek tartalmában elvi alap nem 
található : félre löki tehát az egészet s az elvi alapot rendszeréhez, hosz- 
szas keresés után, végre a tanítás módszerében véli feltalálhatónak.

Föltévén azt, hogy egy alaki elv tartalommal is biró szervezetnek, 
a milyen a közoktatásügyi, alapja lehet, — örökké talány marad előttünk, 
hogy miként jutott B. J. tanár az iskolák három fajára : népiskola, pol
gári iskola és középiskola. Szerinte ugyanis van az analytikai (inductiv) 
és a synthetikai (deductiv) módszeren felépülő iskola-nem. Hogy ezen 
álláspont szerint a synthetikai módszeren alapuló iskola a középiskola 
az kétséget nem szenved. Melyik hát az analytikai módszeren felépülő ? 
A nép-, avagy a polgári iskola ? Mert a kettő között oly határvonalat 
von, hogy mindkettő nem lehet. Vagy a népiskola még nem is szorosabb 
értelemben vett tanintézet, csak a tanintézetre — a polgári iskolára — 
előkészítő ? Bármiképen álljon is a dolog, annyi kétséget nem szenved, 
hogy az ezen elméleten alapuló rendszerbe, vagy a népiskola vagy az ú. n.

* L. Magyar Pædagogia 1897. nov. és decz.
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polgári iskola nem fér bele. A népiskola onnét ki nem maradhat, mert 
akkor, Diesterweg szerint, «a teljes elvadulás állapota következnék be». 
Ebből önként következnék, hogy a polgári iskola felesleges. Mért nem 
mondja ki B. J. tanár a fejtegetése által egyedül megengedhető tételt ? 
A polgári iskolát akarta kimélni ? Vagy a néptanítókat nem látja eléggé 
éretteknek az analytikai rendszeren felépítendő hét (7) osztályú népisko
lában való oktatásra ? Bizonyára ez utóbbi lesz a megfelelő indító ok ; 
csakhogy B. J. tanár úr bennünket, népnevelőket is nem akart sérteni. 
Ha így állna a dolog, ne tessék magát feszélyeztetni, mondja ki egyene
sen szíve szándékát. Mi már rég megszoktuk, hogy az igát húzzuk, s ezért 
bennünket arczul-csapással fizetnek. Azt mondja B. J. tanár úr, egy ké
sőbbi közleményében, hogy terve a népiskolát nem érinti : a népiskola 
munkáját ezután is szabadon folytathatja, mert hisz azt, a polgári iskola 
kedvéért, pusztán lV2°/o hagyja el. Bocsánat, ezen l ‘/a»/o a népiskola fel- 
virágozására, sőt boldogulására majdnem nagyobb jelentőségű, mint a 
megmaradó 98V2°/o. Mert először is ezen 1V*% képezné a népiskola színe- 
javát; ez vonja el attól a vagyonos, befolyásos, hatalmas szülőket, kik 
végelemezésben az ország sorsát intézik. Hiába, az ember önző lény, 
és az is marad ; a kit valamely intézményhez érdek nem csatol, — az 
ideig-óráig támogatja azt, de végre mégis az érdek győz. Azonkívül ezen 
IV2 százaléknak (itt a középiskola alsó osztályaitól el kívánok tekinteni) 
a népiskolából való elvonása sérti az egyenlőség elvét, mely nélkül pedig 
minden népszabadság, népképviselet : pengő érez és zengő czimbalom.

Annak igazolására, hogy az esetleges hét osztályú népiskolában 
való tanításra, a mai képzés mellett, a néptanító alkalmas volna, csak a 
következőkre nagyok bátor utalni. Nem régiben a tanítói pályára egy 
három osztályú reál- és egy két osztályú (évfolyamú) tanítóképző
intézet készített elő ; jelenleg e munkát egy négy osztályú középiskola 
(illetőleg annak négy évi tanfolyama) és egy négy osztályú tanítóképző- 
intézet végzi. Az előbbi képzés mellett a tanítónak egy hat évfolyammal 
biró népiskola követelményeit kellett kielégítenie. Most midőn végelem
zésben a tanítóképzés három évvel megnövesztetett, az egy évfolyammal 
t setleg kibővitendő népiskola munkájának ne lenne az képes megfelelni? 
Avagy az emberiségnek a tanítói pályára lépő része azóta annyira 
degenerálódott ? !

«Entia præter necessitatem non sunt multiplicanda» mondja B. J. 
tanár úr. Mért járul tehát mégis maga az iskolafajok szaporításához?

Az előzőkből kitűnik, hogy Bokor tanár fejtegetései a népiskola 
javára, ki volnának aknázhatók. Mi, átmenetül, megelégednénk a hat 
osztályú népiskolai tankötelezettséggel ; az ő álláspontjából pedig a hét 
osztályú népiskolai tankötelezettség következik. Ha ezt mégis nem tesz - 
szűk, történik két okból : 1. mert nem ismerhetjük el, hogy az inductio
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kizárólag az alsóbb fokú, a deductio a felsőbb fokú oktatás módszere ;
2. mert nem fogadhatunk el egy tartalommal is biró rendszer számára 
egy tisztán alaki princípiumot.

A mi az első pontot illeti, igénytelen felfogásom szerint, minden 
helyes oktatás, minden fokon, inductiv és deductiv, vagy, ha jobban 
tetszik, analytikai és synthatikai.

Midőn a néptanító, a beszéd- és értelemgyakorlatok keretében, a 
tárgyakat szemlélteti, — midőn egy mondatból vagy számtani példákból 
a szabályt levezeti, — midőn, a földrajzban, az iskolaszobát, az iskolai 
épületet, az utczát, a községet, környéket, majd a hazát megismerteti : 
az inductiv módszert használja. De ugyanazon módszert használja a 
középiskolai tanár is, midőn a physikai kísérletekből a törvényt levezeti, 
midőn a történelemben a sporadikus eseményekből egy kor jellemét le
vonja stb. Hőt még az egyetemi tanár is inductive jár el, midőn, egy 
előtte levő hulla s apróbb kísérletek és észleletek alapján, az életműködés 
törvényeit megállapítja.

A felhozott példákból kitűnik, hogy az inductio nem pusztán az 
alsófokú oktatás módszere, hanem a legfelsőfokúé is. Ugyanaz mondható 
a deductióról (synthesis) az alsó fokon. Midőn pl. a számtanban, a meg
állapított szabály alapján, feladatokat dolgoztatunk ; midőn az összetar
tozó fogalmakat a fölé-, mellé- és alárendeltség viszonyába hozzukf 
midőn pl. a sereg, osztály, rend és egyed fogalmát nyújtjuk stb.: a de
ductiv vagy synthetikai módszert követjük. A deductiónak szerepe a 
felsőbb fokú oktatásban nem vonatott kétségbe, — tehát arról nem is 
kell szólnom.

A mondottakból kitűnik, hogy úgy az inductio mint a deductio az 
oktatás minden fokán előfordul. Az új ismeret keletkeztetésénél a szoro
sabb értelemben vett oktatásnál, minden fokon, az egyedül helyes mód
szer az inductio ; az egy körbe tartozó ismeretanyag összeszedésénél, 
rendszerbe hozatalánál — az ismeret pedig csak ez által válik tudomány- 
nyá — szintén minden fokon, a deductiv módszer a megfelelő. Megen
gedem én, hogy úgy az inductiónak, mint a deductiónak alsóbb és ma
gasabb foka különböztethető meg, — de azért ezek jellegüket nem változ
tatják; köztük a határvonalat megvonni bajos volna : és így egy rendszer 
alapvető elveiül, egyáltalán fel nem használhatók.

A másik pontra nézve szolgáljon feleletül az Egyesült-Államok 
«Tízes bizottságának» «Jelentése». Igen szépen jegyzi meg Baker : «Mere 
form, mere power, without content, means nothing». Puszta alak, puszta 
erő, tartalom nélkül, semmit sem jelent. Az erő ép az ismeret által erő. 
«Azt a világot, melyben erőinket használnunk kell, először meg kell érte
nünk, hogy hasznunkra fordíthassuk».

Ez álláspont igazolására legyen szabad még a következőkre utal-
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nom. Dr. Harris T. W. az Egyesült-Államok nevelésügyi biztosa s legtekin
télyesebb bölcsész-nevelője, a műveltség tartalmát a következőkép cso
portosítja : aj Természet. Ide tartozik : I. a szervetlen (t. i. természet) — 
mennyiségtan, természet- és vegytan ; II. a szerves (t. i. természet) -— a 
természetrajz, ide értve mindazt a mi körforgásban van. b) Az ember 
vagy lélek. Ide tartozik : III. az elméleti vagy gondolkodó erő — gon
dolkodástan, bölcsészet, philologia ; IV. a gyakorlati vagy akarati erő — 
polgári történelem, társadalmi és politikai tudományok ; V. az sestheti- 
kai vagy művészeti erő -  - irodalom és művészet.

A nyolcz osztályú nép- vagy nemzeti iskola (Harris szerint), ezek 
közül, a következőket öleli fel : I. Szervezetlen természet — mennyiség- 
tan (számtan). H. Szerves természet -  földrajz (ide értve a természet
rajzot. III. Elméleti ember — nyelvtan (olvasás, írás, elemzés). IV. Gya
korlati ember — nemzeti történelem. V. Aestbetikai ember — olvasás 
(irodalom, rajz). — Ezen öt kör a középiskolai s az azt követő collegiumi 
fokon mindinkább kiszélesedik s a következőket öleli fel : I. Szervetlen 
természet — aj algebra, b) mértan és trigonometria, c) elemző mértan,
d) természet bölcselet. II. Szerves természet — a) physikai földrajz,
b) csillagászat, c) növénytan, d) physiologia, e) állattan. HL Elméleti 
ember — a) philologiai — latin és görög, franczia vagy német, b) észtani 
és erkölcstani bölcselet. IV. Gyakorlati ember — a) egyetemes történe
lem, b) az állam alkotmánya. V. Aesthetikai ember — a) irodalomtör
ténet, b) valamely kiváló író (pl. Shakespeare), c) ékesszólástan — sza
valat, szerkesztés, d) rajz (1. Eeport of the commissioner of Education. 
Washington. 1898/i. 633. lap.).

Bokor tanár hevesen kikel az általános műveltség, mint a nem 
szakiskolák czélja ellen. Már pedig akár hogy törjük is fejünket, ezen 
intézetek számára más feladatot, mint a műveltség megadását, nem tűz
hetünk ki. Miután ezen műveltségre nem a szakpályák szempontjából 
van szükség, szakműveltség nem lehet : tehát okvetlenül általános jelle
gűnek kell lennie. -  Abban teljesen egyetértek B. tanárral, hogy ezen 
műveltséget oly értelemben, mint azt a  miniszteri jelentés teszi, fokozni 
nem lehet ; mert az egyszer meglevőt még nagyobb mértékben meglevővé 
tenni, képtelenség. Azt azonban el nem ismerhetem, hegy a gymnasiu- 
mok és reáliskolák tartalmilag különböző fokú vagy jellegű általános 
műveltséget nyújtanának —- legfeljebb a színezet lehet eltérő. Mindkét 
intézet tárgyai tartalmilag egyenértékűek. Az Egyesült-Államok bizott
ságának bemutatott jelentése a középiskoláknak négy typusát veszi fel, s 
teszi azt azon tudatban, hogy az azok által nyújtandó képzés teljesen egyen
értékű. Azért kellett nálunk a reáliskoláknak gymnasiumi jellegű közép
iskolákká átalakulniok, — azért nem bírtak a mi polgári iskoláink kije- 
geczesedni, mert nem volt határozott czéljuk. Jelenleg nagy a tendentia,
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hogy ez utóbbi iskolák hét (7) osztályúvá egészíttessenek ki. Meg vagyok 
győződve, hogy ha az illetőknek törekvése őzéit érne is, — ez nem lenne 
a végső stádium. A fejlődés csak akkor nyerne befejezést, ha azok a reál
iskola vagy gymnasium fokára jutnának : akkor pedig eredeti jellegüket 
sőt rendeltetésüket is elvesztenék.

Az általános műveltségnek, mint tanczélnak használatában a 
zavar, a félreértés onnan eredt, hogy az a népiskolákra is alkalmaztatott. 
Ez nagy tévedés. Azon műveltség, melyet a népnevelés van hivatva 
nyújtani és nyújthat : a nemzeti műveltség. Minden ember első sorban 
egy nemzetnek s csak azután az összes emberiségnek is tagja : csak ha 
előbb az ezen szűkebb körben való mozgásra kópesíttetett, értheti meg 
később az egész emberiséget illető vonatkozásokat. Hogy tanférfiaink a 
középiskolákban a túlterhelésen segíteni nem tudnak, ennek oka nagy 
részben abban keresendő, mert kettős czélt kívánnak szolgálni : a nem
zeti műveltségét és az általános műveltségét. Hagyják az elsőt a nép- vagy 
nemzeti iskolának és rajtuk is segítve lesz s a népnevelést sem sértik.

Ezen álláspont mellett a nemzeti iskola felölelné a műveltség öt 
köréből azon elemeket, melyeket ez iskolák számára dr. Harris kijelölt ; 
ezekhez, a tovább menő fokokon, az egyes körök kimutatott tárgyai a 
legtermészetesebben sorakoznának. A műveltség ezen tényezőinek ily
nemű csoportosítása felel meg a közoktatásügyi szervezet azon alapelvé- 
uek, melyet mint legjellemzőbbet az u. n. tizes bizottság javaslatában 
előtüntettem: «Minden ország közoktatásügyének olyan szervezettel kell 
bírnia, a milyen kormány-formája». Ezen alapigazságot már a régi görö
gök is belátták : Lykurgos és Solon törvényei nevelésügyi intézkedések
nél alig tartalmaznak ogyebet. — Ha egy futó pillanatot vetünk korunk 
népeinek közoktatásügyi szervezetére, lehetetlen, hogy azonnal szemünkbe 
ne tűnjék, hogy a népképviseleti alkotmánynyal biró nemzetek népneve
lésüket lehetőleg széles alapra kívánják kiterjeszteni. Az Egyesült-Alla- 
mokban a népiskola, mint láttuk, nyolcz évfolyamú ; ugyanaz Angliában 
oly fejlett, hogy némely népiskola az egyetemre is előkészít; a mióta 
Francziaország minden utógondolat nélkül a népképviseleti alkotmány 
terére lépett, megindult a mozgalom a népiskolai tankötelezettségnek a 
növendék tizenegyedik életévének betöltéséig való kiterjesztése iránt. 
Sőt még Németország is, mely eddig az iskolaszervezet terén legconser- 
vativabbnak mutatkozik, kezd már ébredezni. Ennek igazolására bátor 
vagyok a német nemzeti (national-social) egyesületnek,'az idei képvise
leti gyűlésén Erfurtban hozott megállapodására utalni: 2. p. «Minden 
tanintézet számára egy közös alapintézményt: az «általános népiskolát» 
követeljük». Hogy ezen általános alapépítménynek a 14-ik életév végéig 
kellene kiterjednie, az a negyedik pontból világosan kitűnik. Ezen reso
lution ak két körülmény ad súlyt : az első az, hogy azt egy politikai egye-



42 SOMOGYI GÉZA.

sülét mondotta ki, a második, hogy annak előadója korunk egyik első
rangú nevelője dr. Kein W. jénai egyetemi tanár s az ottani pædagogiai 
seminarium igazgatója volt.

Tárgyi szempontból leghelyesebbnek vélném a nyolcz osztályú 
népiskolát ; de, átmenetül megelégedném a hatosztályú népiskolai tan
kötelezettséggel is : annyival is inkább, mivel az — Comenius szerveze
tében— részint traditionalis, részint — a XXXVIII. t. ez.-ben —- törvé
nyesalappal bir. E törvénynek kellett volna oly szegletkőnek lennie, me
lyen mi közoktatásügyi szervezetünk fel lett volna építendő. Ugyanis a mi 
közoktatásügyi szervezetünket a rendi alkotmány teremtette meg s annak 
állt szolgálatában. 1848-ban az események sokkal rohamosabb lefolyást 
vettek, hogy sem a tanügyszervezet a népképviseleti alkotmányhoz lett 
volna idomítható. Ezután jött az özönvíz. Gr. ThunLeo pedig a mi rendi 
alkotmányunkban gyökerező rendszerünket az absolutismus czéljaira 
oly alkalmasnak találta, hogy azon csak lényegtelen módosításokat esz
közölt. Midőn alkotmányunk helyre állíttatott, valódi államférfim cultus- 
miniszterünknek, b. Eötvös Józsefnek 1868-ban, első gondja volt, hogy 
megalkossa a hatosztályú népiskolát. Megvagyok győződve, hogy ha ő 
tovább él, a hatosztályú népiskolát a hatosztályú középiskola követte 
volna. Az ő kimultával a nagy mű befejezetlen maradt. Azóta közoktatás- 
ügyünket hangzatos jelszavak, milyen «a világosság felülről jön» stb., irá
nyítják. Megvallom, hogy én hazánk jövőjében való bizodalmamat azért 
vesztettem el, mert nem látok sem politikai, sem társadalmi, sem tudo
mányos egyesületet, mely zászlójára a népnevelósnek minél tovább való 
kiterjesztését tűzte volna. Ki tudja, meddig fog ez így tartani ?

*

Bemutattam a világ legalkotmányosabb népének egy nagyobb sza
bású tanügyi mozgalmát ; iparkodtam az annak alapul szolgáló elveket 
kimutatni ; törekedtem az a között és a nálunk folyamatban lévő hason- 
irányú mozgalom egyik jelentékenyebb phasisa között a párhuzamot 
megvonni. — Meglehet, azzal fognak vádolni, hogy úgy tettem, mint a 
sanda mészáros : nem oda vágtam, a hova néztem. Nem vitatkozom. Egy
ről azonban biztosíthatom úgy népnevelő-, mint középiskolai társai
mat : és ez az, hogy a középiskolák fejlődése ép úgy szívemen fekszik, 
mint a népiskoláké ; mert azok egy szerves egészet alkotnak ; az elsőnek 
beteges állapotát megérzi a másik és viszont. Szilárd meggyőződésem, 
hogy hazánk csak mint népképviseleti alkotmánynyal bíró állam állhat 
fenn : ez pedig egy életerős népiskola nélkül logikailag nem képzelhető. 
Igen helyesen jegyzi meg Wigge B., hogy : «az általános népiskola szer
vezésénél csakis pædagogiai szempontok lehetnek irányadók és ha ekkor 
az a felsőbb iskoláknak «alapépítményül» nem szolgálhat, — ez annak a
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bizonyítéka, hogy e felsőbb iskolák szorulnak reformra. A minthogy 
tényleg nagyon is rá szorulnak» (1. Neue Bahnen 1897 607. 1.).

Dr. Bokor tanár úrhoz pedig és a vele hasonló ívasú férfiakhoz 
egy alázatos kéréssel járulok : ne bántsák azt a szegény népnevelést, ne 
törekedjenek azt megszabdalni ! Gondolják meg, hogy minden kapa
vágással, melyet a népiskola megrontására tesznek, maguk alatt is ássák 
a vermet, melybe nemcsak mi és ők, hanem a haza is bele esik. Isten 
velünk ! S o m o g y i G é z a .

IRODALOM.

l t i r á l a t  dr. Négyesy László S ti l is z t ik á já n a k  második kiadásáról. (Buda
pest, Lampel R., Wodianer F. és fiai. 1897. 227 1. Ára fűzve 1 frt 20 kr., 
kötve 1 frt 40 kr.).

Dr. Négyesy Lászlónak ez a tankönyve módszerére és kidoldozására 
ép oly jeles, mint a mily szerencsés elméleti és olvasmányi anyagának 
megválasztásában és csoportosításában. Bevezetésül szabatos és világos 
tájékoztatást ad a nyelv és stilus, nyelvtan és stilisztika, az élőszó és írás 
egymáshoz való viszonyáról, az Írásbeli előadás fejlődéséről s az előadás
beli mesterség elsajátításáról ; aztán beszámol az egész munka tervéről és 
berendezéséről. Olvasmányaiban elbeszéléseket (még pedig meséket, pél
dákat és anekdotákat) közöl, — majd leírásokat és jellemzéseket; de 
mindég úgy, hogy a csoportosítás magvát a magyar történet és magyar 
élet alkotja ; mindég úgy, hogy a csoportok keretében az egyszerűbb 
példákról halad a bonyodalmasabbakhoz; mindig úgy, hogy magyarázó 
jegyzeteivel, az elbeszélések végén, a leírásoknál és jellemzéseknél köz
vetlenül, az egyes darabok után, elősegíti a megfigyelést, az elméleti 
részben pedig összeállítja a tanulságot. Azonkívül a magyar stílus törté
neti fejlődésének feltüntetésére is gondot fordít, a mennyiben az első 
csoportban a régibb nyelvből is válogat példákat s időrend szerint halad 
a jelenkorig, hogy a magyar nyelv és stilus változásait némikép szemlél
tesse. Ezzel a tanuló, a mint Négyesy helyesen mondja, mintegy átéli a 
magyar stílus fejlődésének menetét s a mi hiány, vagy eltérés ama régi 
olvasmányokban a mai előadáshoz képest van, azokon jó részt megtanulja 
azt is, mit kell a mai stílusban kerülni. Mert a maitól jobban eltérő elő
adáson jobban hozzá lehet szokni az előadás sajátságainak megfigyeléséhez 
és méltatásához és a mai stílus sajátságait is jobban föl lehet ismerni, ha 
a régivel összehasonlítják. (71.).
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A könyvbeli olvasmányok szerkesztésében így egyesül a történeti 
szempont az inductiv eljárással, a mi az elméleti részben teljes érvényre 
jut. Az elmélet első szakasza a magyar nyelvkincset ismerteti a stilus 
tekintetéből, eredeti elemeiben, kölcsönszavaiban, a nyelvújítás ered
ményeiben, miket nem a rideg nyelvész merev törvényességével Ítél meg, 
hanem a szükség és szépizlés számbavételével ; majd a tájszókat, elavult 
és rokonértelmű szókat, a jelentésbeli árnyalatokat és beszédrészeket 
veszi sorra, hogy az első szakasznak e nagy fejezete után a szólamkincs
ről, közmondásokról, mondatszerkesztésró'l és hangtani sajátságokról 
szóljon. Dr. Négyesy László könyvének ez a szakasza a magyar stilisztika 
haladása; ezzel az újítással, mely egészen az ő érdeme, bemutatja a stilus 
anyagát, a következő szakaszban előadja a stilus nemeit és tulajdonságait, 
a befejező harmadik szakasz meg áttekinti a magyar verstan alapfogal
mait a saját elmélete szerint. Nem beszélek én verstani elméletéről, a 
melyet úgyis részletesen bíráltam ; csak a stilisztika elméleti részének 
két fentebbi szakaszára szorítkozom, s dicsérettel emelem ki, hogy a 
mikor a stilus anyagát ép annyi tudással, mint Ízlései összefoglalja, a 
három alsó osztály végzett nyelvtani anyagának magasabb szempontból 
való áttekintésével biztos alapot ád a tanulónak a stilus nemeinek és 
tulajdonságainak felfogásához és megértéséhez ; a mi annyival könnyebbé 
válik, mert meghatározásai és értelmezései mindég szakszerűek, és talpra
esettek. A tankönyv ebbeli érdemének, s egész értékének legcsattanósabb 
bizonysága az, hogy rövid két esztendő alatt a második kiadást érte meg. 
Méltán, mert a legjobb stilisztikánk.

Az általános dicséretből alig von le valamit, hogy egyes jelenték
telen fogyatkozások mégis fordulnak elő a munkában. így, a ki oly nyo
matékosan beszél a nyelvtisztaság mellett, maga is szükségtelenül hasz
nálja folyvást a forma, stropha, periódus, iróniáé s más enemű latin kifeje
zéseket ; hogy a ki oly hathatósan óv a germanismusoktól, maga is vétkezik 
az ilyenekben : Czuczor a Phædrus irányához tartja magát (56.1.) ; vagy 
a vers behizelgi magát a fülbe (211. 1.), a mi semmikép sem magyaros ; 
hogy az Írókról adott jegyzeteiben akad semmitmondó is, például Csoko
nairól csak annyit említ, hogy debreczeni születésű költő (156. 1.) s nem 
egészen szabatos a maga megjelölésében, a mikor a választékosság ellen
tétének a műveletlenséget vallja, helyesebb volna a választéktalanság, 
mert a műveletlenséghez más fogalmat kötünk (172. 1.) ; s nem egészen 
jó a közmondásos beszéd példájaként a Bosnyaira hivatkozás az alkal
masabb Dugonics helyett (181. 1.), mert Bosnyai nem forog közkézen, 
míg Dugonicsot mai nap is szívesen olvassák ; s nem elég pontos a maga 
kor meghatározásában, a mikor a Példák könyvéről (1510.) azt állítja, 
hogy még a könyvnyomtatás elterjedése előtti időből származik, mert a 
könyvnyomtatás világszerte már a XY. században elterjedt: Német-,
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Olasz- és Francziaországban már 1472-ben, Hollandiában 1473-ban, 
Angol- és Spanyolországban 1474-ben, Lengyelországban 1475-ben, 
Ausztriában és Dániában 1482-ben, Svédországban 1483 ban, Morva
országban 1500-ban; sőt nálunk is már 1472-ben felállt a budai intézet, 
s már 1473-ban megjelent a budai Krónika. Legfeljebb csak a, magyar 
könyvnyomtatás elterjedése foroghat szóban (47.1.). Az ilyesmik azonban 
csak apróságok a tankönyv igazi nagy értékéhez képest. Állam- és alkot
mányellenes, vallás-erkölcsbe ütköző tanokat nem tartalmaz, módszere 
tudományos és következetes ; a munka a maga egészében a stilisztika 
terén haladást jelent. Papirja, nyomása, kiállítása szép és tiszta, ára 
mérsékelt : mindezeknél fogva engedély ezcndőnek tartom.

S z é c h y  K á r o l y .

Szinnyei J ó z se f:  Rendszeres magyar nyelvtan. A közép- és polgári 
iskolák III. osztálya számára. 5. átdolgozott és tetemesen rövidített 
kiadás. Budapest, 1897. Hornyánszky У. 8°, 115 1. Ára kötve 80 kr.

H alász  Ig n á c z  : Rendszeres magyar nyelvtan. A közép- és polgári isko
lák III. osztálya számára. Budapest, 1897. Lampel R. 8°, 103 1. Ára 
fűzve 60, kötve 80 kr.

Egy, a legjobbak közé tartozó s határozottan legelterjedtebb régi 
iskolai nyelvtanunk átdolgozott kiadásáról s egy egészen új ilyfajta 
könyvről akarok e sorokban számot adni.

I. Szinnyei valódi közóhajnak felelt meg, midőn 200 lapnyi, sűrűn 
s aprón nyomatott könyvét, mely egyszersmind magánhasználatra is 
volt szánva, egy 115 lapos, ritkább- s nagyobb nyomású és kizárólag az 
iskolai használatnak szánt könyvecskébe vonta össze. Bizony nagyon is 
ideje volt már az összébbvonásnak! Mert hogy is lehessen névleges 
heti három leczkeórán (névleges, mert kettő közülök az olvasmány tárgyi
tartalmi magyarázatának, szavalatnak, gyakorlatírás meg javításnak és 
a reáliskolákban azonfölül még a polgári ügyiratok tárgyalásának is 
van szánva, valóképen tehát csak egy s így évi 34—35 órában) egy 200 
oldalas könyvet elvégezni, még ha az nagyjában márismert dolgokat tar
talmaz is ? Pedig hát nem is volt az mind oly nagyon ismeretes, a mit a 
régi rendszeres Szinnyei az előző osztályok módszeres könyvéhez képest 
nyújtott ; csak a váza, a lényege volt ismeretes a diák előtt az előző tanul
mányokból, a kiszínezés, a tárgyalás s az adathalmaz egészen új volt 
előtte. Szinnyei tehát azzal, hogy nyelvtana előbbi 13 és Va ívét a jelen 
kiadásában 7Va-re apasztotta, nagyon lekötelezte azon iskolákat, melyek
ben könyveit eddig használták, de nem kevésbbé azokat is, melyekben
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ezentúl basználandják. S nagy dicséret ő rá nézve, hogy ez apasztást a 
nélkül végezte, hogy valami lényegeset kihagyott volna ; ez is bizonyítja, 
hogy mennyi — magában véve becseset, de az iskola szempontjából 
mégis — feleslegest tartalmazott a régibb kiadású nyelvtan.

A rövidítés azonban nem puszta törlésből áll, hanem czélszerű 
átalakításból és javításból. így pl. igen ügyesen megrövidítette a régi 
Bevezetést a maga általános nyelvi tájékoztatójával és teijedelmes nyelv
járási fölosztásával. A Hangtanból is csak annyit hagyott meg, a mennyi 
a helyesírás és az alaktan sikeres tanításához okvetetlenül szükséges ; így 
nevezetesen a hangok fölosztását és változásait most helyesebben csopor
tosította és áttekinthetőbben tárgyalja. A Szótanban most a nyelvtörté
neti fejlődésnek megfelelőleg az összetételeket rendesen — kár, hogy nem 
mindig — a szóképzés előtt tárgyalja. A szóképzés tárgyalása most álta
lán rövidebb. Helyeselhető újítás az is, hogy az ige mint legfontosabb 
beszédrész most megelőzi a fejtegetésben a névszókat, s hogy a róla szóló 
tárgyalás most rövidebb és következetesebb. Az igeragozási példákat 
most áttekinthetőbb tabellákban nyújtja Szinnyei, de kár volt tel
jesen kihagyni belőlük -— talán elég lett volna mint kevésbbé használa
tosakat petittel szedetni — az elbeszélő, a folyamatos és végzett múltat 
meg a végzett jövőt, a fölszólító múltat és föltételes jövőt. Mert hisz 
azzal még nem buzdítunk használatukra, ha — kivált rendszeres nyelv
tanban — rendszeresen be is mutatjuk ragozásukat. — Új és fontos a 
főnevek tárgyalásánál a földrajzi nevek helyhatározó ragozásának a be
mutatása. A mellérendelőleg összetett főneveknél azonban nem jó helyen 
szerepel a sirás-rivás, mert ez nem az ikerszavakhoz, hanem a rokon
értelmű mellérendelésekhez sorolandó. A «tárgyrag» ez. fejezetben nem 
ártott volna megemlíteni, hogy a birtokos személyraggal ellátott tárgy 
mellől el is maradhat a t tárgyrag. A melléknevek nagyon is subtilis fölosz
tását elhagyta most Szinnyei s képzésük tárgyalása is most logikusabb. 
De miért maradtak ki a jelenleg már ugyan főnéviesített, de tényleg 
mégis határozós melléknévi összetételek : alattvaló, ajtónálló, nyárson- 
sült stb ? -— Helyeslendő a névmások fölosztásában a kölcsönös névmás 
(egymás) fölvétele, mely az előző kiadásból szőrén-szálán elveszett. De 
talán elég lett volna a visszaható névmáshoz mint alfajt csatolni, sem
mint így külön fejezetben ez egyetlen névmással foglalkozni. A személy
névmások ragozásában is helyeselhető újítás a személyragozott viszony
ragok tüzetes tárgyalása. De miért nem maradt meg itt a pronomen 
possessivum jelölésére a régi, szerintem helyesebb : öirfokosnévmás elne
vezés s miért lépett helyébe a birtoknévmAe (besitzanzeigendes Pr.) ? 
Hiszen ebben a példában : ez a könyv az enyém az «enyém» nem a bir
tokot (mert ott van külön kifejezve : a könyv), hanem igenis a birtokos 
személyét jelöli.— A Szótan többi tényezői: számnevek, határozók és
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rokonértelmtí szavak is mind rövidebb és világosabb bemutatásban része
sülnek most, mint az előző kiadásokban.

A mondattanban a kiegészítőnél még megemlíthette volna Szm- 
nyei, hogy a múltam ige mellett is használunk kiegészítőt : 11 éves múl
tam. — Az örökösen kisértő határozók tárgyalása most számos eltérést 
tüntet föl a régitől. így a régi 9 önálló határozócsoport helyett Szinnyei 
most csak ötöt vesz föl: i. helyhatározók (igazi és képes h.), 2 . időhatá
rozók (s ide teszi a számhatározót is, mely azelőtt külön csoportot képe
zett), 3. állapothatározók (melyek ezelőtt mint alfaj a képes helyhatáro
zókhoz tartoztak) s ide sorolja a: társ-, eredet- és eredményhatározót is,
4 . a félig új módozathatározók (ide sorolja a fok-, mérték-, eszköz-, ok- 
és czélhatározókat) s 5. az egészen új tárgyhatározók* (alfajok gyanánt 
ide tartoznak a részes- és hasonlító-határozók is). Tárgy határozók pl. 
Szinnyei szerint : vlkiről beszélni, írni ; vlkire vlmire gondolni, vágyni, 
hallgatni, vigyázni ; '/Imihez érteni ; vl min gondolkozni, szánakozni ; 
vl miben gyönyörködni stb. Látnivaló, hogy ezek a régi képes helyhatá
rozók. De hát akkor mire való a jelenleg már rendkivül sutának maradt 
képes helyhatározócsoport külön felállítása ? Következetesség szempont
jából az egész képes helyhatározó maradékot a tárgyhatározók csoport
jába kellett volna fölvennie a szerzőnek. Mert hát tulajdonképen mi 
különbség van már most : mulatságon jár az eszed és : a csata tervén 
gondolkozott— két határozója közt, hogy az elsőt képes helyhatározónak, 
az utóbbit pedig tárgyhatározónak mondja Szinnyei? Vagy: más tervben 
állapodtak meg (kép. helyhat.) és : nem telt benne gyönyörűsége (tárgy
hat.). Vagy : belevágott a szavamba (kép. helyhat.) és : belesült a köszön
tőbe, meg : beleúnt a háborúskodásba (tárgyhat.). Tisztán tudományos 
szempontból még érthetők a hajszálfinom megkülönböztetések, mert az 
első sorbeli példákban az ige cselekvése tényleg valami képleges helyre 
vonatkozik, a másodsorbeliekben pedig a terv a gondolkodás tárgya stb. 
Bár e tekintetben is szó fér még e megkülönböztetéshez, mert pl. a : 
mulatságon jár az eszed-féle mondatban a mulatságon inkább csak ala
kilag vehető képes helynek, valójában pedig ez époly tárgya az észjárla- 
tásnak (gondolkodásnak), mint a másik példában a terv a gondolkodásé. 
És így tovább : a megállapodás eredménye (tárgya) a más terv, a bélé
vé g ásó a, szó stb. Látjuk tehát, hogy még a tudományos szempont sem 
igazolhatja e subtilis megkülönböztetést, annál kevésbbé a pædagogiai. 
Mert hát minek is zavarjuk meg a tanuló elméjét ki nem forrott elméle
tekkel ? E két csoportot tehát a jövőben legczélszerűbb egybe olvasztani, 
még pedig a tárgyhatározók csoportjába, vagy ha Szinnyei a maga alko-

* Balogh Péter pendítette meg először, hogy ezt a szükséges hatá
rozócsoportot illeszszük bele a határozótanba. (Magyar Nyelvőr 1897. szept.)
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tógával: a képes helyhatározóval épen nem akarna szakítani, akkor 
maradjon meg inkább ez a maga meg nem osztott voltában. — A hatá
rozóknak alak szerinti tárgyalása : határozószók. rágós és névntós hatá
rozók szerint, a mely úgyis a II. osztály egyik fó'feladata volt. már, most 
bízvást elmaradhatott s ez magában véve is két ívnél több megtakarítást 
jelent. — Bövidebb és világosabb most a szórendről szóló rész is. — 
Helyeselhető újítás az is, hogy Szinnyei most már szakított az ú. n. ösz- 
szevont mondatok avúlt tanával s helyette egymásmellé rendelt (több
tagú) mondatrészekről beszél. - Rövidebb most az összetett mondatok 
tárgyalása is. Természetes, hogy a szerzőnek új határozó-elméletéből 
kifolyólag a határozó mondatokat is új elméletéhez képest kellett tár
gyalnia. A jelző mellékmondatoknál megemlíthette volna még az ú. n. 
hasonlító jelző mondatokat (a milyen — olyan) is. Helyeselhető újitás 
itt még : a mellékmondatnak mondatrészszé való átalakítása ez. fejezet 
fölvétele.

Végeztünk. Lehetőleg pontosan igyekeztem egybevetni a régi ki
adást az újjal, hogy így kiderüljön, mennyivel hasznavelietőbb lett ez 
eddig is talán leghasznavehetőbb iskolai nyelvtanunk. Ha még meg
említem, hogy ugyané czélt szolgálják a nagyobb és kövérebb betűk s a 
könyvnek tetemesen olcsóbbá tevése (1 frt 40 kr helyett most kötve 
csak 80 kr), akkor eléggé ajánlatosnak mutattam be e derék nyelv
tanunkat.

M
II. A mi jót elmondtunk Szinnyei új nyelvtanáról, elmondhatjuk 

Halászéról is. Halász már Szinnyei rövidítése előtt csak 6*/2 íves rend
szeres nyelvtant írt ; az üdvös rövidítés kezdeményezése tehát határozot
tan Halász érdeme, szintúgy az is, hogy könyvét már Szinnyei előtt is 
a magánhasználat kizárásával csak az iskolai szükségletnek szánta. 
Jelességei : rövidség és világosság a Szinnyei jelességeivel közösek. 
Ezeken kívül van a Halász nyelvtanának még egy különleges jelessége, 
hogy t. i. az alaktant, azaz ennek egyik főrészét : a ragozást a beszéd
részek mondattani szerepléséből kiindulva tárgyalja s viszont a mondat
tanban mindig kefejti, hogy az egyes mondatrészek micsoda beszéd - 
részekből alakúltak. E  dicsérendő eljárással az egymástól különállónak 
látszó két nyelvtani részt mindenesetre közelebb hozta egymáshoz. Igen 
helyeselhető Halásznak az az eljárása is, hogy két olyan fejezetet is 
fölvett rövid tárgyalásban nyelvtanában, melyek eladdig hiányzottak 
minden ilyfajta könyvből, értem a : beszédrészek fölcserélődéséről és : az 
átvitt értelmű szókról szóló fejezeteket. így most a szók jelentésének 
változásáról* szóló fejezet nála teljesebb logikus egészet nyújt, mint

* Külső eszközökkel s azok nélkül történt jelentésváltozás egyaránt.
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bármely más ilyfajta hazai nyelvtanunkban. Helyeselnünk kell azt is, hogy 
a változó tövű igék ragozásáról, az egyszemélytíekró'l és a hiányosakról
— az eddigi nyelvtanok ezen mostoha gyermekeiről a tárgy fontos és 
szükséges voltához képest külön fejezetekben beszél. Egyes apróbb meg
jegyzéseim e derék nyelvtanra a következők.

A hangzókat fajaik s alosztályaik szorint jó lett volna külön táb
lázatokban feltüntetni. Miért maradt ki egy fontos magánhangzóváltozás, 
az ú. n. hangelveszés : ál(o)mos, gazd'asszony stb ? A magánhangzóillesz
kedést egybe lehetne foglalni a magánhangzóváltozások ez. fejezettel. 
Kár volt említetlenül hagyni — kivált tanulóknak szánt rendszeres 
nyelvtanban — a szavak elválasztását vagy megszakasztását s a különös 
írású családneveket : Dessewffy stb. — A főnév és névelő meghatározása 
szabatosabb is lehetne. A szóösszetételt a történeti fejlődésnek megfelelő- 
leg a képzésnél előbb kellene tárgyalni minden beszédrésznél külön, és itt 
jó volna megemlíteni, hogy az összetételben az előtag az alapszó fogalmi 
körének megszűkítését czélozza, a képző új jelentésű szót, a rag pedig 
gondolatilag (mondatilag) viszonyítottat szolgáltat. Szintúgy a főnévnél 
előbb tárgyalandó a legfontosabb beszédrész : az ige. A szenvedő, ható 
és visszaható igék képzését a deverbalis igeképzéshez kell csatolni. Mellé
rendelő összetételeket Halász nem ismer, ezek nála az ikerszók csoport
jában szerepelnek. Pedig hát nyilvánvaló, hogy ezek rokon ugyan, de 
mégis különváló dolgok. Pl. ország-világ még álakilag sem vehető egynek 
ingó-bingóval. Ez már a túlságig vitt egyszerűsítő összevonás. A magán
való vagy concret főnevet zavar elkerülése kedvéért nem mondanám 
«összevontnak vagy érzékinek». A tulajdon- és anyagneveket nem ártana 
kissé bővebben kifejteni. Helyeselhető, hogy Halász kiemeli : a főnévi 
összetétel melyik faja a leggyakoribb, de viszont mulasztás, hogy a rit
kábbakról : tárgyas, batározós nem is emlékszik meg. A deverbális főnév
képzés kiegészítendő még a cselekvőt jelentők csoportjával : jövevény, 
szökevény. A birtokképző (23. 1.) rossz helyen van a ragok közt, mert 
annak a denominalis főnévképzők közt a megfelelő helye. A helynevek 
ragozását jó lett volna külön szakaszban fejtegetni. A melléknév fokozá
sát Halász — egész helyesen szervesen beillesztette a melléknévképzés 
csoportjába s a melléknév képzését egészben véve rendszeresebben tár
gyalja mint Szinnyei: a ritkább melléknévképzők közül azonban miért 
maradt ki a kora: jókora. Helyeselhető az is, hogy Halász a személynév
mások csoportjában külön beszél a megszólításokról, szintúgy, hogy a 
névmások ragozásáról külön fejezetben szól, de a mutató névmásoknál 
ki kellett volna még emelni a magas és mélyhangú alakok s az — ez
— emez — ugyanez-féle alakok közti különbséget. Nagyon világosan 
áttekinthető a határozószók csoportosítása jelentésök szerint, de miért 
maradt ki a határozószók összetételéről (lólekszakadva, össze-vissza stb.)

Magyar Pædagogia. V II. 1. 4
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szóló fejezet ? — A mondattanban az óhajtó mondatot Halász részint a 
föltételesen kijelentőbe, részint pedig a fölkiáltóba olvasztotta bele, a vilá
gosság kára nélkül. Helyeselhető a megszólításoknak ide való fölvétele 
is; az alany és állítmány megegyezését azonban tüzetesebben kellene 
tárgyalni, avagy a 299. fejezetet idecsatolni. Az ú. n. kiegészítőt a név
szói állítmányok csoportjába foglalja Halász s ez ellen itt ugyan nem 
tehető kifogás, de később — mint látni fogjuk — megboszúlja magát e 
szabatlanság. A határozókról szóló tárgyalás itt egyszerű, világos. Halász 
összesen csak öt határozót különböztet meg : hely-, idő-, mód- és állapot-, 
ok- és végül czélhatározókat. A Simonyi állapothatározóit s a Szinnyei- 
féle képes helyhatározókat (most már jórészt tárgyhatározókat) az állandó 
határozók czímén foglalja össze.* Igaz, hogy így elvesznek a szám-, ere
det- és eredmény-, fok-, mérték- és hasonlító határozók alosztályai; de 
ha ez az érthetőség csorbulása nélkül történik — a minthogy úgy van — 
akkor Halásznak ez a határozó-fölosztása mint egyszerűsítésre való törek
vés és arra való derék kisérlet elismerésre méltó. Helyeselhető, hogy az 
igekötök helye czímen a nyelvtan e fontos részéről külön fejezetben szá
mol be Halász, szintúgy az is, hogy a fő- és mellékmondatok összeköté
sével külön szakaszban foglalkozik. De hogy a kiegészítőt, mint ilyent, 
kiküszöbölte nyelvtanából, az most a mellékmondatok tárgyalásánál 
boszúlja meg magát, mert itt ismételten találkozunk az ilyen téves elne
vezésekkel : állítmányi mondatok (a német Prädikativsätzenek megfele- 
lőleg), holott nagyon is köztudomású, hogy minden mondatrészt lehet 
külön mondat alakjában kifejezni, csak magát az állítmányt nem, mert 
e nélkül megszűnnék a főmondat mondatnak lenni.** Számnévi jelző 
mellékmondatra (a hány-annyi) sem Szinnyei, sem pedig Halász nem 
hoz föl példákat.

Azt hiszem, vázlatos bemutatásomból is látnivaló, hogy a 
Szinnyei- és Halász-féle nyelvtanok egyes javítható fogyatkozások 
daczára is ilyfajta könyveink legjobbjai : tudományos alapon épül
tek föl s az iskolák szükségleteinek mégis nagyon megfelelnek. Közös 
hiánya azonban van mindkettőnek. Halász is, Szinnyei is a czím szerint 
a középiskolák III. osztályának írták rendszeres nyelvtanukat. Hát a 
reáliskola nem középiskola előttük ? Nyilván azt gondolhatják (pedig 
Halász még csak nem is olyan régen reáliskolai tanár volt), mert a reál
iskolák egy speciális szükségletére egyikük sem volt tekintettel : a pol
gári ügyiratokra. Már pedig ez öreg hiba ! De hogy is mellőzhették

* Tán megfelelőbb lenne: az « állandó vonzatú határozók» elnevezés. 
Ide sorozta Halász az ú. n. részes határozót.

** T. i. az állítmány nem mondatrész, hanem maga a mondat.
Szeri;-
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annyira a reáliskolák tanítástervét ? Hiszen az egész oly csekélység, hogy 
még a könyv aránytalan megnövekedtétől sem lehet tartani, mert leg
feljebb egy nyomatott ívet tenne ki. De ekkor meg miért irtóznak nyelv
taníróink olyannyira ennek a nyilvánvaló szükségletnek eleget tenni ?
Bizonyára azért, mert abban a hitben élnek, hogy az olvasókönyvek 
szerkesztői végzik e tisztet. Csakhogy ezek ugyanazon a jogczímen a 
nyelvtanírókra, mint elméletírókra — s jogosan — hárítják e munkát s 
a szomorú vége e húzódásnak csak az, hogy az Ihász-féle nyelvtanon 
kivül — mely azonban rengeteg terjedelme miatt meg nem bírható a 
középiskolában a reáliskolák szükségleteinek megfelelő rendszeres 
magyar nyelvtanunk még nincs. Vájjon mikor lesz ? »

Nagyvárad. D e m e k  G y ő z ő .

B a r tó k  L á s z ló  P æ d a g o g ia i É r te k e z é s e i.

1. N yílt levél.
«

Örömmel olvastam a «Magyar Paedagogia« 1897. évi Vl-ik 
évfolyama 9-iki számú becses folyóiratából «Irodalom» rovat alatt N. L. 
aláírással ellátott Paedagogiai értekezések czímű könyvemre vonatkozó 
bírálatot.

Ha a bírálat igazságos, bármily éles bonczkéssel végzik is a 
műtétet, bele kell nyugodnunk. De nem így áll a dolog akkor, ha valaki 
tájékozatlanul, elfogultan, és nem megfelelő igazsággal méri valamely 
műre bírálatát. Ezen esetben az illető mű szerzője köteles felszólalni, a 
felvilágosításokat s a helyreigazításokat megtenni, a tévedésre a bírá
lót figyelmeztetni. Minthogy szerény könyvemről habár dicséretet nem 
vártám volna is, de olyan hangon tartott nyilatkozatot, minőt a « Magyar 
I’aedagogia« N. L. könyvbirálója tett, nem vártam, nem érdemeltem.

■ Minthogy azon irmodorban tartott bírálat nemcsak könyvem, hanem 
régi írói jó hirnevem sértésére irányul, szó nélkül nem hagyhatom.

Ennek rectifikálására kérem a tekintetes szerkesztő urat s becses 
folyóiratában az alábbi pár tiszteletteljes észrevételemet közölni szíves
kedjék.

A könyv bírálója mindjárt a czimét kifogásolja a könyvnek s inkább 
« Tanügyi egyveleg » czímet adott volna neki. Azt hiszem, hogyha egy 
könyvnek “/‘»-de értekezésből áll — mint a jelen esetben áll az helye
sen adatott az értekezések czíme. Aztán azt írja : «30 önálló czikk kissé 
sok is egy kötetben. Inkább kevesebb czikket és hosszabbakat kellett 
volna bele foglalni». Már engedje meg a bíráló, de nem arról kell szólani, 
hogy sok vagy kevés czikkből, rövid vagy hosszúból áll egy könyv ; 
hanem arról, hogy felöleli-e és magában foglalja e mind azt, a mit írója 
abban érvényre akart juttatni, tárgyát kimerítően, jól végezte-e ? Hasz
nos munkát teljesített e, vagy nem? Egyszóval az adott körülményekkel 
kell elszámolnia. Ha a bíráló a könyv legelső lapját figyelmesen elolvasta 
volna, bizonynyal a fent idézett naiv kérdéseket fel nem vetette volna.

4*
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Mert a könyv első lapja tisztán mondja, hogy nópoktatásügyünk helyes 
irányú emelkedését czélozza e mű s mint ilyen népoktatásügyünk 
hű tükréül szolgál és annak körébe eső dolgokat tartalmazza. Hogy ezt 
azon könyv be is váltotta, arra már a «Magyar Paedagogia» kérdés 
alatt lévő megjelent száma előtt jóval gróf Csáki/ Albin sajátkezüleg 
írott írónak küldött meleg hangú levelében elismerését nyilvánította, 
De nemcsak ő, hanem a legelterjedtebb jóhírnevű Budapesten meg
jelenőlegtekintélyesebbszaklapok, m inta « Néptanítók Lapjai «Népneve
lők Lapja» és a napi sajtó mind a legmelegebben, legelismerőbb szavak
ban nyilatkoztak e műről. Itten csak а к Népnevelők Lapja« ez évi októ
ber 16-án megjelent 42-ik számából ezen pár sort idézem : « Paedagógiai 
értekezések. Irta Bartók László. Már megemlékeztünk e műről, mig csak 
tervezetben volt meg s Írója előfizetésre hívta fel az érdeklődőket. Most 
előttünk van a kész mű; hirtelenében nem is tudunk méltó dicséretet 
mondani róla s rábízzuk, hogy dicsérje a mű mesterét. Kivált tanító 
embernek igen sok hasznos tudnivalót tartalmaz. Szól először a neve
lésről, egyes tárgyak tanításáról, majd a népoktatásügy különböző tényei- 
ről, rövid magvas czikkekben».

Csak azon az egyen csudálkozom, hogy még eddig minden lap 
csak elismeréssel adózott, csak egyedül a « Magyar Paedagogia» nyilat
kozott ezen könyvről ellenkezőleg.

Hogy a bíráló alaposan átolvasta a könyvet, ait onnan látom, 
hogy az életrajzokban előforduló pár sajtó szám hibát is észrevette, 
a mi ugyan boszantó. De az nem áll, hogy e könyv a sajtóhibáktól 
hemzseg, de sőt egy ilyen 200 lapra terjedő kötetnél, ha számba vesszük, 
alig 10—15 sajtóhiba fordul elő, a mi épen feltűnő kevés és iró épen 
azért nem látta szükségesnek a könyv végén a sajtóhibák kijavítására 
súlyt fektetni.

Arra nézve, hogy ezer meg ezer « Gallimathias» eseteivel találkoz
hatni e kötetben, fölkérem a bírálót, hogy ezen folyóirat lapján legalább 
szíveskedjék a kirívóbb ilyen esetekből egy nehányat felsorolni, azért is, 
hogy figyelmes olvasói tájékozva lehessenek, mert én egészen határozot
tan hiszem, hogy azon állítólagos « Gallimathiasokkal» nem szégyent, 
hanem dicsőséget fogok aratni, épen úgy, mint a bíráló a könyv első 
czikkéből már idézett pár soros szép mondással megcselekedte azt.

Ezt azért is kérem, mert könyvem második kiadását már január 
havában akarom sajtó alá rendezni s szeretném azt minél tökéletesb 
formában kiadni s hálára kötelezne ezért szives bírálóm.

Arra nézve pedig «hogy ilyen stílussal mai nap könyvet kiadni 
nem szabad. A magyar tanítóság sokkal miveltebb, semhogy ilyen 
prózával ki lehetne elégíteni» az az észrevételem, hogy úgy látszik a 
bíráló stilistikai szempontból nem is vette birálat alá könyvemet, hanem 
csak könnyedén odavetette azon mondását, mert hacsak kissé megfon
tolva olvassa bármely czikkét a könyvnek, könnyen meggyőződhetett 
volna arról, hogy nem is közönséges prózával, hanem irodalmi niveann 
álló prózával van annak minden egyes sora írva. Kérem csak szépiro
dalmi iró kezébe adni azon könyvet s azon szempontból tőle véleményt 
kérni, mert nem fogom magamat válasz adásával megszégyelni.

Arra nézve pedig, hogy «A könyv tanúságot tesz a szerző buzgal
máról, ártatlan lelkesedéséről és egyszersmind gondolatvilágának szűk 
köréről és írói gyakorlatlanságáról», azt felelhetem, a ki 15 éve újság
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írással keresi kenyerét ; a kinok szépirodalmi munkái köteteket tesznek 
ki ; a ki szépirodalmi lapokban másfél évtizeden keresztül munkálkodik, 
a kinek nemcsak prózai munkái, hanem költeményei a Fővárosi /.apók
ban is közöltetett ; a ki mind e mellett német, franczia, oláh, magyar 
nyelven ír, beszél, fordít, a ki főrangú grófi családoknál 10 éven át neve- 
lősködött : arra s annak könyvére úgy hiszem azon meggondolatlanul 
oda vetett szavak nem illenek.

Különben nem csudálkozom ezen, hiszen úgy látszik ilyenek 
vagyunk mi magyarok, nemhogy örvendenénk annak, hogy valaki egy 
jó, eredeti hasznos könyvet igyekszik, talán anyagi áldozatok árán is 
ilyen sanyarú világban közkézre bocsátani s elismerés, hála helyett nem 
megérdemlő módon igyekszünk azt a sárga földig letiporni.

Hanem most mindezektől eltekintve is legmegdönthetetlenebb 
bizonyítékom a mi könyvem hasznos volta felől tesz tanúságot, az, hogy 
az ország minden irányában nemcsak tanítói emberek, hanem minden
féle rangú és állású egyének oly érdekkel és rohamos gyorsasággal ren
delték meg, hogy pár hét alatt ezer példány fogyott belőle cl. Ez pedig 
jól megjegyzendő. A másik pedig az, hogy olyan tanintézeteknél, a 
hol több tanító is működik, ha egy megrendelte a könyvet, nohány 
nap múlva a többi is után rendelte. Ezek olyan érvek, hogy dicséretre 
nem szorulnak.

Marosvásárhelyt, 1897 decz. 5-én. Bartók L ászló.

II. A  szerkesztő  válasza.

E válasz még deczemberben érkezett, de utolsó füzetünkben már 
nem tudtunk neki helyet szorítani, így maradt ez évre. Kedves kötelessé
günk kijelenteni, hogy az egész válasz, noha a szerző úr műve erősen 
volt bírálva, föltétlenül jóindulatú, mérsékelt és tisztes. Mindazáltal 
liheralismus volt részünkről e választ egész terjedelmében kiadni, nem
csak mert — kissé ugyan közvetve— tájékozatlansággal, elfogultsággal és 
meggondolatlansággal vádolja bírálónkat, illetőleg bennünket, hanem 
főleg stilisztikai lelkiismeretünk tiltakozása miatt, és mert unalmas dolog 
egy tárgyra minduntalan s ily hosszasan visszatérni. Nem akarunk ezzel 
præcedenst alkotni, hanem épen e liberális eljárásunkkal, hogy még az 
ellenünk szóló erős felszólalásnak is tért nyitottunk, meg akarjuk a köz
vélemény előtt szilárdítani jövőre azt a jogunkat, hogy a meddő vitatko
zásokat és a bírálatokra való czéltalan visszatéréseket korlátozzuk. 
T. olvasóink bizonynyal meg fognak nyugodni tárgyilagosságunkban, a 
mikor az ily felszólalások esetében élni fogunk szerkesztői jogunkkal.

A dolog érdemére térve, meg fogja engedni a t. szerző úr, hogy 
mivel a nyilt levél formáját választotta, de nem mondja meg, kihez intézi 
azt : azt a nézetet fogadjuk el, hogy ő nem bánja, akárki veszi magára a 
felszólalást : akár a szerkesztő, akár a bíráló. Nekünk is mindegy ; mint
hogy azonban az incognito-czikkekért a szerkesztő a felelős, eleget teszünk 
a formának, s a nyilt levélre a szerkesztő adja meg a választ. Igyekszik 
részrehajlatlan lenni.

Készséggel kijelentjük, hogy N. L.-nek egyáltalán nem volt czélja 
a szerző úr egyéni és írói reputatióját sérteni. Vette a könyvet, a mint
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van ; nem bántotta az írót, csak annyiban szólt róla talán egy helyen, a 
mennyiben a könyvek mégis tükrözik az író egyéniségét, de egyáltalán 
nem személyeskedett. Arra sem volt oka, hogy elfogultság vezesse, sőt szí
vesebben írt volna a könyvről sok szépet, ha meggyőződése engedte volna. 
A szerző úrnak szépirodalmi, költői, nevelői érdemei és nyelvismerete 
mind érintetlenek maradnak ; hiszen pl. azon a tényen úgy sem lehet 
többé változtatni, hogy «költeményei a Fővárosi Lapokban is közöl - 
tetett».

De bármily tisztelettel van is N. L. a szerző úr személye iránt, azt 
nem lehet tőle kívánni, hogy a könyvet is okvetetlenül jónak tartsa. 
A könyvben foglalt czikkeket sehogy sem tudja «Pædagogiai értekezések» - 
nek elfogadni. Akármennyi hasznos tudnivaló van is a könyvben — hisz 
némely zsebnaptárban is van, — az nem teszi a könyvet sem értekezések 
gyűjteményévé, sem psedagogiaivá. Hiába hivatkozik a szerző úr «a leg
elterjedtebb jóhirnevű Budapesten megjelenő legtekintélyesebb szakla
pokra» (bezzeg mást beszél az Egyetértés, mint a szerző úr idézte lapok !), 
a «Magyar Pædagogia» bírálójának szintúgy meglehet a maga véleménye, 
mint a többieknek megvan (vagy nincs). Azt pedig ki tagadta valaha, hogy 
gróf Csáky Albin udvarias ember, a ki megköszöni a figyelmet. Ha a 
szerző úr megküldte neki könyvét, természetes, hogy «sajátkezüleg 
írott írónak küldött levelében» elismerését nyilvánítja. Victor Emánuel 
sem tagadott meg egy szivart vagy egy szent Móricz-rendet senkitől. 
A «Magyar Pædagogia» bírálója csak nem hunyhat szemet arra, hogy 
Pædagogiai értekezéseknek hirdesse magát egy könyv, a melyben egyetlen 
«pædagogiai értekezés» sincs a szó elfogadott értelmében. Ha pedig nem 
értekezéseket akart írni a szerző, minek czímezte értekezéseknek ? Külön
ben bírálónk fentartja azt is, hogy a könyvben levő czikkek közt az 
elvi irányúak annak a czélnak sem felelnek meg, melynek e könyv szánva 
van. Legjobbak az ismeretterjesztő és a tudnivalókat tartalmazó köz
lemények.

De talán legmelegebben védi a szerző úr könyvének stílusát. 
Szerinte a bíráló nem ért a stilus dolgához, mert ha értene, látná, hogy 
nem is közönséges prózával, hanem irodalmi színvonalon álló prózával van 
a'könyvnek minden egyes sora Írva ; kérjen véleményt a bíráló szépiro
dalmi írótól. — Azthiszszük, fölösleges lenne e kérdésben pl. Gyulai Pált 
fárasztani. A bíráló épen a stílusra nézve is tanácsot tartott e folyóirat 
szerkesztőjével, a kinek mesterségénél fogva kötelessége annyit érteni a 
stílushoz, a mi ez esetben elégséges, és a szerkesztő e pontban is teljesen 
egyetértett N. L. bírálóval. A mennyiben mégis ez nem nyugtatná meg 
a szerző urat : van a felebbezésre egy forum : t. olvasóink maguk. Előttök 
van ime a szerző úr nyilt levele, nézzék meg annak a stílusát, olyan a 
Pædagogiai Értekezéseké is. A bíráló is hiszi, hogy «nem fogja magát 
az olvasók válasz-adásával megszégyelni».

Azonban már nagyon sokat beszéltünk e könyvről ; kárpótlásúl 
emeljünk ki végül egy tanulságot. Nem azt, hogy az emberek nem szeretik 
a kritikát — hisz ez régi dolog, hanem azt, a mire e könyv kelendősége 
tanít bennünket. Hae könyv a maga vegyes tartalmával és félszeg stílu
sával olyan sikert tudott elérni, hogy pár hónap alatt új kiadása készül, 
minő tere lenne nálunk egy olyan gyakorlati irányú könyvnek, mely 
pædagogiaibb szellemmel és élvezetesebb előadással lenne megírva !

A szerkesztő.
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— Szabályrendelet oklevelek honosítása ügyében. A m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi miniszter 1897. évi 4435. ein. szám alatt a 
nem-magvarországi tanári, tanító és kisdedóvó oklevelek honosítása 
(nostrifikálása) tárgyában az alábbi szabályrendeletet, bocsátotta ki :

Abból a czélból, hogy a nem-magyarországi tanári, tanító és kisded
óvó oklevelek honosításánál törvényeink értelmének teljesen megfelelő s 
országosan egyöntetű eljárás jöjjön létre, a következőket rendelem :

1. §. E szabályrendelet értelmében honosításnak helye lehet közép
iskolai, felsőbb leányiskolái, polgári iskolai, népiskolai, továbbá kereske
delmi-, ipari-, művészeti- és emberbaráti intézeti tanárokat, tanárnőket, 
tanítókat és tanítónőket, valamint kisdedóvókat és kisdedóvónőket ké
pesítő nem-magyarországi okleveleknél.

Hasonló tekintet alá esnek a Horvát-Szlavonországok területén 
kiállított s a fentebbiekkel azonos képesítő oklevelek.

2. §. Külföldi állampolgár az ő képesítő oklevelének honosítása 
előtt a magyar állampolgárságot tartozik megszerezni.

A ki gondnokság, csőd alatt áll, bűntett, vagy vétség miatt vád alá 
van helyezve vagy egyáltalában szabadságvesztés büntetése alatt áll, 
nyereségvágyból eredő bűntett vagy vétség miatt el volt Ítélve, hivatal- 
vesztésre szóló Ítélet hatálya alatt áll s erkölcsi tekintetben alapos kifogás 
alá esik, annak oklevele nem honosítható.

4. §. Az oklevél honosítása csakis kiegészítő (pót-) képesítő vizsgálat 
alapján adható meg, mely vizsgálatnak mindenesetben ki kell terjednie a 
magyar nyelvre és irodalomra, valamint annak kimutatására is, hogy a 
honosítandó oklevél birtokosa a magyar nyelvet szóban és írásban képes 
lesz-e a tanításnál kellően használni ; ki kell terjednie továbbá a magyar 
történetre, alkotmányra és földrajzra — az elemi népiskolai tanítói és 
tanítónői oklevelek honosításánál oly mértékben, a melyben azt megfelelő 
hazai képesítő szabályzatunk a hazai képesítésnél mint tanítóképzettsé
get megkívánja, a többi okleveleknél pedig oly fokban, a melyben azt 
hazai képesítő szabályzataink a hazai képesítésnél mint előképzettséget 
megkövetelik. — A mennyiben az oklevél honosítását kérelmezőnek elő
képzettségéhez szabályaink szerint az érettségi vizsgálat is tartoznék s 
az illető ily vizsgálatot nem tett, köteles a vizsgálatot előbb valamely 
nyilvános középiskolánkon letenni, mely esetben a fennebb jelzett kiegé
szítő képesítő vizsgálatnak a magyar történetre, alkotmányra és földrajzra 
vonatkozó része elmarad.

Ha a nem-magyarországi képesítés a hazaival szemben még egyéb 
hiányt is mutatna fel, különösen a szaktanulmányokat illetőleg, vagy ha
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a kérelmező a képesítő vizsgálatnak a hazai tanintézeteken köteles tár
gyaiból nem volna képes bizonyítványt előmutatni, a kiegészítő képesítő 
vizsgálatnak e tantárgyakra is ki kell terjednie.

Ha a honosítást kérelmező szaktanulmányaira kevesebb időt for
dított, mint a mennyit törvényeink vagy szabályzataink a képesítés meg
szerzésére kitűznek, a kérelmező az itt követelt kiegészítő képesítő vizs
gálat megejtésé előtt a hiányzó időre szaktanulmányainak kiegészítésére 
egy megfelelő tanintézethez utasítandó.

5. §. A honosítás az eredeti (nem-magyarországi) képesítésnél szű- 
kebb körre vagy alsóbb fokra is szabható, minek különösen akkor van 
helye, ha az illető, nem-magyarországi iskolai rendszer, melyen az eredeti 
képesítés alapszik, lényeges eltérést mutat a hazai iskolai rendszerrel 
szemben.

6. §. Az oklevél honosításáért a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
miniszterhez kell folyamodni, ki a kellőleg felszerelt folyamodványt 
javaslattétel végett a megfelelő hazai vizsgáló bizottsághoz juttatja el, 
mely bizottság a 4. és 5. §. értelmében megteszi javaslatát, megszövegez
vén egyúttal az esetleg kiállítandó honosítási záradékot is.

7. §. E javaslat alapján a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
dönt és utasítja a bizottságot a kiegészítő képesítő vizsgálatnak à rendes 
időben való megejtésére, s ennek alapján a miniszteri rendeletre való 
hivatkozással a honosítás megadására vagy annak megtagadására. — 
(1. a 8. §-t.)

A kiegészítő képesítő vizsgálatnak mindenkor a szabályszerűen 
megalakuló vizsgáló bizottság előtt kell véghez mennie s a vizsgálaton a 
rendes elnöknek vagy helyettesének, az elemi iskolai tanítói, tanítónői s a 
kisdedóvói és kisdedóvónői vizsgálatoknál a kir. tanfelügyelőnek vagy a 
magyar kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter által kijelölt helyet
tesének jelen kell lennie s ugyanannak alá is kell Írnia a honosítási 
záradékot.

Szükség esetén, különösen az előképzettség megvizsgálása czéljából 
a vizsgálóbizottság valamely megfelelő iskolai tanárával is kiegészítheti 
magát.

8. §. Ha a kiegészítő képesítő vizsgálat nem sikerül, a vizsgálat 
javítása, vagy ismétlése csakis a hazai rendes képesítés szabályzata értel
mében történhetik meg.

9. §. A honosítási eljárás, egész folyamatáról a vizsgálóbizottság 
jegyzőkönyvet szerkeszt, mely a bizottság irattárában megőrzendő. — 
E jegyzőkönyv alapján jegyeztetik be a törzskönyvbe a honosítás, s állít- 
tatik ki az engedélyező miniszteri rendelet feltüntetésével a honosítási 
záradék, mely megerősíttetik a szükséges aláírásokon felül a bizottság 
pecsétjével is.
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Ha a kiegészítő képesítő vizsgálata nem sikerült, az érdekelt csak 
egyszerű értesítést kap.

Végül a bizottság az eljárásról jelentést tesz a m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi miniszternek, ki a honosítást közzététeti a Budapesti 
Közlönyben s a vallás- és közoktatásügyi minisztérium Hivatalos Köz
lönyében.

10. §. A kisdedóvói és kisdedóvónői, az elemi iskolai tanítói, és 
tanítónői okleveleknél a kiegészítői képesítő vizsgálatért s a honosításért 
10 frt, a többi képesítő okleveleknél a hazai vizsgálatok s képesítő díja 
fizetendő.

11. §. Ha oly tanári vagy tanítói képesítő oklevél honosítása 
forogna fenn, mely oklevél az itt felsorolt oklevelek egyik csoportjába 
sem volna sorolható, a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter az 
e szabályrendeletben alkalmazott elvek szerint esetről-esetre intézkedik.

12. §. Az ezen szabályrendeletben felsorolt nem-magyarországi 
tanári, tanítói, vagy kisdedóvói képesítéseket mint czímet, az oklevelek 
itt szabályozott honosítása nélkül használni tilos. Az e tilalom ellen 
vétők, a mennyiben súlyosabb büntetendő cselekmény nem forog fenn, 
100 írtig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendők.

A miniszter szózata a socialismus ügyében. Wlassics Gyula 
vallás- és közoktatásügyi miniszter a Néptanítók Lapja ez évi első szá
mában az újév alkalmából hosszabb szózatot intézett Magyarország nép
tanítóihoz. A tanügy barátja csak örömmel láthatja, hogy a miniszter a 
maga részéről szívesen ápolja amaz erkölcsi közösség tudatát, mely a 
közoktatás minden munkását összefűzi, s hogy törődik az oktatásügy 
embereivel, résztvesz gondolkodásuk irányításában és eszméket tűz elé- 
jök. Mostani levele több az erkölcsi elismerés kifejezésénél, bár megvan 
benne ez is. A miniszter az alkotmányosság visszaállítása óta lefolyt 
30 évre visszatekintve, elismeréssel adózik egyrészt a törvényhozás böl- 
cseségének, mely első teendői közé sorozta a népoktatási törvény meg
alkotását, másrészt a tanítóságnak, a nép millióit oktató eme huszon
hatezer főnyi társadalmi osztálynak, mely e három évtized alatt nagy és 
nehéz feladatot végzett. Azonban a czikknek e nagy melegséggel megírt 
része csak előkészítés a második, nagyobb és tulajdonképeni főrészre, 
mely a magyar tanítóság figyelmét és lelkesedését egy új társadalom- 
politikai czél érdekében hívja fel. A lapok általán melegen emlékeztek 
meg a miniszter czikkéről, de nem igen méltatták annak épen ezt a 
részét, mely pedig messzevágó czélzatot rejt magában, újabb évtizedekre 
terjedő korszak feladatát jelöli meg s egy társadalmi probléma irányítá
sára egy sok ezer tagból álló, messze kiterjedő és nagy befolyású orga- 
nismust mozgósít. A czikk e része szószerint így hangzik :
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Az újév küszöbén nem mulaszthatom el, hogy a néptanítók figyel
mét ne irányítsam egy oly társadalmi jelenségre, a mely ma még csak 
— istennek hála ! — szórványosan, de mindinkább károsan hat népünk 
érzületére. Megértik Önök t. munkatársaim azonnal, mire czélzok. Arra 
a romboló irányra, a mely ki akarja vetkeztetni a magyar hazafit ó'si 
erényeiből; a mely a legszentebb fogalmakat törekszik kiirtani a fogé
kony ifjú szívből ; a mely elégedetlenséget szitva mindenütt, a társa
dalmi rend felforgatására törekszik.

Ezen veszélyes jelenségek Önök részéről a legéberebb figyelmet 
kívánják. Államnak és társadalomnak vállvetve kell törekednie a baj 
okos és erélyes megelőzésére, vagy a hol már elharapódzott, annak ki
irtására.

Önök hatályos közreműködése nélkül azonban béna az állam 
karja és meddő a társadalom munkája.

Csak a jó, okos és a nemzet összes rétegeire kiterjedő népnevelés 
az orvosszerek orvosszere. A vallás-erkölcsi alapokon nyugvó hazafias 
irányú népnevelésnek kell a serdülő gyermeket megaczéloznia a társa
dalmi rend erőszakos felbujtóinak csábításai ellen. Erőssé kell tennie 
szóban, jellemben, erényekben és mindenekfölött felebaráti szeretetben 
az ifjúságot, hogy az élet nehéz viszonyai között még a legnagyobb ráz- 
kódtatások és megpróbáltatások idején se feledkezzék meg Istenről, ha
zájáról és királyáról. Képessé kell tennie belvilágát, hogy életfogialkozá- 
sában okos és megelégedett világnézlet békítse ki az élét gyakran nyo
masztó viszonyai között.

íme, a társadalmi élet mutatkozó veszélyei új feladatokra szólít
ják a nép nevelőit. Örömmel töltötte el minden hazafi keblét, midőn 
szárnyra kelt a hir, hogy a néptanítók nemes, hazafias gondolkozásán a 
külföldi izgatok lelkiismeretlen kísérlete megtörött. Az a kísérlet, mely 
romboló munkájára eszközül akarta felhasználni a néptanítót. Az a kí
sérlet, mely ravaszul a néptanító szegénységét akarta kizsákmányolni 
rettenetes czéljaira. De rosszul számítottak. Nem tudták, hogy a magyar 
néptanító szegénysége nemes, hazafias öntudatot, büszke, becsületes 
jellemet takar. Az izgatok csalódtak és csalódjanak, de a nemzet nép
tanítóiban nem fog csalódni soha ! Én így ismerem hazám néptanítóit, 
azok gondolkozásait, eszméit és eszményeit.

Meg vagyok győződve, hogy a kisértés után még nemesebb idealiz
mussal, lángolóbb haza- és ügyszeretettel végzi a néptanítói kar nehéz 
munkáját és nap-nap után inkább hálára kötelezi az államot és társa
dalmat.

Mint látni, a czikk a társadalmi rend conserválását a tanítóságnak 
nem annyira társadalmi hatásától, mint inkább iskolai nevelő működé
sétől várja, s a czikknek az a szakasza, mely a vallás-erkölcsi és hazafias 
nevelést, a jellemfejlesztést, a felebaráti szeretet ápolását, az okos és 
megelégedett világnézet kifejlesztését hangsúlyozza, a maga nemében 
mintaszerű összefoglalása a népnevelés erkölcsi feladatainak. Csak azt az 
észrevételt teszszük ezúttal, hogy a miniszter szózata nagy pénz, melyet 
apróra kell ; váltani, máskép kevés hatása lesz. A miniszter megadta az 
eszmét, megadta az irányt, de csak egész általánosságban, részletekbe 
nem bocsátkozhatott. Kívánatos, hogy az a lap, mely a miniszter szóza
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tát minden néptanítónak megvitte, gondoskodjék arról is, hogy a szóza
tot kellőleg fogják fel mindenütt, és gondoskodjék a feladathoz szüksé
ges szellemi eszközök bizonyos készletéről. Fel kell fegyverezni a nép
tanítókat az eszmék és érvek kellő mennyiségével arra a védekezésre, 
melyre a miniszter felhívja, azért hogy tisztában legyenek a szóban forgó 
társadalmi mozgalomnak természete felől, felvehessék a harczot az izga
tok érveivel elsősorban az önmaguk benső meggyőződésének megszilárdí
tására, azután mások meggyőzésére is. Ne maradjon az itt kitűzött czél 
elvont dogma, mely könnyen vakbuzgóságot, vagy közönyt szül, hanem 
élő valóság. Időnként egy-egy tájékoztató czikk foglalkozzék a soeialis- 
mussal, világítsa meg, mi benne a nagy probléma, mi benne a tévedés, 
és mi az igazság vagy annak a látszata ; bírálja népszerű módon a so- 
cialista-elméleteket. Erre leghivatottabb orgánum épen a Néptanítók 
Lapja, mely minden tanítónak eljut a kezéhez.

— Az egyetemi tanárok kinevezéséről figyelemre méltó czik- 
ket irt Heinrich Gusztáv a «Pester Lloyd»-ban, 1897 decz. 28. Kiindulva 
az orvostudományi karnak a Kovács József tanszékének betöltésére vo
natkozó javaslatából, mely szélesb körökben keltett figyelmet és heves 
hírlapi fölszólalásokra szolgáltatott okot, kifejti, hogy úgy a tudomány 
embereinek, mint magának az egyetemnek mindenképen érdekében van, 
hogy az egyetemi tanárok kinevezése világos szabályzat alapján, ugyazon 
elv szerint történjék, — ne ma így, holnap meg máskép, a mi csak félre
értésekre és gyanúsításokra vezet. A tudomány emberei méltán meg
követelhetik, hogy munkásságuk figyelembe jöjjön, ha szakuknak meg
felelő tanszék megürül, tehát hogy jelentkezhessenek és arravalóságu- 
kat maguk, legjobb tudásuk szerint kifejthessék ; az egyetem érdeke 
ellenben megkívánja, hogy a karok ne legyenek szorítva csupán csak a 
jelentkező, illetőleg pályázó szakférfiakra, mert sok tekintetben egész 
ségtelen felekezeti és nemzetiségi viszonyainknál fogva gyakran ép a 
leghivatottabb szakférfiak lehetnek akadályozva a pályázásban. E kettős 
ellentétes érdeknek, Heinrich szerint, oly eljárás felel meg, mely a kö
vetkező két elven nyugszik: 1. minden megüresedett tanszék pályázat 
utján töltendő be; és 2. a pályázat elintézésénél nemcsak a jelentkezett 
szakférfiak veendők figyelembe. — E czikk ellenében Kovács Gyula 
egyetemi tanár a «Budapesti Hírlap »-ban utalt arra, hogy oly eljárást, 
milyet Heinrich javasol, tartalmaz már az 1848. decz. 4. kelt bécsi mi
niszteri rendelet is, mely még ma is érvényes, mire Heinrich meg
jegyezte, hogy az abszolút kormánynak ezen, nem is a pesti egyetem 
számára kiadott rendeletét nálunk, legalább 1867 óta, mint a rendkívül 
ingadozó gyakorlat mutatja, sohasem tekintették érvényesnek ; hogy 
továbbá e rendeletből ki lehet olvasni a pályázat teljes mellőzésével
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megejtett meghívást is, melyet a közvélemény nálunk határozottan 
helytelenít ; hogy végre ezek szerint az ügy rendezve nincsen, a tanszé
kek betöltését szabályozó utasítás nincs érvényben és tehát ily szabály
zat megalkotása okvetetlenül szükséges.

— Magyar Gyôgypædagogia czímmel új folyóirat indúlt meg, 
mint a siketnémák, vakok, hülyék és gyengeelméjűek, dadogok és he- 
begők oktatásával, valamint általában gyógyneveléssel foglalkozók szak
közlönye, Roboz József szerkesztésében és kiadásában. Evenkint hat 
(legalább 3—3 ívnyi) füzetben jelenik meg, eló'fizetési ára egész évre 
8 korona. Mindennemű küldemény a szerkesztő-kiadó nevére (Yácz, 
siketnémák-intézete), czímzendő. — Örömmel üdvözöljük ezt a teljes 
szakavatottsággal és élénken szerkesztett új pædagogiai folyóiratot, mely 
azt a dicséretes feladatot tűzte maga elé, hogy a fogyatékosak szakokta
tásának legyen független és minden színvonalon álló hazai orgánuma, 
közreműködjék a szakoktatás egészséges irányban való fejlődésének biz
tosítására, módot nyújtson a szakembereknek tudományszakuk intensi- 
vebb művelésére, s állandó figyelemmel kisérje és tárgyilagos bírálat 
tárgyává tegye mind a hazai, mind a külföldi szakoktatásügy terén fel
merülő eseményeket. Mint a szerkesztő tartalmas beköszöntőjében ol
vassuk, a M. Gy. fel fogja ölelni a szakoktatás minden ágát, de e mellett 
kellő figyelemmel lesz mindig az általános paedagogiára is, mint olyan 
szilárd alapra, melyen a gyôgypædagogia felépül, s a gyógyneveléssel 
foglalkozók számára biztosítani kívánja az általános pædagogia vívmá
nyait is. Köztudomású tény, hogy a folyóirat megalapítója lelkes műkö
dést fejt ki a hazai fogyatékosak oktatásügyének reformja érdekében ; 
fáradozik, mint a meglevő intézetek miniszteri felügyelője, az intézetek 
fejlesztésén és szaporításán, sürgetve egyrészt az anyagi eszközök elő
teremtését, másrészt a szakerők modern kiképzését, s ama ritka tevé
kenység mellett, mely nem érve be tágas hivatali ügykörének ellátásá
val, eme közlöny alapítására is ösztönözte, mint szakférfiú is föltétlenül 
európai színvonalon áll. Lelkesedés és'tebetség, mindkét biztosíték meg
van benne arra, hogy az új folyóiratot a hazai nevelésügynek kiválóan 
fontos orgánumává tegye. Az első számnak (93 nyolczadrétű lapon) első 
fősorozata a «Szakoktatás», melyben öt értekezés van, ú. m. dr. Nárai 
Szabó Sándortól : Néhány szó a fogyatékosak oktatásügyéről, Bihari 
Károlytól : A siketnéma-iskolai és az elemi-iskolai oktatás közti főbb 
eltérések, Mihalik Lajostól : A vakok térbeli tájékozódási képessége, és 
a szerkesztő tollából : A mi miniszterünk (számokkal mutatja ki a fogya
tékosak oktatása budgetjének az utolsó négy év alatti emelkedését), és 
A beszéd hibáiról ez. czikkek. Második főrovat az «Általános pædago
gia», melyben Bihary K. ismerteti Metzner AIíodz tesebeni polg. iskolai
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igazgató új számvető készülékét. A többi rovatok : «Szakirodalmi szemle», 
«Általános tanügyi lapok», «Hazai intézetek», «Külföldi intézetek», 
«Vegyesek» stb. — A folyóirat czimére nézve, mely nyelvi helyesség 
szempontjából nem kifogástalan, egy hozzánk intézett szerkesztői üze
netben azt írja a szerkesztő, hogy ha a lapnak a tartalma jó lesz, majd 
csak megbékülnek valahogy a kifogásolható czimmel. — Melegen ajánl
juk a hézagpótló és derék vállalatot a közönség és az illetékes körök 
támogatásába.

— Pályázat-hirdetés. Petrovoszello község képviselőtestülete 
1896 május hó 10-én tartott díszközgyűlésén, névszerinti szavazással, 
egyhangúlag elhatározta, hogy román nemzetiségű lakosainak hazafias 
érzülete jeléül, az ezredéves ünnep emlékére a községi pénztárból ezer 
koronát bocsát a M. Tud. Akadémia rendelkezésére, a végből, hogy 
«ezen jutalomdíjból oly magyar nyelvkönyvet Írasson, melyből a nem - 
magyar ajkú nemzetiségek a magyar nyelvet könnyen és alaposan el
sajátíthassák, s mely mint ilyen tankönyvül az elemi iskolák részére a 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium által el is fogadtassák. 
A M. Tud. Akadémia elismeréssel és őszinte köszönettel vette az ajánla
tot s Nyelvtudományi Bizottságának javaslatára a decz. 20-iki összes 
üléséből a következő pályázatot hirdeti ki : Pályázat hirdettetik olyan 
gyakorlati magyar nyelvkönyvre és hozzá való vezérkönyvre, mely oláh
ajkú népiskolák III. és IV. osztályában volna használható. Az oláh szö
veg a magyarországi oláh népnyelvet alkalmazza. Pályázhatni nyíltan a 
szerző megnevezésével, eshetőleg nyomtatott munkával is. A pályamun
kák 1898 deczember 31-dikéig a M. Tud. Akadémia főtitkári hivatalához 
küldendők be. Jutalom : Petrovoszello község adományából ezer korona. 
A munka a szerző tulajdona marad. A beérkezett munkák megbirálá- 
sára az Akadémia három tagot küld ki és hozzájuk csatlakozik a vallás- 
és közoktatásügyi miniszter úr megbízásából, két pædagogus bíráló, kik 
mindjárt véleményt mondanak, vájjon engedélyezhető-e a nyelvkönyv 
az iskolában. Szilt/ Kálmán, a M. Tud. Akadémia főtitkára.

— Petőfi-album. A Petőfi-Társaság elhatározta, hogy a jövő év 
elején fényes kiállítású «Petőfi-album»-ot bocsát közre a nagy költő 
életére vonatkozó közleményekkel és illustratiókkal. Minthogy a közön
ség közt még mindig lehetnek olyanok, a kik Petőfitől kiadatlan kéz
iratokat, leveleket és más emléktárgyakat őriznek : a Petőfi-Társaság 
bizalommal és tisztelettel kéri őket, hogy a náluk levő ereklyéket az 
albumban való bemutatás czéljából a Petőfi-Társaságnak átengedni 
szíveskedjenek. A tárgyak, lehetőleg i rövid idő alatt, a társaság titkári 
hivatalába (Bástya-utcza 11. sz.) küldendők, a mely gondos megőrzé- 
sökről és köszönettel való visszaküldésökről gondoskodik.
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— Kérelem, л Tájékoztató a középiskolai felterjesztésekhez» czimű 
administrationális segédkönyvecském I. kiadása elfogyott. 1891 óta kü
lönben is tetemes változások állottak be a középiskolák igazgatásának 
ügymenetében, melyek okadatolttá teszik az újabb kiadást. Ez rövide
sen kikerülhet a sajtó alól, ha legalább a középiskolai igazgatóságok be
jelentik megrendelésöket. A könyvecske ára 1 frt 20 kr. lesz. A meg
rendelés f. évi jannár hó végéig a szerző nevére czimzendő Ungvárra.

Ugyancsak szándékozom «А középiskolai Rendtartás magyará
zata» czimű terjedelmesebb művemből is újabb s ez alkalommal telje
sebb kiadást rendezni, ha a nyomtatási költségeket a megrendelések 
fedezendenék. E könyvem első kiadásban 300 lapra terjedett ; az újabb 
kiadás nagyobb terjedelmű lenne. Arát 1 frt 80 krban állapítom meg. 
A megrendelések szives bejelentését tisztelettel kérem. Dortsák Gyula, 
az ungvári állami reáliskola igazgatója.

MAGYAR PÆDAGOGIAI TÁRSASÁG.

Felolvasó ülés 1897 deczember hó 18-án.

Jelen vannak : Dr. Heinrich Gusztáv elnöklése mellett Zsilinszky 
Mihály államtitkár, Acsay Antal, Balogh Péter, Békefy Bemig, Ferenczy 
József, Gyomlay Gyula, György Aladár, Gyulay Béla, Kovács János, 
Léderer Abrahám, Neményi Imre, Négyesy László, Peres Sándor, Szi
getvári Iván, Szinnyei József, Schön József, Toldy László, Waldapfel 
János, Weszely Ödön, Trájtler Károly, utóbbi mint jegyző.

I. Elnök megnyitja az ülést. A felolvasások sorát Acsay Antal dr. 
kezdi meg. Értekezésének czime: «A XIV. és XV. század iskolái.» Fel
olvasónak a Társaság köszönetét mondott.

II. Ferenczy József dr. : «Főiskolai oktatásunkról» értekezik. 
A felolvasást eszmecsere követi. Hozzá szólnak : Waldapfel János egész
ben véve helyesli ugyan az előadottakat, de egyes adatokat kifogásol 
bennök. Hogy pl. csak egy magyar philologiai tanszék volna az egyete
men, nem állíthatná, mert tudtával a lectio-catalogue szerint is öt tan
szék fölött rendelkezik. Nem helyesli, hogy az előadó annyira kiélesített 
egyes adatokat és az összehasonlítást Romániával is kissé drastikusnak 
találja. Szigetvári szerint a tanszékek számát nem kellene megállapí
tani, inkább a tudósok száma volna irányadó a tanszékek felállításánál. 
(Közbeszólások : «ez úgy is megtörténik».) Hibáztatja az egyetemi taní
tásnál azt, hogy pl. a magyar irodalmi előadásokat négy évig látogatják 
a hallgatók, de egészet soha sem kapnak. Más baj is van ; a tanárok
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kevés előadást tartanak, a tanulók meg keveset látogatják. Mire való 
évenkint 6—7 havi vacatio ? Vagy pedig a 30 perczes óra? Az is baj, 
hogy a szegény tanuló nem ér rá élvezni a tudományt, a gazdag pedig 
nem akar tanulni. Hogyan lehetne e bajokon segíteni, azt ő nem tudja, 
csak sejti, hogy a tanszabadságnak ide-oda dobott elvét egy kissé meg 
kellene nyirbálni. Lederer szeretné, ha az egyetemen külön tanszéke 
volna az astronomiának (felkiáltások «lesz !») és a kísérleti psychologiá- 
uak. Heinrich Gusztáv elnök bár sok tekintetben helyesli a felolvasó 
nézeteit, ahhoz nem járulhatna hozzá, hogy ezeken a bajokon c-akis egy 
külön egyetemi törvény segíthetne. Ilyen törvénynek a létesítése soká 
tart s a létező bajokon már előbb is segíteni lehetne. Utal a kolozsvári 
egyetemi törvényre, mely ilynemű bajokat nem orvosol. Nem is lehet 
törvény keretébe aprólékos dolgokat, a minő pl. az órák pontos meg
tartása, a termek zsúfoltsága stb. bele venni. Az ilyen aprólékos dol
gok orvoslását azonnal meg kellene kisérleni és nem várni addig, míg a 
kormány a törvényt megcsinálja. A tanszabadságra mért oldalvágást 
sem tartja megokoltnak. Tényleg tanszabadság csakis a bölcsészeti facul- 
táson van, egyébként nincsen. A bölcsészeti facultáson pedig baj nin
csen. A hallgatók szorgalmasan járnak az előadásokra. Szerinte tehát 
nem lehet a tanszabadság korlátozásáról beszélni, mert nem ez a lénye
ges, hanem inkább arról, hogy a melyik tanár előadására érdemes el
járni, oda eljárnak tömegesen ; a melyik tanár tankönyvből olvas, oda 
nem járnak el a hallgatók, mert azt otthon kényelmesebben megtanul
hatják. Nagy baj a tanulók tömege ; helyeselheti a numerus clausust ; 
kívánatosnak tartaná a harmadik egyetem felállítását ; nem volna szabad 
megtűrni, hogy több hallgatót vegyenek föl, mint a menuyi a tanter
mekben elfér. Ezeken a bajokon azonban nem fog az egyetemi törvény 
segíteni, ezeket más utón kell orvosolni. Ferenczy előadó köszönetét 
mond az érdeklődésért, melyet felolvasása a Társaságban kelteni képes 
volt. Megmarad a mellett, hogy a rendkívüli sok baj orvoslását csakis 
egy külön egyetemi törvénytől várja. Ha lesz ilyen törvény, a miniszter 
biztosan támaszkodhatik reá s nem kellene mindenkor és mindig a sze
mélyes tekintetek előtt meghátrálnia. Előadó szivesen készít ilyen tör
vényjavaslatot s be fogja mutatni a Pædagogiai Társaságnak.

Elnök a vitát bezárja.
Hl. Elnök jelenti, hogy a következő tárgy Demeczky Mihály kéré

sére a jövő ülésre marad.
IY. A felolvasó ülést a r. tagok zárt ülése követi. Titkár a követ

kező kültagokat jelenti be : Onody Gusztáv (Torontál-Bresztovácz) ; 
Winkler Gusztáv és Saághy Gyula (Budakesz) ; Frank Ferencz (Buda
fok) ; Kiss Gyula (Apatin) ; Heines Emil (Nagy-Azar) ; Stöger Sándor 
(Zimány) ; Gubás Emil (Kuczura) ; Forgách Julia (Karlova) ; Wlazsik



Pál (Рапуova) ; Berták Károly (Borsod-Mező-Keresztes)i Kádár Jenő 
(Kerek) ; Hídvégi Sándor (Gicz) ; Szabó Vilmos (Eger) ; Sziklás Adolf 
(Budapest) ; Józsa Mihály (Budapest) ; Löklovics Ignácz (Arva-Nagyfalu); 
Köblös Sámuel, Rácz Gyula, Scherer Lajos, Imre Sándor (Kolozsvár) ; 
Szántó Edéné (Szabadka). Felvétetnek.

Az ülés véget ér.
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BEKÜLDÖTT MŰVEK.

Psychologies és logika. Középiskolák használatára. Irta Martin Péter 
kegyesrendi tanár. Wodianer. 8-r. 116 1. Ára 70 kr.

A magyar nemzet története. Szerk. Szilágyi Sándor. Millenniumi 
kiadás. Megj. a 129—135. füzetek. A 4 első füzet a kilenczedik kötetet zárja 
be, melynek czíme : A nemzeti államalkotás kora 1825—1847 ; írta Ballagi 
Géza. A 724 lapra terjedő kötetet nagyszámú kép- és hasonmás díszíti. 
A 133—135. füzetek a 6-ik kötetet viszik tovább. (Angyal Dávidtól az 
1608—1657. terjedő korszak.) Budapest, Athenaeum. Füzetje 30 kr.

Arany János tanársága Nagy-Körösön. Irta Benkó Imre. Szilágyi 
Sándor előszavával. Kapható a szerzőnél. Nagy-Kőrös. 184 1. Ara 80 kr. 
A tiszta jövedelem fele része a nagykőrösi Arany-szobor alap növelésére 
fordittatik.

Magyar könyvtár. Szerkeszti Badó Antal. Kiadja Lampel B. (Wodia
ner). Megjelentek a következő füzetek :

1. Bánkbán irta Katona József, életrajzi bevezetéssel ellátta Beöthy 
Zsolt. 108 1. — 2. Apró elbeszélések, irta Guy de Maupassant. Fordította 
Tóth Béla. 67 1. — 3. Berzsenyi Dániel válogatott versei. 66 1. — 4. Coppce : 
A kovácsok sztrájkja és más elbeszélő költemények. Fordította Badó Antal. 
28 1. — 5. A kérők. Irta Kisfaludy Károly. Bevezetéssel ellátta Beöthy 
Zsolt. — 6. Humoreszkek. Irta Sipulusz (Bákosi Viktor). 66 1. — 7. A bor 
és egyéb apróságok, irta Edmondo de Amicis. Olaszból fordította Tóth Béla. 
66 1. — 8. Zrínyi Miklós. Szigeti veszedelem. 80 1. — 9. Trilby. Színmű 
négy felvonásban. S4 1. — 10. Csokonai: Dorottya. 66 1. — Füzetje 15 kr.

Tanítók zsebnaptára az 1898. évre. Szerkesztette Koncsek Lajos. 
Légrády testvérek. Ára 1 frt 20 kr.

Népiskolai irka. Tervezte Kerekes József, kecskeméti közs. tanító. 
1—4 sz. 8 lappal, dbja 2 kr., 5-ös számú 1 db 4 kr. Fekete Mihály könyv- 
keresk. Kecskeméten.

Néptanítók zsebnaptára. 1898. Negyedik évfolyam. Szerkesztette Em 
ber János. Budapest. — Ungvár. Lévai Mór kiadása. Ara 1 korona.

Magyar és Német zsebszótár tekintettel a két nyelv szólásaira. Szer
kesztette Wolff Béla áll. főreálisk. tanár. I. Magyar-német rész.

A középiskola reformjához. Dr. Bayer Ferencz. Nagy 8-r. 15 1. 
Debreczen.

A katholikus országos autonómiáról. Irta  Csorba Ferencz. 8-r. 32 1. 
Lampel B. Ára 20 kr.



VOLF GYÖRGY EMLÉKEZETE*

Igen tisztelt Pædagogiai Társaság !

Midőn Önök elé állok, hogy a múlt évi szeptember 13-án 
hirtelen elhunyt társunk, Volf György képét emlékükben felidéz
zem, önkénytelenül ajkamra tolulnak a fiatal római szónok szavai : 
Credo ego vos mirari, quid sit quod cum tot summi oratores homi- 
nesque nobilissimi sedeant, ego potissimum surrexerim, qui neque 
aetate neque ingenio neque auctoritate sim cum his, qui sedeant 
comparandus. Joggal kérdezik : mi az oka annak, hogy mikor 
annyi kiváló szónok és előkelő psedagogus ül itt közöttünk, ép én 
állok ide megemlékezni társaságunk egyik legrégibb és legtekinté
lyesebb tagjáról, én, ki sem korra, sem tekintélyre, sem a szó ere
jére nézve nem versenyezhetek azokkal, kik körülöttem ülnek.

E kérdésre, melyet első sorban magam vetettem fel magam
ban, midőn igen tisztelt elnökünk e feladattal megbízott, csak egy 
feleletet tudok. Csak egy körülményben kereshetek jogczímet arra, 
hogy e társaságban, melyben mindenki egyformán tisztelte Volf 
Györgyöt, a tudóst, és szerette Volf Györgyöt, az embert, én mond
jak róla emlékbeszédet. Én nemcsak lelkes tisztelője voltam Volf 
György mély tudományának, nemcsak szerető híve tiszta ember
ségének, mint önök mindnyájan, én Volf Györgynek tanítványa is 
voltam, nemcsak a szó azon értelmében, melyben minden müveit 
magyar ember volt a tanítványa, hanem a szó szoros értelmében is, 
mint a kit épen ő vezetett be a tanítás mesterségébe, mint a kinek 
oldalán, vezetése mellett olthattam először fogékony gyermeklel- 
kekbe nagy költők gondolatait.

* Emlékbeszéd, melyet szerzője a Magyar Pædagogiai Társaság ez évi 
nagy-gyűlésén mondott.

Magyar P edagógia. V II. 2. 5
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S így a tudós iránt való mély tisztelethez, az ember iránt 
érzett hű szeretethez fűződik lelkemben a tanítványnak mestere 
iránti hálás ragaszkodásának érzelme.

Talán sikerül ez érzésektől vezetett toliamnak oly képet raj
zolnom váratlanul elvesztett társunkról, és mindenekelőtt sokágú 
tevékenységének pædagogiai jelentőségéről, mely ha nem méltó is 
az ő nagy érdemeihez, mégis megérteti még a távolabbálló előtt is 
a nagy fájdalmat, melyet elvesztése mindnyájunknak okozott.

*

Volf Györgynek nemcsak tudományos, irodalmi és gyakorlati 
tevékenysége gazdag oly eredményekben, melyek mély nyomokat 
hagynak közműveltségünk folyásában és sok oldalról lekötik a 
nemzeti életünket szemlélő pædagogus figyelmét : maga Volf 
Györgynek élete, maga Volf György egyénisége egy nagy alapvető 
pædagogiai tanulságot bizonyító tény. Yolf György szellemi egyé
nisége, a mint előttünk megjelenik, hatalmas documentuma azon 
igazságnak, mely minden pædagogiai tudománynak alapja és ki
indulópontja, hogy a nevelés egy hatalmas erő, hatalmasabb, győ
zedelmesebb minden egyéb érőnél, mely az ember egyéniségét 
formálja, hatalmasabb mindenekelőtt ama titokzatos természeti 
erőnél, melyet korunk gondolkodása annyira szeret előtérbe tolni : 
erősebb a faj, az öröklés titokzatos tényezőinél. Hogy nevelés nem
csak — m int Goethét tolmácsoló Aranyunk mondja — pótolhat 
fajt, hanem nevelés leküzdhet, nevelés legyőzhet, nevelés egy 
magasabb potentia szolgálatába helyezheti a fajt : arra tudomá
nyosságunk, műveltségünk újabb történetében nem tudok fényesebb 
példát, m int Yolf Györgyöt.

Az 1848-ban Török-Bálinton német nemzetiségű földműve
sek gyermeke gyanánt született Volf György, kinek faja német, 
neve német, anyanyelve német, első környezete német — későbbi 
élete nevelő tényezői folytán nemcsak lelke egész hevületével 
magyarul érző, nemcsak Brassaink tanúsága szerint páratlan 
tisztasággal magyarul iró emberré lett : hanem lett a magyar nyelv 
tisztaságának egyik legerősebb fegyverű védője, a magyar művelt
ség legelrejtettebb, az idők mohától majdnem egészen elfedett 
nyomainak legbuzgóbb kutatója, a magyarság e földön uralkodásra 
jogosultsága históriai bizonyítékainak legbuzgóbb, legmeggyőző- 
döttebb gyűjtője.
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Idegen volt a faja, és a nevelésadta impulsusok annak a be
bizonyítását tették élete egyik feladatává, hogy a legrégibb, legősibb, 
e föld bírására egyedül jogosult faj a magyar. Idegen volt anya
nyelve, és élete munkájának legjavát a magyar nyelv tudományá
nak szentelte. Idegenek voltak műveltségének kezdetei, és a magyar 
műveltség kezdeteinek felderítése tetőzte be munkásságát. Milyen 
kicsinynek mutatkozik e fényes példa világítása mellett a faj, az 
öröklés, az első öntudatlan benyomások hatalma azon erőkhöz 
képest, melyek az igazi nevelő erők a szellem tudatos alakulá
sában !

S mik voltak ez erők Yolf György szellemének formálásában? 
Kettős volt ez erő. Kettős erő, mely alapjában egy. Az iskola volt 
az egyik, látszólag kisebb méretű erő, a nemzeti közműveltség ha
talmas szárnycsapásaival a másik erő. Történeti közösség mélysé
ges közérzülete az egységes erő, melyből mind a kettő fakad. 
A történeti közösség nagyerejű érzülete, századunk szellemi életé
nek a leghatalmasabb terméke. Ez érzület, mely egyedül és egy
maga képes volt századunkban egygyé forrasztani jobbágyot és fő
urat, magyarfajut és német anyanyelvűt, katholikust és protestánst, 
mely egyedül tudott rendekből, nemzetiségekből, felekezetekből 
egy közösséget teremteni : a nemzet közösségét és egységét. Ez ér
zület ragadta meg és töltötte be a török-bálinti német földmíves- 
gyérmék lelkét, és avatta őt a magyar nyelv, a magyar iskola, a 
magyar közműveltség erőskezü, mélylelkű bajnokává.

*

Magyar nyelv, magyar iskola és magyar közműveltség iránt 
való érdeklődés csodálatos harmóniává egyesültek Yolf György 
lelkében. A nyelvben sohasem lát mást, m int a történetileg fejlő
dött műveltség egyik elemét, mely csakis így, m int a műveltség 
letéteményese, történeti tanúja és kísérője, nem pedig mint vala
mely sajátos természetproductum hívja ki a tudós érdeklődését. 
Az orthologia, de még inkább az orthographia terén elfoglalt állás
pontja mindig a nyelv és közműveltség kapcsolatának történeti 
felfogásán alapszik. E felfogás edzi radicalismusát a Magyar Nyelv
őrbe írt orthologus czikkeiben, melyek közül a legelső magának a 
Magyar Nyelvőr czímének németessége ellen fordul. De e felfogás 
biztosítja conservativismusát a magyar helyesírás kérdésében, és erre 
vonatkozó egyik classikus értekezésében mondja, hogy «a helyes-

5*
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írás is nemzeti közkincs », és rá nézve is «alá kell rendelni egyesek 
önkényét a történeti fejlődésben nyilvánuló közakaratnak».

A magyar közműveltség eszméje hat Voltban mindenkoron 
akkor is, midőn a magyar iskola érdekében dolgozik. Az iskolának, 
mint a nemzeti közműveltséget nemzedékről-nemzedékre átadó 
intézménynek jelentőségét kevesen értették meg nálunk annyira, 
mint Volf György. Hogy az iskolának, m int ilyen intézménynek, 
külön sajátos hivatása, külön kötelességei, és külön jogai is vannak 
minden egyéb nevelő tényezővel, mindenekelőtt a családdal szem
ben is : e fontos elvet kevesen hirdették és gyakorolták oly erővel 
és következetességgel, m int ő. Hirdette ő ez elvet m indjárt legelső 
pædagogiai értekezésében, a Magyar Tanügy és Tanáregyesületi 
Közlöny 1872-iki évfolyamaiban «Az ifjúsági véderő» intézménye 
ellen közölt czikkeiben, és ez elv tükröződik vissza minden későbbi 
pædagogiai dolgozatában.

E dolgozatokat egytől-egyig a magyar nemzeti műveltség 
erős hangsúlyozása jellemzi, és erős logikájával még a német nyelv 
kötelező iskolai oktatásában is a germanizálás hathatós ellenszerét 
bírja kimutatni. E  pædagogiai dolgozatok egyúttal a legvilágosab
ban mutatják, mennyire tudta Volf a nyelv alaki oldalával való 
mélyreható foglalkozása mellett is megóvni túlnyomó érdeklődését 
a nyelvi termékek tartalm i becse iránt. Mintha Volf Györgyöt, a 
Szarvas Gábor «Magyar Nyelvőrének» elejétől fogva fegyvertársát, 
kiegészítette volna Volf György, a Heinrich Gusztáv és Kármán 
Mór «Magyar Tanügyének» szintén kezdettől fogva hűséges segítője, 
majd a Tanáregyesületi Közlöny szerkesztője, kiegészítette volna 
benne a nemzeti lélek orgánumának ápolóját a nemzeti lélek tar
talmának gondozója.

S nem is késhetett sokáig az egy forrásból eredt kettős m un
kásság egyesülése egy széles, és mindamellett mély mederben. 
A grammatikus és a pædagogus kellett, hogy egyesüljön a magyar 
culturhistorikusban. S mindeddig senki sem tudta nálunk nyelv- 
tudományát oly sikerrel a nemzeti műveltség történetének szolgá
latába szegődtetni, mintVolf György. Nyelvemlékeink, azaz irodalmi, 
azaz műveltségi emlékeink tárának legtöbb kötete megannyi dicső 
emléke Volf György érdemeinek régi műveltségünk története körül. 
S mintha ebben az érdemében is erős pædagogiai ösztön nyilvá
nulna, a szó azon értelmében, mely szerint a pædagogus az ősök 
műveltsége örökbecsű elemeinek átadója az utókorra. Őseink mű-
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Teltsége a maga gyermekkorában, mondhatni abc-és korában, 
vonzotta kutató elméjét a legerősebben. Kitől tanult a magyar nép 
írni-olvasni, és kitől tanulta először az Isten igéjét : e kérdésekre 
Yolf Görgy adta meg a legmegbízhatóbb feleletet. Őt, a nemzet 
jelenkori buzgó pædagogusât. ki az iskola kathedrájáról is tanította 
Magyarország legújabb nemzedékét, mint tudóst a nemzet leg
régibb, legelső pædagogusai érdekelték. S hogy a magyar nemzet 
a szép országra, mely felé évezredek óta irányul az emberiség 
mignoni vágya, tanítói iránt érzett bálával is tekinthet : arra Yolf 
György tanította, mint a hogy tőle tanulta hálával emlegetni annak 
a jámbor apáczának nevét, kinek kezeírása fentartotta számunkra 
középkori irodalmunk annyi becses emlékét, közöttük a gazdag 
tartalmú Margitlegendát.

De soha sem nyert a hála, a nemzet első tanítóit kutató 
epigon hálája szebb jutalmat, mint a minő Volf Györgyöt érte. 
Addig kutatta műveltségünk régi gyarapítóit, mindjobban vissza
menve a legelső, legrejtettebb kútfőkig, míg tisztán látta, mennyi 
és milyen volt az idegen gyarapodás, és mennyi volt az ősi, eredeti 
birtok, melyet a nemzet magával hozott e földre. S mily nagy 
lehetett a tudós öröme, midőn kutatásai bebizonyították előtte, 
hogy e nemzetnek saját idehozott szellemi birtoka is igen jelenté
keny volt, és hogy ép e birtokának jelentékenysége képesítette őt 
arra, hogy nyugoti tanítóitól annyit tanuljon, hogy ő, a kelet népe, 
a nyűgöt sarkkövévé és védőfalává válhasson. Hogy pædagogiai 
műnyelven beszéljek, Volf György tudományának utolsó terméke 
bebizonyította, hogy e nemzet azért tudott annyit tanulni, annyit 
appercipiálni, mert már sok appercipiáló képzetet hozott magával 
onnéthazulról ide — nemzeti életének ezeréves iskolájába. Az in- 
cipiens nyelvkészletéből kipuhatolni képzettartalmát — lehet-e 
pædagogusra csábítóbb feladat, és lehet-e nagyobbszahásu, mikor 
ez incipiens egy egész nemzet, maga a nemzet, melynek gyermekei 
vagyunk? Az a kis értekezés, mely e feladatot végezte, azzal a má
sikkal együtt, mely kimutatta, hogy a jelentékeny műveltséggel 
idejutott faj egyetlen jogos gazdája e földnek, a többi mind ven
dége : a legnemesebb koronái Voit György tudományos munkássá
gának, és oly ajándékok, melyeknél becsesebbet csak igen kevesen 
juttattak e nemzetnek uj ezredévének beköszöntőjéül.
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De Yolf Györgynek nemcsak mint írónak és tudósnak nagyok 
az érdemei közműveltségünk és iskolaügyünk körül. Az éleselméjü 
tudós, az erőstollú iró, a körültekintő szerkesztő egyszersmind 
jeles tanár, lelkes tanárképző, és hivatott igazgató is volt. Mint 
tanár végigment a középfokú iskolák összes nemein. Polgáriskolán 
kezdte, reáliskolán folytatta, gymnasiumon fejezte he — mindenütt 
magyar nyelv és irodalom iránt keltve mélyreható szeretetet és 
érdeklődést tanítványai lelkében. A gyakorlati tanárképzés terén 
gyakorolt hatásáról tanúskodik középiskolai irodalomtanáraink 
jeles csoportjának tetemes része. S szóljak Volf Györgyről, az igaz
gatóról? Azt az iskolát igazgatta hét esztendőn át, melynek 
hnszonötéves hatását nemzeti közművelődésünk ügyére ünnepelte 
a múlt évben nemcsak volt tanítványainak és tanárainak lelkes 
serege, de ünnepelték mindazok, kik közműveltségünk ügye iránt 
igazán érdeklődnek. Nem illik hozzám, kit a szeretet és hála annyi 
kapcsa köt ez intézethez, a m. k. tanárképzőintézet gyakorló főgym- 
nasiumához, hogy jelentőségéről bővebben szóljak. De annyit 
szabad és kell mondanom ez alkalommal is, hogy ez intézetnek, 
mely a maga nemében az első és egyetlen széles e világon, éltetője, 
fentartója mind e mai napig nem a külső körülmények kegye, 
hanem egyes-egyedül belső szelleme, lelke volt. S az ezen intézet
ben ható és alkotó léleknek, az igazság és a műveltség lelkének, 
nem lehetett nemesebb kifejezője és vezető szerve, mint Yolf 
György. Hiszen műveltség és igazság voltak az ő legjellemzőbb 
sajátságai, műveltebb és igazságosabb ember ő nála kevés volt 
köztünk. A műveltségen és igazságon kívül még egy elemet vitt 
bele igazgatói tevékenységébe, mely ezt még inkább nemesbítette 
és szépítette : a jóságot, gyengéd, finom, mély lelkének egész gazdag 
jóságát.

-к

Jóság és gyengédség ! A tudós, az iró, a tanár, az igazgató 
képét akartam vázolni és oly vonásra jutottam, melynek semmi 
köze a tudományhoz, semmi köze magához a pædagogiâhoz, mely 
általában emberi vonás. De e vonást nem mellőzhettem, midőn 
Volf Györgyről emlékeztem. Lényének, lényegének legbensőbb 
alkotó része, magva volt ez erkölcsi sajátság. •

S mintha itt vissza kellene térnem beszédem kiindulópontjá
hoz, visszatérnem hozzá és talán vissza is vonnom valamit abból,
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a mit ott a pædagogus önérzetével kimondani bátor voltam. Mintha 
a külső nevelő erők. melyek az ember egyéniségét formálják, még
sem volnának az egyedüli hatalmas tényezők alakulásában. Mintha 
Volf György lelkének is lett volna egy birtoka, egy alapkincse, 
melyet nem a köz nevelő tényezőinek köszönt, mely az ő sajátos 
ősi birtoka, saját veleszületett magán tulajdona lett volna, melyet 
magával hozott e világra önmagának és mások boldogítására. 
Lelke gyengédségét, humanitását — ezt nem a külső nevelő erők 
szerezték meg neki, ezt magával hozta abból a kis török-bálinti 
földmívesházból, melyben első gyermekéveit élte. A ki e gyengéd
ség tanúja volt, a mint tanítványai, barátai, és mindenekelőtt lei
kétől lelkezett családja iránt nyilvánult : az megértette egész ki
fogyhatatlan tartalmát annak, mit jelent ez : jó ember, megértette, 
hogy teljesíthető és hogyan teljesítendő a költő követelése : Ede! 
sei der Mensch, hilfreich und gut.

De nemcsak e gyengédséget hozta ö magával bölcsője helyé
ről, onnét hozta lelkének egy másik fenkölt zománczát, mélységes 
vallásosságát. E vallásosság inspirálta még a pædagogust is, és 
egyik legbecsesebb pædagogiai értekezése szól a vallásoktatásról ; 
az oktatás köréből ez az egyetlen értekezése, mely nem nyelvi vagy 
irodalmi oktatásra vonatkozik.«

S e vallásosságra mennyi szüksége volt gyengéd szivének. 
Vallásosságának, hitének köszönhette csak az erőt a csapások elvi
selésére, melyeket a Gondviselés reá mért, legsebezhetőbb pontján, 
szerető apai szívén sújtva őt. Csak hite adhatta meg neki ez erőt, 
hite és azon nemes lények szeretete, kik mellette állottak, min
denekelőtt azé, ki életének és munkájának, még igazi tudós mun
kájának is volt fáradhatatlan társa : nemes hitveséé, és azé, ki 
szemefénye, büszkesége, természetes gyengédségének és a szép 
iránti érzékének örököse : finom szellemű leányáé.

A veleszületett gyengédségen, a korán magába szítt vallásos
ságon kívül talán még egyebet is hozott lelke gyermekkora első 
színhelyéről. Onnét hozhatta vasszorgalmát, és onnét hozhatta azt 
az egyenességet és szókimondást is, azt a hajthatatlanságot és kő
keménységet, melyet e lágyszívű, érzékeny kedélyű ember mutatott 
mindannyiszor, midőn erkölcsi vagy tudományos meggyőződéséről 
volt szó. Mekkora erő lakozott e férfiú lelkében, szavában és tollá
ban, midőn a maga igazáról volt szó, azt senki sem sejthette, a ki őt 
csak mint jóságos nevelőt, barátot vagy családatyát ismerte. Ez erő,
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e hajthatatlanság bámulatra méltó módon birta fokozni elméjének 
természetadta élességét, finomítani logikájának, dialektikájának 
fegyvereit. Szeme, szava, és még inkább tolla szikrázott ilyenkor, 
a gyengéd, jóságos ember ekkor harczossá, kemény harczossá vál
tozott át.

De e harczokat is bearanyozta lelkének egy nemes vonása, 
mely csak ritkán hagyta cserbe, és a melyet talán szintén onnét- 
hazulról hozott, a falu, a mező derűjéből : — aranyos humora. 
Legélesebb tollharczainak közepette, mikor szikrákat hányva csat
togtak szelleme fegyverei, kipattant, bizonyára mosolyt csalva leg
haragosabb ellenfelének ajkára is.

*

Tudománya, műveltsége, buzgósága, jósága, igazsága és h u 
mora — im mindezt elvesztettük néhány hónappal ezelőtt azon a 
szomorú reggelen, midőn a halál hozzáért szívéhez, jóságos, mély- 
érzésű szívéhez, és elvitte öt közülünk.

De vájjon elveszítettük-e igazán, elveszítettük-e egészen? 
Nem, nem veszítettük el. Lelke nemes vonásainak emléke él a mi 
hálás lelkűnkben, vasszorgalmának és buzgóságának ragyogó pél
dája még sokáig lesz vezetőnk, tudományos munkásságának ered
ményei pedig örök időkre nemzeti műveltségünk közkincse. Vala
hányszor visszagondol majd e nemzet eleinek műveltségére, vala
hányszor visszatekint e nemzet léte első századai nyelvének és 
irodalmának emlékeire, Volf Györgyre is kell gondolnia. S vala
hányszor mi tanítók és iskolamesterek tovább adjuk az utánunk 
jövő nemzedékeknek a régi műveltségűnkről, az első magyar szók
ról, az első magyar imádságokról, legendákról, költeményekről, 
elmélkedésekről való tudást : mindannyiszor meg kell emlékeznünk 
codexeink kiadójáról, ősműveltségünk felkutatójáról, Volf György
ről js.

S így a míg élni fog e nemzetben az igazi pædagogiai érdek
lődés, azaz a nemzeti műveltség múltja, története iránt való érdek
lődés, addig élni fog e nemzetben, és élni fog mindenekelőtt e 
társaságban Volf György emléke is.

W a l d a p f e l  J á n o p .
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A KÉPZŐINTÉZETI TANTERVJAVASLAT.

A «Magyar Pædagogia» 1897. évi 6., 7. és 10. számában. Dezső 
Lajos sárospataki tanítóképző-intézeti igazgató kemény kritika alá vonja 
a tanítóképző-intézetek számára készülő új tantervet. E tanterv jelenleg 
még nincs hivatalosan elfogadva, a hozzávaló utasítások, melyek a tan- 
tervvel együtt szerves egészet alkotnak, még talán el sem készültek, 
legalább eddig sehol közzé nem tétettek, s így az egész munkálatról 
tulajdonkép végleges ítélet alig alkotható. Azonban maga a Közoktatási 
Tanácstól készített tantervjavaslat a «Magyar Tanítóképző# 1895 de- 
czemberi és 1896 márczius és áprilisi számában megjelent. E tanterv
javaslathoz, akár elfogadja azt a minisztérium, akár nem, lehet hozzá 
szólni és tárgyilagos, igazságos bírálat csak az ügy javára válhat, az eset
leges hibákra való figyelmeztetés, most mikor a tanterv hivatalosan 
még nincs kihirdetve, még mindig nem késő. Azonban e tárgyilagos és 
higgadt, igazságos megítélés nagyon is hiányzik Dezső úr czikkéből, sőt 
az egész ügyet oly ferde világításba helyezi, hogy kénytelen vagyok 
ellene fölszólalni és állításait helyreigazítani. Meghajlanék előtte, ha tár
gyilagos okokkal kimutatná az új tantervjavaslat hibáit, ha szembe 
állítva azt a régivel, felvilágosítana annak tévedéseiről ; de tiltakoznom 
kell a czikkében foglalt személyes támadások és gyanúsítások ellen. Nem 
vagyok senki prókátora és mindenki, a ki részt vett a tantervi munkála
tokban, bizonyára kész lesz a maga meggyőződése mellett helyt állani, 
de azt bátran kijelenthetem, hogy senkit sem vezetett más érdek e 
munkában, mint a tanítóképzés ügye iránt való szeretet, a kívánság, 
hogy a tanítóképzés ügyét legjobb képessége és meggyőződése szerint 
előmozdítsa. A meggyőződés lehet téves, de a jóhiszeműségben kétel
kedni nem szabad.

Magának az ügynek történetét sem adja elő helyesen Dezső igaz
gató úr. Az állami tanítóképző-intézetek jelenleg még érvényben levő 
tervét 1882-ben adta ki a kormány. Nemsokára kitűnt, hogy a tanárok 
nagy része e lantervvel nincs megelégedve. 1886-ban alakult a képző
intézeti tanárok egyesülete, mely csakhamar első feladatának tekintette 
a képzőintézeti tantervvel való foglalkozást. Ez ügy szolgálatában áll a 
legtöbb czikk, mely az egyesület lapjában a «Magyar Tanítóképző »-ben 
megjelenik, ez ügy képezi a választmányi ülések legfőbb tárgyát, ez fog
lalkoztatja leginkább a közgyűléseket. Nem vonom kétségbe, hogy vol
tak egyesek, kik az egész mozgalmat nem helyeselték, még többen, kik 
egy-egy részletben más nézetben voltak, de azt a tényt nem lehet ta
gadni, hogy a tanárok túlnyomó része a mozgalmat helyeselte és jelen-
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leg is helyesli. Az sem áll, hogy a kérdés tárgyalása kivétetett a vidéki 
tanárok kezéből és azzal ezentúl csak a fővárosi tanárokból álló választ
mány foglalkozott. A tanítóképző-intézeti tanárok egyesületében nincs 
különbség fővárosi és vidéki tanárok közt és senkinek sem fog sikerülni 
ily ellentétet mesterségesen támasztani. A «Magyar Tanítóképző» nyitva 
állott mindig, mindenki számára, a szerkesztő számtalanszor felkérte a 
vidéki tagtársakat, hogy nyilatkozzanak az új tantervről, az illető czik- 
kek díjazását is kilátásba helyezte. A központi választmány minden 
fontos kérdést a vidéki tanintézetek megkérdésével intéz el és soha sem 
tett egyebet, mint végrehajtotta a közgyűlés mandátumát, melyen mindig 
részt vettek a vidékiek is. Dezső úr nézeteivel bizonyára nagyon egyedül 
áll, sőt állásfoglalása meglepett, mert elég alkalma lett volna nézeteit a 
képzőintézeti tanárok körén belől kifejteni, hisz a «Magyar Tanítóképző» 
1892 májusi száma közöl tőle a neveléstörténet tanításáról szóló czikket, 
melyből távolról sem lehet az új tantervvel való elégedetlenségét 
sejteni.

Nem szándékozom e helyen összefoglalni mindazon kifogásokat, 
melyeket a mostani tanterv ellen hangoztattak, vagy a reformmozgalom 
történetét nyújtani, mindez kevéssé érdekelheti e folyóirat olvasóit, és a 
ki érdeklődik a dolog iránt, a szükséges felvilágosítást megkaphatja a 
«Magyar Tanítóképző» 1889—97-iki évfolyamaiban.

Dezső úr elismeri, hogy az 1882-iki tantorv nagy hibákban leled
zik. Ezek közt legfontosabb a gyakorlati kiképzés helytelen berendezése. 
De nem csak helytelenül van berendezve, hanem a tanterv illető része 
oly homályosan van fogalmazva, hogy a tanár azt sem tudja, hány óra 
esik alY. osztályban a gyakorlatra. A IY. osztályban 3 +  2 óra nevelés
tan van, ebből két óra le van foglalva, melyben a jelöltek a gyakorló
iskolai tanító felügyelete alatt tanítanak, de azonkívül kívánja a tan
terv, hogy a neveléstan tanára és szaktanár jelenlétében is tartsanak 
próbatanításokat, de elfeledkezik erre időt kijelölni. Nem is hiszem, hogy 
valahol a tantervet szószerint végre lehetett hajtani, tudtommal az
I. kér. állami elemi képzőben is a gyakorlati tanítást egészen másképen 
rendezték be. A tanterv másik nagy hiánya, a mint ezt Dezső úr 
elismeri, hogy nagyon mostohán gondoskodik a művészi tárgyak ellátá- 
sáról, ezen tehát valahogy segíteni kellett.

Készemről nagy hiányt, látok abban is, hogy a tantervben módsze
res utasítások és a tananyag kiszemelése össze vannak zavarva, és hogy 
a tanterv fogalmazása nélkülözi a kellő pontosságot és gondosságot és 
így a tanárnak nem nyújt kellő tájékozást.

A férfi tanítóképzők tervét ú. n. vezérelvek vezetik be, melyek 
többnyire nem egyebek, mint pædagogiai phrasisok, különben is magá
tól érthető, hogy minden iskola és nemcsak a képzőintézet feladata,
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jól nevelni és tanítani. Csak egy pont jellemző a képzőkre nézve, hogy 
itt nem csak a tananyagot kell elsajátítani, hanem a tanítás képességét 
is. Azonban nagyon homályos és félreértésre alkalmas e vezérelvek közt 
ama kijelentés, hogy a képzőintézeti tanítás, a népiskolai tanítás előképe 
legyen. Felnőtt fiatal embereket nem lehet olyan módon tanítani, mint 
elemi iskolás kis gyerekeket. Hogy miként kell az elemi iskolában taní
tani, azt nem tapasztalhatják a saját taníttatásukon, hanem arra való a 
gyakorló-iskola, ez lehet és legyen is a népiskolai tanításnak nem elő-, 
hanem mintaképe.

A tantárgyak élén szereplő czélok részint módszeres utasítások, 
részint ugyanazt mondják, a mi a tananyag felosztásban is előfordul. 
Utóbbi esetben tehát feleslegesek, előbbi esetben pedig nem valók a tan
tervbe. A kormány megkövetelheti, hogy bizonyos ismeretanyag elsa
játíttassák, vizsgálatokon kormánybiztosok által ezt ellenőrizheti, de a 
módszert hivatalosan nem Írhatja elő, e tekintetben a tanár kezét nem 
kötheti meg. A tananyagot a közmívelődés szükségletei határozzák meg, 
ez előtt a tanár egyénisége meghajolhat, de pædagogiai meggyőződésén 
erőszakot tenni nem szabad ; tanítson kiki a legjobb meggyőződése és 
képessége szerint : ez az igazi tanszabadság, melyet minden iskolanemben 
tisztelni kell. A módszeres tanácsok nem tantervbe, hanem utasításokba 
valók. Az utasítások pedig útbaigazításul, tanácsul szolgálnak, felvilágo
sítják a tanárt, de nem kötelezik, hisz nem anyagot írnak elő, hanem a 
módszerről tájékoztatják. A tanítónőképző-intézetek tantervében a ve
zérelvek és a czélok kitűzése elmaradt. A két tanterv meg nem okolható 
módon tér el egymástól. A tanítónőképzők tanterve még pongyolábban 
van fogalmazva, így test- és egészségtan előfordul az I. osztály nevelés
tan- és természetrajzában, ellenben a növénytanról megfeledkeztek, nem 
is fordul elő a tantervben. íme érthető tehát, hogy a tanító és tanítónő- 
kópző-intézet tanárai egy pontos, mindkét intézetre szóló azonos tan
tervet kívántak, melyben csak a nőképzők számára megokolt eltérések 
jelöltessenek meg, de minden egyébben megegyezzenek.

Rátérek most a tanterv legnagyobb hiányára. A tanítóképzők a 
törvény értelmében három évfolyamuak. A jelöltek a három év befeje
zése után egy évi gyakorlatra mentek és a negyedik év végén jelentkez
tek képesítő vizsgálatra. Ez intézmény nem bizonyult czélszerünek, mert 
a jelöltek ez évben sokat felejtettek és kellő gyakorlatra sem tettek 
szert. Azért a kormány az állami képző intézeteknél, rendeleti úton egy 
negyedik osztályt állított és néhány felekezeti képző, de nem mind, követte 
e jó példát. E negyedik évfolyamnak az lett volna a feladata, hogy a tanítói 
szakképzést magában a képzőintézetben szerezzék meg. A tanterv azonban 
e ezélnak vajmi kevéssé felel meg, mert a IV. évfolyam öt pædagogiai 
órája közül tulajdonképen csak két óra fordítható a tanítási gyakoris-
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tokra. E hiányon némely képző úgy akart segíteni, hogy a jelölteket 
felváltva egy-egy hétre a gyakorló-iskolába kirendelte, csakhogy ez sem 
czélszerű, mert ekkép a képzői előadásokat mulasztják és saját kiképzé
sű к szenved kárt.

Az új tantervjavaslat e hiányon akart segíteni és az erre irányuló 
törekvés a reform leglényegesebb része. A tanítóképző-intézetnek, mint 
szakintézetnek első feladata, hogy a jelöltjeit kellő szakképzésben része
sítse, azaz a népiskolában való tanításra képesítse. Az új tanterv tehát 
arra törekszik, hogy a jelöltek lehetőleg a három első évfolyamban a 
tanító számára szükséges általános műveltséget megszerezzék, hogy így 
а IV. évfolyam, a mennyire lehet, a szakképzés szolgálatában álljon. 
E végből első sorban a tanítási gyakorlatokra szánt időt а III. osztály
ban két órára, a IV-ben nyolczra emelte. Jól tudom, hogy ez idő sem 
elegendő, hogy teljes eredményt csak úgy lehetne elérni, ha az utolsó 
évfolyam növendékei, teljesen és kizárólag a gyakorló-iskolának élné
nek és mint a gyakorló-iskola tanítói szerepelnének, mint pl. a porosz 
képzőkben, vagy mint a tanárjelöltek a gyakorló-gymnasiumban. De 
Németországban, bár az egyes országokban a képzők szervezete más
más, hat évfolyamuak, nálunk pedig egyelőre nincs kilátás a négy év
folyamnak ötre való emelésére, bármily üdvös volna ez egyéb szempon
tokból is. A szakképzés érdekében kivánja az új tanterv azt is, hogy a 
szaktanárok mindegyike részletesen ismertesse a saját szakmájába vágó 
népiskolai peedagogiát, az idevágó vezér- és tankönyveket. Ezenkívül 
megmarad, mint eddig a pædagogiai története. Dezső urnák nem tet
szik, hogy a szaktanárok saját szakjuk pasdagogiáját előadják. Attól fél, 
hogy e berendezés gyökerében sérti a tanító önállóságát, eltorlaszolja a 
haladás útját. Valóban furcsa, sőt érthetetlen felfogás. Mikép képzeli, hogy 
fogja a szaktanár valamely népiskolai tárgy módszerét előadni ? A szak
tanár tudja, hogy a jelöltek, a képző III. osztályában a népiskolai neve
lés- és oktatástan alapelveit már megtanulták, ez alapelvekből kiindulva 
ki fogja mutatni alkalmazásukat saját tantárgya népiskolai tanításában, 
megismerteti növendékeivel e szaktárgy pædagogiai irodalmát, a rendel
kezésre álló különböző vezérkönyveket. Más szóval nem diktálja rájuk a 
maga nézeteit, hanem a tárgy módszerének fejlődését és irodalmát elő
adva, mások nézeteit is ismerteti és megokolja, mért csatlakozik ehhez a 
nézethez, vagy ahhoz a nézethez, vagy miért ajánl általa talán jónak tartott 
más eljárást. Nem épen emez, a pædagogiai irodalommal való tájékozta
tás által neveljük-e a tanítót önálló belátásra ? A nevelés-oktatástan 
tanára, physikailag sem győzné e munkát, egy ember nem végezhet 
mindent, de nem is várható el, hogy valamennyi tantárgy pædagogiai 
irodalmában egyformán otthonos legyen, szükség van tehát a pædago
giai kiképzésben is a szaktanárok segítségére. Csak naiv ember hiheti
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magáról, liogy mindenhez ért, és hogy képes valamennyi tantárgy pæ- 
dagogiai irodalmát szemmel kísérni. Erre nézve csak az szükséges, hogy 
a képző tanárok mind értsék a népiskolai psedagogiát, de különösen 
saját szakmájuk pædagogiai terén otthon legyenek. Az is szükséges, 
hogy a szaktanár ismerje, az intézet pædagogusa [rendszerint igazgató] 
minő népiskolai nevelés- és oktatástant tanít, de már azt nem tartom 
szükségesnek, hogy valamennyi tanár teljesen egy nézeten legyen — 
ám hadd fejtse ki a szaktanár, miért tér el egyik-másik dologban az 
igazgató úr nézeteitől, hiszen ha növendékeink a pædagogiai irodalmat 
tanulmányozni fogják és különböző nézeteket fognak olvasni hadd 
igazodjanak el saját eszökkel. Az új tantervjavaslat legfőbb előnyének 
tehát azt tartom, a mit Dezső úr hibáztat, hogy t. i. az utolsó évfolyam
ban a szaktanárok tanítják tárgyaik részletes módszertanát. A felhozott 
érvek eléggé bizonyítják e berendezés észszerüségét, de felemlítem, 
hogy a porosz és osztrák tanítóképzők is ugyanezen eljárást követik.

A tantervnek egy másik, lényeges vonása a régivel szemben, hogy 
határozottan azt az alapelvet követi, hogy a tanítóképzőben az általános 
képzés a szakképzés szolgálatában álljon. Ez sem tetszik Dezső urnák, 
azt állítja, hogy ezáltal a tanítóképzés niveauját nem csak leszállítottuk, 
hanem azt egészen megsemmisítettük. Mindent inkább vártam volna, 
mint ezt a vádat. Valóban, ha csak futólagosán összehasonlítjuk a régi 
és új tantervben előirt tananyagot, akkor ez állítás komolyságában 
kételkedni van okunk. A képzőintézeti tanárok törekvése, hogy mentül 
magasabb színvonalra emeltessék a képzőintézeti oktatás, hisz követel
jük, hogy a képesítő oklevél az érettségivel egyenértékű legyen és, hogy 
okleveles tanító az egyetemre bocsáttassák. Ez alapelv semmi egyebet 
nem jelent, mint hogy a képző szakintézet lóvén, a jelöltek azt tanulják 
meg benne, a mire mint leendő tanítóknak szükségük van. Ez nem azt 
jelenti, hogy egyébre nem tanítjuk, mint a mennyit ők a népiskolában 
tanítani fognak, pedig Dezső úr, úgy látszik, ezt akarná elhitetni e lap 
olvasóival, hanem, hogy a tanítóképző-intézetnek megvan a maga, más 
intézetektől elütő tananyaga. Minden egyes tantárgy tananyagának 
kiszemelésénél tehát a tanítóképző-intézet sajátos czélja lebegett sze
münk előtt.

Ez alapelv helyességéhez, úgy hiszem, nem fér kétség, legfeljebb 
azt vitathatná valaki, hogy magának ez alapelvnek keresztülvitele nem 
helyes egyik-másik tárgyban. De ennek megvitatásába nem bocsátkoz
hatom, ezt döntsék el az illető szakemberek. Dezső úr sem igazolja állítá
sát részletekkel, hanem főleg egy tárgyat ragad ki a többiek közül : a 
történelmet. A régi tanterv szerint heti három órában a III. osztályban 
taníttatott világtörténet, a IV. osztályban négy órában a magyar nemzet 
története és alkotmánytan. Az új tanterv szerint mind a négy osztály-
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bau heti két óra, összesen nyolcz órában taníttatik történet ; az első 
osztályban taníttatik az ókori népek története és az újkoriaké Nagy 
Károlyig, a többi osztályban Magyarország története, tekintettel az 
egykorú európai történetre úgy, hogy a tanítás középpontját a magyar 
nép története képezi. Az a történeti okulás, mely így nyerhető, nem 
hogy nem áll hátrább a régi tantervénél, hanem tetemesen mélyebb, mert, 
ha heti három órában, egy évben végig futunk a világtörténeten, bizony 
«nem mutatható fel a népek életfejlődésében mutatkozó törvényszerű
ség». Történeti szakember óvakodni fog az ilyen naiv állítástól. Külön
ben a mi a tananyag részletezését illeti, nagyon helyénvaló lesz a készülő 
utasításokat bevárni, melyek bizonyára a tanterv intentióira a tananyag 
megállapításának elveire több világosságot fognak deríteni és csak akkor 
lehet végleges Ítéletet mondani.

Összefoglalva tehát mindezeket : az új tanterv legfőbb törekvése a 
régivel szemben, hogy a tanítóképzőnek, mint szakintézetnek szakjelle
gét tudatosabban és határozottabban kidomborítsa.

Rátérek most azon főbűnökre, melyekkel Dezső úr a tantervjavas
latot vádolja.

1. A tanterv első eredendő bűne, szerinte, hogy a növendékek 
tanulmányi érdekeit a tanárok személyi érdekeinek hozza áldozatul. 
Nem annyira a tanárokat, mint inkább a művészi szakok tanárait : zene- 
és rajztanárokat éri e vád. Az új tanterv a zeneórák számát megszaporí
totta, 14-ről 18-ra emelte, a rajzét 7-ről 12-re, általán szaporította az 
órákat úgy, hogy a régi szerint volt az I., II. és III. osztályban 27—27 ; 
a IV.-ben 26 ; az új szerint volna az I. és Il.-ban 35—35 ; a III.-ban 36 ; 
a IV.-ben 34 óra. Ez óraszaporítás, szerző szerint, csak azért történt, 
hogy a művészi tárgyak tanárai teljes óraszámot kaphassanak és rendes 
tanárokul alkalmaztassanak. Ez állítást a nevezett tanárok érdekében, 
mint teljesen alaptalant, vissza kell utasítanom. Nem a tanárok érdeke, 
hanem a tanítás érdeke követeli ez óra szaporítást, mert művészi tár
gyakban gyakorlati ügyességet máskép, mint nagy óraszám mellett 
elérni nem lehet.

A csekély, vagy nem elegendő óraszám okozta, hogy eddig e tár
gyakban kellő eredményt nem érhettünk el, de ez óraszám is csak úgy 
lehet elegendő, ha az osztályok nem túlnépesek, nagy osztályokat ez 
óraszám mellett is ketté kellene választani, mert különösen a zenében 
tömegtanítással nem sokra mehetünk. A tanulók túlterhelésétől sem kell 
félni. Az új tanterv a régivel szemben alig emelte az elméleti órák szá
mát, ezeknek csak beosztása lett más, az egész óra-szaporulat a gyakor
lati ügyességekre esik. Középiskolai ifjúságunk sokkal nagyobb számú 
elméleti órákkal van megterhelve (hetenkint 28—30 óra), és ezen felül 
többsége délután külön zene és idegen nyelvi tanulmányokat folytat



odahaza, ennélfogva az új tanterv sem fogja túlterhelni képzőintézeti 
növendékeinket, feltéve, hogy anyagi ellátásukról kellően gondoskodunk. 
Ez a dolog lényege. Olyan fiatal emberek, kik nehéz anyagi gondokkal 
küzködnek, éheznek, fáznak, nincs kellő lakásuk, a hol tanulhatnának, 
egész szabad idejüket leczkeadásra kell fordítamok, bármely tanterv 
mellett is túl vannak terhelve s képtelenek saját kiképzésüknek élni. De 
nem látom át, hogy érett fiatal emberek, ha idejüket tisztán a tanulás
nak szentelhetik, mert ne bírnának el hetenkint 20—22 elméleti és 
14 gyakorlati órát.

Igaz, hogy a képzőintézeti tanárok egyesülete sokszor felemelte 
szavát a művészi tárgyak tanárai érdekében, mert ezek helyzete valóban 
tűrhetetlen és sürgős javítást kivan. Az egyesület álláspontja e kérdés
ben az, hogy képzőintézeti tanár csak az lehessen, a ki országos képző
intézeti tanárvizsgáló bizottság előtt a vizsgálatot kiállotta, de minden 
képzőintézeti tanár egymásközt egyenlő rendes tanár legyen, bármely 
szakmát tanítson is. Egész külön kérdés és nem tartozik ide, hol a tan
tervről van szó, mikép szerveztessék törvényhozás utján e tanárvizsgáló 
bizottság, mikép csoportosíttassanak a vizsgálati tárgyak, minő szolgá
lati pragmatika alapján alkalmaztassanak a tanárok. A tanárok kérdése 
és a tanterv kérdése két külön dolog, mely egymással össze nem zavar
ható, a tantervet önmagában, mint a Közoktatási Tanács javaslatát kell 
megvizsgálni és minden idegen szempont belevonása nélkül megítélni. 
Hasonlókép nem helyes a szerző azon felfogása, hogy az új ián tervjavas
lat a tanítási gyakorlatok óraszámát a gyakorlóiskolai tanítók érdekében 
emelte. Nem, ez nem történhetett és nem is történt más okból, mint 
azért, hogy kellő idő adassék a jelölteknek a tanításban való gyakor
latra. a nélkül, hogy saját tanóráikat kellene mulasztaniok. Részemről a 
tanítási gyakorlatokra szánt 10 órát is keveslem, mert az volna leghelye
sebb, ha a negyedéves jelöltek, mint Poroszországban történik, a gya
korlóiskolai tanítást egészen maguk végeznék. Annál inkább csodálko
zom Dezső úr állításán, mert hisz a porosz képzők eme berendezését 
ismeri és helyesli. Nálunk tudtommal csak a soproni evangélikus képző 
követi e dicséretes példát. Dezső úr feladata az lett volna: bírálata tár 
gyává tenni, vájjon jobban van-e berendezve a tanítási gyakorlatok ügye 
az új tantervben, mint a régiben, mert csak is ez a czél lebeg az új 
tantervjavaslat előtt. A helyett a gyakorló-iskolai tanítók törekvéseit 
támadja meg. A gyakorló-iskolai tanítók helyzetét képzőintézeti taná
raink köz meggyőződése nagyon rossznak tartja, de nagyon helytelen, hogy 
a tanítók helyzetét és a tantervet összezavarja. Akármint rendeztessék is 
a tanítási gyakorlatok ügye, attól egész függetlenül, az a meggyőződé
sem, hogy tanítóképző-intézetben a gyakorló-iskolai tanító állása oly fon
tos, hogy azt csak igen művelt és képzett ember töltheti be, a ki meg-
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érdemli, hogy a többi képzőintézeti tanárokkal teljesen egyforma 
elbánásban részesüljön.

íme tehát nem áll meg Dezső urnák az a vádja, hogy az új tan
tervjavaslat tisztán csak a tanárok érdekében történt, sőt ez állítás tel
jesen alaptalannak és érthetetlennek látszik, mert a ki az új tanterv
javaslatot elfogulatlanul vizsgálja és a régivel összehasonlítja, abban 
tetemes haladást és javítást fog látni, s azt a meggyőződést fogja merí
teni, hogy a javaslat készítőit nem vezérelte semmiféle személyes érdek, 
hanem csakis a tanítóképzés javítására irányuló törekvés.

2. A tantervjavaslat második eredendő bűne, hogy a tanítóképző 
érdekeit a Pædagogium érdekeinek keresztfájára feszíti. E váddal fölös
leges foglalkoznom, megczáfolta azt már a tisztelt szerkesztő úr. De meg 
kell jegyeznem, hogyha a Pædagogium, mint testület iparkodott volna a 
tanterv kérdésében állást foglalni, ehhez ép oly joga lett volna, mint 
bármely más tanítóképző-intézetnek. Az pedig épen érthetetlen, hogy 
minő érdeke volna a Pædagogiumnak, hogy a tanterv ilyen, vagy amo
lyan legyen. A Pædagogium, mint testület a képzőintézeti tanárképzés 
kérdésében foglalt volt állást, de ez ügy itt nem képezheti fejtegetéseink 
tárgyát, a tanárképzés kérdése incidentaliter nem tárgyalható. Dezső úr 
a föntjelzett czím alatt megtámadja a neveléstani tárgyak beosztását az 
új tantervjavaslat szerint, e támadásra meg kell felelnem. A tanterv- 
javislat a régivel szemben akképen rendezte a neveléstan tanítását, hogy 
mindegyik osztályra egy határozott, önmagában kerek egészet alkotó 
feladatot tűzött ki. Meghagyta az első osztályban a test és egészségtant 
és a negyedikben a nevelés és oktatástan történetét meg az iskolai szer
vezettant, de megváltoztatta a második és harmadik osztály tananyagá
nak beosztását. A második osztályban párhuzamosan folyt egymásmel
leit lélektan és módszertan, a harmadikban módszertan és neveléstan. 
E párhuzamosság helytelen és tudtommal semmiféle ország képzőinté
zeteiben sem fordul elő. Mindenütt összeköttetésbe hozzák a lélektant a 
neveléstannal és ezek után következik az általános módszertan s végre a 
részletes módszertan, azaz az egyes tárgyak methodikája. E berendezést 
követik az előttem ismeretes osztrák-német és franczia tankönyvek is. 
Neveléstan korántsem hiányzik tehát az új tantervből, még terjedelme 
sincs megszorítva a régi tantervhez képest, hanem a második osztály 
lélektani anyagával a legszorosabb összeköttetésbe van hozva. A tan- 
tervjavaslat intentiója az, hogy a tanulók előtt tudatossá váljék, hogy 
nekik tekintettel leendő hivatásukra szükségük van lélektani ismere
tekre, s hogy átlássák, hogy a nevelési elvek a lélektanra alapítvák. Már 
azon nem vitatkozom, hogy a második osztály tananyagát nem lehe
tett volna-e e helyett : a lelki élet ismertetése, tekintettel a nevelés fel
adataira, lélektan- és neveléstannak elnevezni, a fődolog, hogy az erre
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vonatkozó ismeretek nemcsak hogy teljes mértékben és pontosan vannak 
kiszabva, hanem a két egymással szoros összefüggésben lévő tárgy sze
rencsés egységbe foglalva. A harmadik osztály feladata, hogy építve a 
megelőző osztályban szerzett pædagogiai belátásra, teljes népiskolai pæ- 
dagogiát nyújtson és tájékoztassa a növendékeket a népiskolai nevelés 
és tanítás általános elvei körül ; így elkészülve tanulhatják azután az 
egyes tantárgyak részletes methodikáját. Épen nem helyes, hogy Dezső 
úr a pædagogiai oktatás e berendezését az 1854iki porosz regulativu- 
mokkal hasonlítja össze. Ez utóbbiak tényleg megszorították a képző
intézeti oktatást, mert alig kívánlak egyebet, mint hogy a népiskolában 
tanítandó tananyagot kissé bővebben átvegyék és a psedagogiában tisz
tán csak gyakorlati útmutatást nyújtottak. De ki fog ilyent állítani az új 
tantervjavaslatról, melynek határozott czélja a jelenlegi képzés színvona
lát emelni, a pædagogiai szakképzést pedig odáig akarja vinni, hogy a 
leendő néptanítók a nagy pædagogusok műveit képesek legyenek olvasni 
és tanulmányozni, tehát a pædagogiai tudomány kapujáig akarja őket 
elvezetni. Ezért tűzi ki a tanterv a negyedik osztály 'számára a nevelés 
elméletének történetét. Nem a pædagogusok életrajza főfeladat, hanem 
műveinek, nézeteinek beható taglalása. Ez csak oly tanulókkal végez
hető, a kik már megelőzőleg a nevelés és oktatás feladatairól kellő át
tekintést nyertek és e tanulmány fogja őket képesíteni arra, hogy a nagy 
pædagogiai elmélkedők munkáit haszonnal olvashassák. íme tehát a 
tantervjavaslatban nem a pædagogium, hanem a tanítás érdeke nyert 
kifejezést.

3. A tantervjavaslat harmadik eredendő bűne : Herbartistáink 
befolyása úgy a neveléstani részlet kialakítására, valamint az egész tan
terv részletezésére s különösen az utasítások kidolgozására.

E rövid kijelentéssel Ítéli el a szerző a mai kor legjelentékenyebb 
pædagogiai mozgalmát. A mai német/ pædagogia egészen a Herbart- 
tól adott impulsus befolyása alatt áll. Három egyetemen Herbartisták 
töltik be a pædagogiai tanszéket, Bécsben Vogt, Prágában Willmann, 
.Jenában Eein. Németország tele van Ziller, Stoy, Dörpfeld volt tanít
ványaival. A leghatalmasabb német gymnasialis pædagogiai mozgalom, 
melyet Erick, a Eranke-féle alapítványok igazgatója Halléban megindí
tott, s melyet a jelenlegi director Fries folytat, ez irányhoz szegődött, 
orgánuma a «Lehrproben und Lehrgänge». Herbartista hatás alatt áll 
Schiller, Giessenben a pædagogia tanára és a gyakorló-gymnasium igaz
gatója. E szellem mutatkozik a Baumeister-féle «Handbuch der Er- 
ziehungs und Unterrichtslehre für höhere Schulen» különösen azon 
köteteiben, melyek a pædagogia általános elveit tárgyalják, végre Rein : 
«Encyklopædiscbes Handbuch der Pædagogik» czimü nagy munkában 
maga körül egyesíti Németország valamennyi neves pædagogusât. De e
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mozgalom nemcsak Németországra szorítkozik, francziák és angolok, 
különösen pedig amerikaiak nagy buzgalommal tanulmányozzák Herbart 
műveit. Külföldi egyetemek! meghívják Reint, hogy tartson nekik elő
adásokat és külföldiek nagy számmal keresik fel Jenát, hogy ott a német 
pasdagogiából merítsenek új eszméket és termékenyítsék pædagogiai elmél
kedéseket. A modern amerikai pædagogiai irodalom és szaksajtó, jórészt 
Herbart szellemének befolyása alatt áll. De azért Herbartistának lenni 
nem jelenti azt, a mit talán a szerző gondol, hogy az ember bizonyos 
Herbartban tartalmazott tételekre, mint valami kánonra esküszik, hanem 
hogy az ember e nagy tudományos mozgalmat tanulmányozza, méltassa 
és a maga belátása gyarapítására felhasználja. Ily értelemben nem bánom, 
a szerző a Herbartisták közé számíthatja dr. Kármánt és mindazokat, a 
kik tőle tanulták Herbartot becsülni és érteni. Ne feledjük azonban, 
hogy Herbart követői közt sok az önálló, eredeti gondolkodó, mint Ziller, 
Willmann, Waitz, kik nemcsak átvették, de tovább fejtették mesterük 
gondolatait és hogy ezek között is oly nagy különbségek vannak, hogy 
bajos őket egy kalap alá vonni. Nem tartozik ide, hogy dr. Kármán úr 
philoeophiai és pædagogiai nézeteit fejtegessem, az érdeklődőt dr. Wald- 
apfel János erre vonatkozó czikkére utalom a Kármán-Emlékkönyvben ; 
de mindenki, a ki dr. Kármánt hallgatta, tudhatja, hogy mily eredeti és 
termékenyítő volt tanítása és hogy kevés ember ismerhette úgy, mint ő 
a németen kívül az összes művelt népek, de különösen a franczia és 
angol iskolázást [és pædagogiai irodalmat. Csak a «Tanárképzés és az 
egyetemi oktatás» czimu művére kell utalnom, melyben a német, fran- 
czia és angol egyetemi oktatás mesteri rajzát adja. De nem folytatom 
tovább, a mester iránt érzett hála és tisztelet elragad, pedig nincs 
semmi szükség arra, hogy dr. Kármánt Dezső úr ellen megvédelmezzem. 
A tanítóképző-intézeti tanárok egyesülete nagy köszönettel fogadta 
mindig dr. Kármán közreműködését, és nézeteit, tanácsát, mindig kellő 
méltatásban részesítette.

Különben is Dezső urnák az lett volna kötelessége, ha állítását 
be is akarja bizonyítani, hogy jellemezze hát a Herbart-féle pædagogia 
hibáit, a mit azonban nem tesz. Továbbá ki kellett volna mutatnia, 
miféle Herbartista nézetek azok, melyek a tantervben érvényre jutottak, 
a mit szintén elmulaszt.

Nem látok semmiféle összefüggést Herbart és a neveléstani okta
tás tanterve, a tananyag részletezése, meg az utasítások között. Tanítha
tom e tan terv szerint a nevelés és oktatástant, meg a részletes mód
szertant herbartista szellemben, de taníthatom bármily irány és felfogás 
szerint, a tanterv a tanár egyéni meggyőződésének nem vet korlátot.

Hagyjuk tehát az üres jelszavakat és kérdezzük, eltekintve min- 
denféle ismustól, a tantervjavaslat helyesen rendezte-e be a nevelés-
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tani tárgyak oktatását, helyes-e a tananyag részletezése és az utasítások 
készítése. A tan tervjavaslat szerint növendékeink foglalkoznak az I. osz
tályban a testi, a П.-ban a lelki nevelés feladataival és e feladatok meg
értésére nyújtjuk a szükséges testtani és lélektani ismereteket. A 111-ik 
osztályban a népiskolai nevelés- és oktatástan teljes elméletét nyerik. 
A IV-ikben tanulják az egyes tantárgyak módszertanát és tanítanak is 
a gyakorló-iskolában. Ugyanez osztályban tanulják a nevelés elméletének 
történetét, mely tanulmány nemcsak a pædagogiai tudomány forrásáig 
vezeti őket, de tájékoztatja őket arról is, hogy hová helyezzék azt a 
pædagogiai elméleti belátást, melyet a tanítóképzőben szereztek.

Csakis így lehet gondolkodó, elméleti belátással és némi gyakor
lati ügyességgel bíró tanítókat nevelni. Ugyané czélból szükséges a tan
anyag pontos megállapítása és részletezése. Említettem már fentebb, 
hogy ez korántsem szorítja békóba a tanszabadságot, hanem csak pon
tosan megállapítja az elérendő czélt.

A tanterv nem elégedhetik meg általános phrasisokkal, melyek 
tág teret engednének a tanár kénye-kedve-, esetleg szeszélyének. Hogy 
mit kell tanítani valamely intézetben, azt soha sem szabhatja meg az 
egyes ember, hanem a közművelődés szükségletei, melyek szolgálatában 
áll az iskola. De az iskola be sem számolhat elvégzett munkájáról, ha 
feladatai nincsenek határozottan kijelölve. A tanárnak pedig nagy segít
ségére van a pontos, részletes tanterv, tájékoztatja teendői felől és út
mutatást ad, hogy a tanterv alapján magának részletes tanmenetet 
készítsen. Úgy látszik Dezső úr e kettőt összezavarja, mert e részletes 
tanmonet készítését tényleg nem érinti a tanterv, ebben és csakis ebben 
el is térhetnek egymástól a különböző intézetek és tanáraik. A tanár 
tehát az új tanterv szerint sem lesz cselédmunkára kényszerítve, mert 
nem kényszermunkát végez, hanem öntudatosabban és czéltudatosabban 
fogja teljesíteni kötelességét, mert ezek felől jobban lesz tájékozódva 
De általán fel nem foghatom, hogy lehet azon vitatkozni, hogy egy tan
tervben a tananyagot legalább is oly részletesen kell meghatározni, hogy 
a tanítandó anyag körvonalai pontosan megállapíthatók legyenek. Ha 
az új tanterv csakis ezt tette volna, máris előnyben részesíteném a régi 
felett. Vita tárgyát csak az képezhetné, hogy a tananyag helyesen van-e 
kiszemelve, de a neveléstantól eltekintve, miről már fentebb szó volt, 
e kérdést jóformán alig érinti Dezső úr, pedig ez a kérdés lényege. Ép 
úgy irtózik Dezső úr a tantervhez készülő «Utasításoktól». Nem tetsze
nek neki a gymnasiumi utasítások sem, mert «daczára ezeknek stilyed 
a latin nyelvi oktatás színvonala és a tanár munkáját a napszámos 
munkára szállítják alá. » Tény, hogy az utasításokat a tanárok kívánták ; 
elismerem, hogy Dezső urnák ily utasításokra nincs szüksége, de hány 
olyan tanár van, mint Dezső úr ? Mi többiek bizony nagyon éreztük az
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utasítások szükségét és örömmel fogjuk üdvözölni azok megjelenését, 
mert tőlük várjuk tanítóképzésünk színvonalának emelkedését. Ez ala
pon remélhető nagyobb egyöntetűség is a tanítóképzésünkben, sőt erő
sebb érzése annak, hogy a tanítóképzők, melyek oly sokféle felekeze - 
tüek, nemzetiségűek, a közös nemzeti ügy szolgálatában állanak. - 
Magukról az utasításokról nem szólhatok, hisz még el sem készültek, 
de remélem, hogy már nem soká fognak késni és a tantervvel együtt 
kiadatni. E pontos feladatokat kitűző és utasítások által megvilágított 
tanterv új korszakát, az intensiv belső munka korát fogja megnyitni 
tanítóképzésünk történetében. M á l n a i  M i h á l y .

A KÁRMÁN-EMLÉKKÖNYV.*

E könyv elérte czélját. A bála, tisztelet és szeretet talajáu termett, 
s a legnemesebb módon rótta le a hála, tisztelet és szeretet adóját ama 
férfiú iránt, a ki egy negyedszázad óta oly nagy hatással volt közoktatás- 
ügyünk, tudományosságunk és egész nemzeti küzművelődésünk ügyére.

Az érdem felismerése és megbecsülése is érdem. Méltán tarthatnak 
azért számot nemzeti közművelődésünk hálájára mindazok, a kik e szép 
könyv megírásában közreműködtek. Első sorban a szerkesztők, a kik 
közül az egyiknek -— fájdalom ! — most már minden elismerés örökre 
későn van, a másiknak azonban, ki egyébként is mintegy hű sáfárja 
Kármán philosophai és pædagogiai nagy gondolatainak, annál szívesebb 
örömmel rójuk le az elismerés adóját. De hála illeti a munkatársakat is, 
a kik akár a Mester életére és munkásságára vonatkozó visszaemlékezé
sükkel, akár az ő szellemi birodalma körébe eső tanulmányukkal segítet
ték elő kidomborítani ennek az igazán nagy pædagogusnak a jellemét és 
eszméit.

Nem mondhatni, hogy az a kép, melyet ez a könyv Kármán Mórról 
rajzol, teljesen hű kép volna. De hiszen ki is várna ilyesmit ? A jóbarát 
a jóbarátról, a fiú atyjáról rajzolhat-e teljesen hű, fényt és árnyat egy
aránt feltüntető képet ?

Ez a könyv, rendeltetéséhez híven, csak a fényoldalakat rajzolja 
meg. De ebben aztán igaz és hű. Ott látjuk a lelkesedést, a szeretetet a 
Mester iránt minden ecsetvonásban ; de sehol semmi túlzást, semmi

* Emlékkönyv Kármán Mór huszonötéves tanári munkásságának 
ünnepére. Szerkesztették Volf György és Waldapfel János. Budapest, 1807. 
Eggenberger. Nagy 8.-rét 308 1.
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ízléstelenül rikító színezést. Mintha csak a Mester nemes egyszerűsége 
ihletné képe munkásait, a kik az ihlet perczében öntudatlanul megérzik, 
hogy hűtlen lenne a kép, mihelyt többet mondanának a kelleténél. Minek 
is volna a sok dicsérő szó, mikor ott van a sok szép tett ? Beszéljenek 
azok a szavak helyett. Es a tettek beszélnek, olyan szépen, olyan ékesen, 
hogy az embert valóságos meghatottság és lelkesedés szállja meg ennek 
az ideáljaiért küzdő, szenvedő és lelkesedő férfiúnak a láttára.

Kármánnak sok ellensége volt ; sokan értették félre szándékait, 
meg nem értették eszméit, kicsinyeitek törekvéseit, gyalázták alkotásait. 
Jöjjenek ellenségei, kicsinylői és gyalázói, olvassák el ezt a könyvet, 
győződjenek meg róla, miképen lelkesednek ez emberért az ország leg
kiválóbb tudósai és tanítói, mikép szállnak síkra mellette és alkotásai 
mellett. Jöjjenek azok is, a kik tőle távol, az ellentétes nézetek közepett 
tanácstalanul, közönyösen tekintenek a küzdelemre, és e könyv meg
mondja nekik, melyik részre álljanak. Jöjjenek végül a jóbarátok, gyö
nyörködjenek még egyszer abban a szép pályafutásban, melynek vezérlő 
csillaga : élni, halni az ideálokért !

I.

A könyv első része, Kármán életét * és munkásságát ismerteti.
A magyar alföld metropolisának, Szegednek a szülötte ő, melynek 

magyarsága, párosúlva szabadságharczunkuak dicső és az elnyomatásnak 
szomorú emlékeivel, adta meg jellemének azt a nemes hazafias vonást, 
mely csendes, egyszerű, eszmélődő természetébe olvadva, egész élete 
munkásságának annyira hazafias irányt adott. Bármennyire uralkodjék) 
is az ész a szivén, sohasem szabadulhat meg teljesen hatása alól. Ki tudja 
vájjon annak is, hogy a mi középiskolai tanterveinkben oly erősen kidom
borodik a nemzeti elem, korábban és nagyobb mértékben, mint Európa 
bármely művelt nemzetének a tantervében,— nincsen-e nagy része 
annak az áldott szegedi földnek és az ötvenes évek mély hazafiúi fájdal
mának ? — Egyszerű, szegény, de példás tisztaságú családi tűzhelyen, 
egy prófétai lelkű tudós rabbi lelkesítő társaságában érlelődik meg jelle
mének egyszerű nemessége, erkölcsiségének szeplőtlen tisztasága, gon
dolkodásának ideális szárnyalása. Elméje gazdagságát a piarista gymna
sium, Lőw Lipót rabbi könyvei és tudománya, majd a bécsi egyetem 
fejtik ki. Bécsben Bonitz és Vahlen filológiai tanulmányokra serkentik, 
Zimmermann pedig megismerteti Herbert philosophiájával, mely ettől

* Geréb József, Kármán élete. — Jónás János, A lipcsei időből. — 
tíoldziher Ir/nácz, Keleti séták.
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kezdve állandó érdeklődése és tanulmányozása tárgya. Huszonkét éves 
korában a pesti egyetemen fényes sikerrel tette le a doctoratust, a mi 
akkor ritkaság volt. Annál inkább csodálkozott rajta «a jó Toldy Fefpncz, 
bölcsészetkari dékán, hogy egy zsidó vallású fiatal ember jelentkezett a 
szigorlatokra. M iaezélja? Mi a reménye? — kérdezősködött tőle jó
akaró aggodalommal. Hisz akkor egyetemi és gymnasiumi kathedra egy
aránt felekezetiséghez vala kötve. S érdekes megemlíteni, hogy a kiállott 
vizsgálat után Jedlik Ányosban, a physika censorában, nem voltak ily 
scrupulusok, s fényes feleletéért biztatta az új doktort, hogy legyen — 
physikus. » — A pesti izraelita hitközség csakhamar megválasztja közép
iskolai hittanárnak. Az új hittanár mindenütt figyelmet kelt széleskörű 
tudásával ; ajánlják Eötvösnek, a ki meghallgatja pædagogiai eszméit és 
két évre kiküldi Lipcsébe a tanárképzés tanulmányozása végett, hol a 
nagyhírű Zillernek egyik legmeghittebb embere lesz. A lipcsei tartózko
dás még döntőbb fontosságú volt életében, mint a bécsi. Sorsa el volt 
határozva, a tanári pálya lett osztályrésze, a pædagogia és philosophia 
tanulmányainak a főiránya. E külföldi utak adták meg Kármán művelt
ségének másik jellemző vonását : a széles európai látókört.

Lipcséből telve eszmékkel, égve az alkotás vágyától tért vissza 
Kármán. És valóban épen a legjobbkor. A kornak nagy szüksége volt a 
tanügy terén egy lelkes és képzett szellemre ; Kármánnak viszont nagy 
züksége volt egy olyan korszakra, a melyben alkotni lehet. Megtalálták 

egymást. Hazánk a kiegyezés után kezdte csak építeni az új Magyar- 
országot, melynek a negyvennyolczadiki törvények csak alapját vetették 
meg. Sok munkás kézre volt szükség a nemzeti élet minden ágában, 
főleg pedig megfontolt, érett, megvalósítható és mégis fenkölt eszmékre. 
A tanügy terén Eötvös lánglelke már megalkotta a népoktatás szerve
zetét, de ez élettelen testbe még életet kellett önteni. Ezenkívül ott volt 
az egész középiskolai oktatásügy a maga egészében ; szervezetével, tan
tervével, tanárképzésével, iskolakönyveivel egyetemben. Ezt jóformán 
egészen újonnan kellett megteremteni, mert a Bach-korszak középiskolai 
hagyománya nem csak gyűlöletes volt, hanem sok tekintetben hiányos is.

Kármán 1871-ben a Heinrich Gusztáv szerkesztésében megjelenő 
Magyar Tanügy munkatársa, majd egyik szerkesztője, nem sokára pedig 
a Közoktatási Tanács jegyzője * lett. Alkalmas forum mindkettő agitatori 
munkássága kifejtésére. És valóban azt lehet mondani, a Kármán eszméi 
töltötték be és foglalkoztatták legnagyobbrészt mindkét orgánumot. 
Sok eszmét megpendített ezekben Kármán, izgatott általán az egyetemi, 
különösen pedig a jogi oktatás reformja mellett is,** de legnagyobb hév-

* Sebestyén Gyula, Kármán és az Orsz. Közokt. Tanács.
** Vécsey Tamás, A Magyar Tanügy és a jogi oktatás reformja.
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vei a középiskolai tanárképzés ügyét karolta föl, a melyet úgyszólván 
akkor kellett megteremteni, és a mely alapja volt a középiskolai oktatás 
reformjának is. Szabályzatot dolgozott ki a középiskolai tanárképzésről, 
melyet végre a közoktatási tanács és Pauler miniszter is elfogadott, s 
1872-ben megszületett Kármán egyik legbecsesebb alkotása, a tanárképző 
intézettel kapcsolatos gyakorló iskola, melynek pædagogiai vezetésével 
Kármánt bízták meg.1 Ez intézetnek olyasvalami volt a czélja, a mit 
nálunk sokan ma is fölöslegesnek tartanak : tanitani tanított, még pedig 
művészileg, tudományosan is igazolható módon tanítani. Sokat kellett 
ennek az intézetnek küzdenie, míg külső és belső fejlettségének mai 
színvonalára emelkedett. De Kármán nem tágított. A mily erősen támad
ták, ép oly erősen, sokszor kíméletlenül védekezett. Előtte semmi volt a 
személy az eszme, az intézmény mellett. Eszméje diadalt is aratott, 
kedves intézménye fölvirágzott, de alkotója népszerűsége árán.

Szoros összefüggésben van Kármánnak a tanárképzésre vonatkozó 
működésével másik nagy alkotása, az 1883-iki új középiskolai, különösen 
a gymnasiumi tanterv megalkotása.1 2 A tanár-képzés és a tanítás új módja 
új tantervet, különösen új módszeres utasításokat követelt. Kármánnak 
itt is sokat kellett küzdenie elveiért a régi, úgynevezett gyakorlatias, 
valójában elvtelen paedagogusok ellen. Ma azonban már általánosnak 
mondható nézet, melyben a külföld modernebb pædagogusai is osztoz
nak velünk,3 hogy gymnasiumi tantervűnk, különösen a rávonatkozó 
utasítások igen kiváló pædagogiai alkotások, a melyek hosszú időn át 
alapját fogják tenni középiskolai oktatásunknak.

De Kármán nem csak az intézmény és a szervezet megteremtésén 
fáradozott, hanem arra is volt gondja, hogy azokba életet öntsön. 
A gyakorló iskola fölvirágzása attól függött, megtudja-e nyerni Kármán 
a tanárjelöltek lelkét a tanítás ügyének. E czélból először is mintaszerű 
előadásokat igyekezett tartani ő maga a jelöltek előtt. Feldolgozta a 
középiskolai disciplináknak csaknem valamennyi körét, tanított sok 
mindent, hogy bemutassa hallgatóinak a tanítás művészetét. Azonfelül 
ott volt folyton a jelöltek közt a tanári szobában ; szívesen szolgált nekik 
útbaigazításokkal bármikor ; résztvett még szórakozásaikban is; theore- 
ticumaiban fejtegette nekik a tanítás és nevelés alapelveit és gyakorlati 
kérdéseit. És elérte ez élj át. A gyakorló iskola szorgalmasabb ta náijelöl tjei, 
a kik igazán megértették Kármánt, valósággal lelkesedtek a tanítás

1 Volf György, Kármán és a tanárképző-intézeti gyakorló iskola. — 
Staub Móricz, Naplómból.

2 Klanwrik János, Kármán érdemei a középiskolai törvény végrehaj
tása körül. — Fináczy Ernő, Gymnasiumi tantervűnk.

3 Kármán hatása a külföldre.
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művészétéért. Ma is ők a leglelkesebb és legbuzgóbb magyar tanárok, a 
kik igazán kedvvel és ambitióval tanítanak. Ha egyéb érdeme nem volna 
is Kármánnak és a gyakorló iskolának, már maga az elég dicsősége és 
érdeme volna, hogy megkedveltette növendékeivel pályájukat.

A középiskolai tantervek megalkotásával sem értebe Kármán. 
Gondja volt arra is, hogy minél teljesebben megvalósíthassák azokat. 
E czélra a jó tanáron kivűl jó tankönyvekre volt szükség. És Kármán a 
legnagyobb buzgósággal igyekezett jó tankönyveket teremteni.1 Irt maga 
is, — különösen becses az ő magyar olvasókönyve — többet névtelenül 
idegenből fordított le vagy dolgozott át ; azonfelül irányt, tanácsot, 
buzdítást adott másoknak is az írásra. Hogy egyebeket ne említsek, 
Simonyi magyar és Bartal-Malmosi latin nyelvtanai jórészt a Kármán 
gondolatainak a megtestesítései. Általán neki köszönhetjük, hogy német
ből fordított gyarló tankönyveink helyett a mi viszonyainkhoz illő, jó 
magyar tankönyveink, szóval virágzó tankönyvirodalmunk van.

A Kármán munkaköre azonban nem szorítkozott a középiskolai 
oktatás ügyére. Habár a népiskolai szervezet megalkotásában már nem 
lehetett is része, abban mindenesetre nagy része volt, hogy a népiskolai 
tanításban is egészségesebb szellem, a tankönyvekben pedig józanabb 
elvek, nemzetibb irányok honosodtak meg.1 2 A tanítóképzésnek a szer
vezetére és tantervére is nagy hatása volt.3 Itt látszott meg legjobban, 
mily öntudatos mérséklettel tudta kitűzni a tanítás czéljait, megválasz
tani eszközeit, meghatározni módszerét a növendékek igazi szükségletei 
szerint. Belevonta gondolkodása körébe a főiskolai oktatás ügyét is,4 
folyóiratokban és önálló füzetekben izgatva különösen ama kedvelt esz
méje mellett, hogy a középiskolai tanárképzés első sorban az egyetem 
philosophiai facultásának a feladata.

A köznevelés minden ága, minden kérdése érdekelte Kármánt. Ez 
különben természetes is egy olyan mély gondolkodónál, a tudásnak oly 
rengeteg területén otthonos pliilosophusnál, mint Kármán, a ki — mint 
a történeti fejlődés igaz tisztelője — mindent átvesz ugyan előzőitől, a 
mit értékesnek tart, de minden gondolatot újra gondol, új rendszerbe 
fűz, általán a bpilosophia és a pædagogia felfogásában és czéljainak a kitű
zésében egészen eredeti, nagy gondolkodónak mutatkozik, a kire hatással

1 Kardos Albert, Kármán és a tankönyvirodalom. — Simonyi Zsigmond, 
Kármán Mór s a  magyar nyelvtan. — Cseng éri János, Kármán Mór irodalmi 
munkássága.

2 Radó Vilmos, Kármán Mór hatása a népiskolára.
3 Szuppán Vilmos, Kármán munkássága a tanítóképzés körül.
4 Vécsey Tamás, A Magyar Tanügy és a jogi oktatás reformja. — 

Csengeri János, Kármán Mór irodalmi munkássága.
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voltak ugyanaz egyes philosophiai rendszerek és egyes nagy philosophusok 
vagy pædagogusok, mint például Herbart, de egyszerűen csak követője 
egyiknek sem lesz, hanem rendszerüket fejleszti, javítja, gondolataikat a 
maga rendszerébe illeszti, módosítja. Nála a psedagogia tulajdonkép a 
közművelődés elmélete, mely a nevelés gyakorlati munkásságát megelő
zőleg az emberiség szellemi javait rendezi, szervezi, egységes átvitelre 
és fölvételre képesekké teszi.1

Tévedne azonban, a ki azt hinné, hogy Kármán csak nagy theore- 
tikus, a ki a tanítás czélját, eszközeit, módszerét elméletileg kitünően 
megfogalmazza, a gyakorlattól azonban idegenkedik. Kármán ép oly 
kiváló tanító művész, mint a milyen nagy theoretikus. Az egyetemen is, 
mint magántanár, mindenkor kedvelt és sűrűn látogatott előadó volt ; * 
de tanító művészetének egész varázsát úgy a tanárjelöltekre, mint a 
gyermekekre, a gyakorló iskolán, főleg az ő kedvelt «kis osztályában», a 
latin nyelv tanítása közben fejtette ki. I tt Kármán utólérhetetlen volt. 
Az az egyszerűség, a hogyan a legbonyolódottabb kérdéseket is meg
oldotta, az a természetesség és könnyedség, a melylyel a legnehezebb 
didaktikai feladatokat is végezte, az a művészi objectivités, a melylyel 
bele tudta magát élni a kis gyermekek lelki világába, az a lelkesítő, 
gyújtó hév, melylyel az egész osztályt bele tudta vinni a közös munkás
ságba, a személyes ráhatásnak az az ezerféle apró, alig észrevehető meg
nyilatkozása, melylyel tanítványai szivére és akaratára tudott hatni : 
mindez igazi művészet volt, s Kármán előadásait igazán minta-előadá
sokká tették.“

Ezekről szól, de nem csak ezeket mondja el a Kármán-Emlékkönyv 
első része, hanem eleven képben és egész nagyságában mutatja Kármán 
alakját.1 2 * 4 De ugyanekkor — inkább csak a sorok között, a tanulmányok * 
egy czikke nyíltan — hirdet még egyebet is : hirdeti a magyar közélet 
kisszerüségét.

Az a férfiú, a kinek mai közoktatásunk fölvirágzásában első rangú 
szerepe volt, munkásságának huszonötödik évében ép az az egyszerű 
középiskolai tanár, a mi első évében volt. Ez a magyar közélet kis- 
szerüsége.

1 Waldapfel János, Kármán philosophiai és pædagogiai elmélkedésé
nek alapvonásai.

2 Lederer (Lörincz) Béla. Egyetemen.
“ Csathó Imre, A gyakorló évek emlékeiből. — Simonyi Jenő, Gyin- 

nasista koromból. — Héber Bernât, A kis osztályban.
4 A már idézett czikkeken kívül IV’tossics miniszter, Bartal Antal és 

liadó Antal emléksorokkal, Csengeri János és Lenkei Henrik pedig költe
ménynyel fejezték ki tiszteletüket Kármán iránt.
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És az a férfiú, a kinek korszakalkotó munkásságát az elismerésnek 
jóformán semmi külső jelével meg nem jutalmazták, munkásságának 
huszonötödik évében ép azzal a lelkesedéssel szolgálta a magyar közmű
velődés ügyét, mint első évében. Ez Kármán Mór nagysága.

II.

Az Emlékkönyv második része tanulmányokat foglal magában a 
közművelődés, az általános és részleges pædagogia, valamint a nevelés 
története köréből. E rész volna hivatva rá, hogy visszatükröztesse azt a 
hatást, melyet Kármán a mai tanító nemzedékre tett. E résznek kellene 
megmutatnia, hogy a Kármántól elhintett gondolatok micsoda eredmé
nyeket szültek ; minő új gondolatoknak, terveknek, intézkedéseknek 
adtak létet ; micsoda tanító eljárást honosítottak meg iskoláinkon. Azt 
hiszem, ez volna a szerkesztés helyes elve : az első rész mutassa be Kár- 
mánt magát, a második rész hatását.

A szerkesztők is így fogták föl feladatukat, úgy látszik. Csakhogy 
nem voltak következetesek kitűzött elvükhöz, bizonyos melléktekintetek
től letérítették magukat a helyes útról, s egy másik szempontot is en
gedtek érvényre emelkedni : hogy minél több fényes név szerepeljen az 
Emlékkönyvben. Szó sincs róla, ezek a nevek — hazaiak úgy, mint kül
földiek - emelik a könyv fényét, bizonyára becsét is növelik : csakhogy 
nem mutatják Kármán hatását a maga tisztaságában. Pedig ez tán még 
érdekesebbé tenné a könyvet, valóságos kulturhistóriai jelentőséget 
adna neki.

Viszont egy másik szempontról teljesen megfeledkeztek a szerkesz
tők. Kármán nemcsak sajátképeni tanítványaira volt hatással, a gyakorló- 
iskola növendékeire és jelöltjeire, hanem részint tanítványai útján, részint 
munkái és személyes érintkezése által másokra is. Hányán vannak, a 
kiket Kármán ily közvetett úton nyert meg az ő pædagogiai elveinek, a 
kik az ő buzdítására és útmutatása mellett kezdték tanulmányozni a 
Herbert-féle pædagogiai irányt és így lettek annak lelkes híveivé. Mikor 
a Kármán hatását kellett bemutatni, ezekre is tekintettel kellett 
volna lenni.

Azt sem tartom egészen helyes eljárásnak, hogy nem pædagogiai 
czikkek is belekerültek az Emlékkönyvbe, tisztán azon a czímen, hogy 
szerzőjük Kármán tanítványa volt. Hiszen így könnyen valóságos bábeli 
zavart mutathatott volna a könyv, a mi bizony becsét nem igen emelte 
volna. Szerencse, hogy tisztán szaktudományi kérdéseket tárgyaló fejte
getés kevés van az Emlékkönyvben, azoknak is némelyike vagy Kármán 
keltette szaktudományi gondolatokat ad elő, mint pl. Balassa József
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czikke a beszédrészeknek mondattani functiójuk szerinti felosztáséról, 
vagy legalább külsőleg igyekeznek kapcsolatot keresni a Kármán gon
dolataival, mint Bánóczi Józsefnek Toldi a ponyván, Biedl Frigyesnek 
Arany egyik költeményéről, Heller Bernátnak Goethe Iphigeniájának 
ethienma ez. tanulmányaik. Ellenben Stein Lajos (Bern) gyöngén for
dított czikke A socialis kérdés és a művészet-ről, Hahn Adolf szép tanul
mánya Schiller Telijéről, Kelemen Béla fejtegetése a Költészet és tndo- 
mány-ról tisztán szakszerű, Kármánnal semmi összefüggést nem mutató 
dolgozatok. Körösi József érdekes statisztikai kimutatásai is a fiúk és 
lányok értelmi tehetségének a jellemzésére inkább csak látszólag tartozik 
a közművelődés körébe.

Általános közművelődési kérdést fejteget Bein Vilmos (Jena) 
Iskolai oktatás és népnevelés ez. szép, mélyreható — de hasonlókép 
gyöngén fordított — czikke. A «népnevelés» itt. a felnőttek oktatását 
jelenti. Azt fejtegeti benne, hogy korunknak egyik legnagyobb socialis 
problémája a nemzetiségi, vallási, vagyoni és egyéb ellentétek folytán 
bomladozó társadalmak socialis egységét megteremteni. Ezt pedig leg- 
hathatósabban a műveltség egységével lehet elérni. E munkán azonban 
nemcsak az iskolákban kell dolgozni a gyermekek nevelése útján, hanem 
a felnőttek nevelése útján is könyvtárak, műgyüjtemények, university 
extension-féle előadások által. — Ilyen általános közművelődési kérdést 
tágyal Sebestyén Károly is záró czikkóben, mely a magyar közvélemény 
érzéketlenségét panaszolja föl a művelődés kérdéseivel szemben, ügyesen 
hozván összeköttetésbe e körülményt Kármán sorsával.

A szorosan pædagogiai tartalmú czikkek igen különböző tárgyak
ról szólnak, s igen különböző értékűek. Vannak közöttük becses tanul
mányok, vannak rövidesen odavetett ötletek. Vannak továbbá tisztán a 
Kármán felfogását és eljárását tárgyaló dolgozatok az eredetiségnek 
minden igénye nélkül ; vannak általános pædagogiai elveket fejtegető 
tanulmányok kevés vagy semmi önállósággal ; vannak teljesen eredeti 
szép fejtegetések is. Vannak értekezések az általános pædagogia köréből, 
az oktatás történetéből is, de legnagyobb részük módszertani vagy tan
tervi kérdéseket fejteget.

Általános pædagogiai kérdésekről szól Beöthy Zsoltnak Költő és 
tanító ez. szép és tanulságos czikke, melyben azt fejtegeti, hogy valamint 
a költőt, úgy a jó tanítót is eszmények hevítik igazi odaadó és sikeres 
munkára. A tanító eszményképe, melynek mintájára növendékeit akarja 
alakítani : a művelt, derék ember. Ez eszményért való hevülés tölti be 
szeretettel pályája és az ifjúság iránt, ez teszi igazán jó tanítóvá. Még 
sorsuk is hasonló : külsőleg sanyarúság, belsőleg lelki nyugalom. — 
Weszely Ödön A paedagogia helye a tudományok sorában ez. érteke
zésében ismerteti Kármán felfogását a tudományok osztályozásáról s
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köztük a pœdagogia helyéről. — Málnai Mihály az oktatás Herbart-féle 
fokozatait: a tapasztalatszerzést, fogalomalkotást, rendszerezést és alko
tást veti össze Steinthal apperceptio-fokozataival : az identificáló, sub- 
sumáló, harmonizáló és productiv apperceptióval. Eredetiség nélkül, de 
gonddal készült tanulmány.

Van az Emlékkönyvben iskolaügyünk múltjára vonatkozó két 
közlemény is. Az egyik Mika Sándor Előkelő erdélyi szász ifjak nevel
tetése a múlt században ez. doldozata, mely Hermann Mihály brassói 
polgármesternek és ifj. Heydendorff Mihálynak nevelését írja le. Érdekes 
benne, hogy a szászok a múlt században meglehetősen idegenkedtek a 
német egyetemektől, megelégedtek a magyar iskolákkal. — A másik dol
gozat az Angyal Dávidé Keresztúri Pálról, a XVII. század első felének 
egyik legkiválóbb magyar tanáráról, a kinek személyes hatása és mód
szere megérdemelt volna bővebb fejtegetést is.

Legszebben mutatják Kármánnak és az újabb, Herbart-féle pæda- 
gogiai iránynak hatását az Emlékkönyvnek ama tanulmányai, a melyek 
módszertani kérdésekről szólanak. Ilyen mindenekelőtt Zlinszky Aladár 
nagy gonddal készült, szép tanulmánya A történeti fokozatokról az iro
dalmi oktatásban. A Herbart-féle hpilosophia egyik igen fontos alapelvét : 
hogy a nevelés menetének nagyjában meg kell egyeznie az emberiség 
fejlődésének a menetével — ismerteti a német psedagogusoknál, azután 
a Kármán felfogása és alkalmazása szerint, kimutatván a Kármán önálló
ságát e kérdésben is. Határozott véleményt azonban ő maga nem mond. 
Szorosan magyar irodalmi kérdést tárgyal Négyesy László czikke A poé
tikai tanítás keretéről. Igen becses adalék e dolgozat Kármán egyik 
didaktikai alkotásának, a poétika tárgyalásának, az ismeretéhez. Beszá
mol vele, a mit Kármánnál látott, de méltatja is felfogását, bár kellő 
discretióval. Kár, hogy módszerét nem részletezi jobban. -— Albert József 
A magyar stilus tanításáról értekezik, némi útmutatást adva a követendő 
eljárásra nézve. ■— Köiösi Sándor Nehéz-e a magyar nyelv ? czímen 
arról beszél, hogy a gyakorló iskola inductiv módszerével sikerrel tanítja 
a fiumei olasz tanulóknak a magyar nyelvet. — Szilasi Móricz ismerteti 
íiKáimán-módszert a latin alaktanban, Kármánnak egyik legszebb didak
tikai alkotását, mely egyébként ma már eléggé ismeretes. — Gyomlay 
Gyula bemutatja Az olvasmányon alapuló görög alaktani tanítás rend
szeresített anyagát a gyakorló főgymnasium V. és VI. osztályában, mely 
szintén egyik becses adalék a gyakorló iskola praxisából.

A történelem köréből Marczali Henrik közöl A történelem syste- 
matikájának alapja hangzatos czíme alatt egy sokat ígérő, keveset adó 
gondolattöredéket. Arról szól, hogy a történelemben nem elég az adato
kat közölni a tanulókkal ; sokkal fontosabb a csoportosítás, a rendsze
rezés, melynek központjai az emberiség fejlődésének nagy ethikai igaz-
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eágai legyenek. Kár, hogy Kármán eme kedvelt stúdiumának a felfogásá
ról, módszeréről többet nem kapunk Marczalitól, Kármánnak egyik 
legkiválóbb tanítványától. — Márki Sándor Priskos Rhetor az iskolában 
ez. becses tanulmányában a byzanczi görög történetiró Attilánál tett 
követségének útleírását ajánlja Kármán után történelmi olvasmányul, 
megjelölvén röviden feldolgozása módját is. Kármán e görög szerzőt igen 
becses iskolai olvasmánynak tartotta a hun-mondákkal kapcsolatban. 
Kissé tán túl is becsülte. Utóvégre is nem zárkózhatunk el teljesen ama 
történeti tény előtt, hogy Attila és a hunok, ha szerepelnek is a magyar 
mondákban, mint testvérnép, valójában mégsem magyarok, nem is közeli 
rokonaink. — Bauer Simon A philosophia a. középiskolában czímen 
arról értekezik, hogy már az egyes szaktanároknak elő kellene készíteniök 
a philosophiai felfogást, úgy hogy a philosophia tanára tulajdonkép csak 
szerezné a már szerzett ismereteket.

Két becses mathematikai dolgozat is jelent meg az Emlékkönyv
ben. Az egyik а Веке Manóé A tárgyi körökről a középiskola mathema
tikai oktatásában, mely meggyőző erővel fejtegeti azt a nagyon szükséges 
elvet, hogy a mathematikai szabályokat ne elvont számokon vagy érték
telen, képzeleti példákon gyakoroltassuk be, hanem gondosan megválasz
tott tárgyi körökből vett példákon. így a mennyiségtan tanításában is 
fontos szempont lesz a tartalom, miáltal szoros összeköttetésbe lesz hoz
ható a középiskola ogyéb stúdiumaival, egyebek közt nemzeti életünkkel 
is, a tanuló érdeklődését is jobban föl tudjuk majd vele kelteni, mint 
holmi agyafúrt, mesterkélt példákkal. — A másik tanulmány kiegészíti a 
Békéét: Wagner Alajos Aphysika a mathematikai oktatásban. Azt fejte
geti benne, hogy a physikai törvények mathematikai igazolásában a ma- 
thematikus legyen segítségére a physikusnak ; furfangos példák helyett 
szedje példáinak legalább egy tekintélyes részét a physika köréből.

Péterfy Jenő az Iskolai fegyelemről közöl egy nem rendszeres, az 
erkölcsi fegyelmezés feladatának a megállapításában hiányos, de a tanító 
egyénisége nevelő hatását szépen és meggyőzően fejtegető czikket. 
Bokon vele Beyer О. W. (Lipcse) czikke Az iskolai kirándulások ügy éröl 
Magyarországon, melyben az iskolai kirándulások szoros kapcsolatát a 
középiskolai tanulmányokkal, nevelő hatásukat, végül szervezésük módját 
fejtegeti és ajánlja Magyarországnak, melynek «szép földje és érdekes 
népe, lakói, foglalkozásai, melyek sok helyt még közel állnak az emberi 
munka primitívebb fokaihoz, változatos ethnologiai és felekezeti viszo
nyai, dicső története, érdekes faunája és flórája, geológiai alkata, talajá
nak felületi viszonyai és sok egyéb az okulásnak gazdag forrása».

Tantervi kérdések is több tanulmány Íróját foglalkoztatják. Roin- 
bauer Emil általában kutatja A középiskola feladatá-t, mely szerinte : 
«А növendéknek az ember ethikus hivatásával való megismertetése s
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bevezetése az ezen hivatásból folyó kötelességek gyakorlásába első sorban 
az iskola munkakörében, e mellett pedig belátáson alapuló érdek felköl
tése az emberi ismeretek s a szellemi élet minden nyilvánítása iránt». —- 
éevic Milán (Belgrád) A classikus tanulmányokról a fiatal népeknél 
közöl gondosan, józan conservativismussal megírt tanulmányt, melyben 
hangsúlyozza, hogy fiatal népek nem lehetnek el a classicus irodalmak 
jótékony hatása nélkül, nem úgy mint a régi, művelt nemzetek, a me
lyek már beolvasztották művelődésükbe az ókori classikusok szellemét. 
Petz Gedeon Német irodalmi olvasmányunk ez. czikke érdekesen fejte
geti a német közművelődés cosmopolita irányát a múlt század végén és a 
jelennek az elején, hova Goethe, Schiller, azonfelül Herbart működése is 
esik. Azt tartja, a mi tanterveink nem csupán azért teszik Goethét és 
Schillert fő olvasmányul, mert a legnagyobb Írók, hanem egyúttal, mert 
Herbart szellemében az egyetemes emberi eszmék iránti érdeklődést 
akarják a tanulókban felkölteni. De ezt a szellemet, a nemzetivel szem
ben az emberit, ki is kell a növendékek előtt fejteni. A nemzeti érzés 
elnyomásától ma már úgy sincs okunk tartani. - - Alexander Bernât azt 
a kérdést veti föl, hogy : Kell-e a philosophia a középiskolában 9 Szerinte 
ha Németországon nem szerepel is a tantervben, mint önálló tárgy,nekünk 
mégis meg kell tartanunk, mert nekünk sem népszerű philosophus Íróink, 
sem annyi egyetemünk nincs, mint Németországnak. Ha a középiskolából 
kihagyjuk a philosophiát, nem lesz sehol. Már pedig a philosophiára, a 
philosohpiai gondolkodásra minden művelt népnek szüksége van. Apáthy 
István A természetrajz rendeltetése a középiskolában és a biológia helye 
a műveltségben czímen a Kármán gondolatkörébe sehogysem illő czikket 
írt, a melyben tanterveink alapelveinek és korunk művelődési szükség
leteinek meg nem értése következtében merész, de kissé laikus tervekkel 
áll elő középiskoláink reformjára nézve. A classikus nyelvek helyett a 
természetrajzot, főleg a biológiát akarja a tanterv középpontjául meg
tenni ! — Végül Demek Győző ismerteti Pestalozzi és Herbart az iskolai 
kézügyességről czímen e két nagy pædagogus gondolatait a kézügyesség 
jellemképző voltáról. Kár, hogy annyira sem nyilvánítja ki a saját né
zetét, hogy legalább megmondaná, mely iskolába kívánná behozni a 
kézi munkát.

íme ezek vannak a Kármán-Emlékkönyvben, mely nemcsak e nagy 
pædagogusunknak állít maradandó emléket, hanem pædagogiai irodal
munknak tartalmi becsénél fogva is egyik legjobb könyve.

Ez emlékkönyv szép eszméinek a megvalósulása legyen az ünne
pelt férfiú jutalma !

Ш
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A  m agyar drám airodalom  tö r tén ete . Irta Bayer József, I—II. 541 és
494 1. Budapest, a Magyar Tud. Akadémia kiadása. Ara 7 frt.

Bayer József legújabb müvében, melyet az Akadémia a Bézsán- 
féle jutslommal tüntetett ki, két hatalmas kötetben tárgyalja a magyar 
dráma történetét, kezdve azokon «az első nyomokon», melyekről ma 
már csak sejteni lehet, hogy megvoltak, végig kisérve fejlődését a 
kiegyezésig.

Műve négy nagy részre oszlik. Az első rövid általános tájékozta
tás után, melyben a dráma legrégibb formáit ismerteti, a magyar 
drámairás emlékeit tárgyalja 1790-ig, tehát az első pesti szintársulat 
megalakulásáig, a második a jelen század huszas éveinek végéig terjed, 
a harmadik a szabadságharczig в a negyedik a kiegyezésig, s mint lát
juk, a fölosztás első két tagjánál a színészet, a második kettőnél a poli
tikai eseménvek képezik a vezérlő szempontot.

E négy fejezet, azaz jobban mondva négy könyv felöleli mindazo
kat az alkotásokat, melyeket a magyar drámairodalom negyedfélszáz év 
alatt fölmutathat. Erős érzék és vasszorgalom tette Bayer Józsefet ké
pessé e nagy anyag összegyűjtésére s jó lélekkel mutathatunk rá a 
Drámairodalom történetére, mint olyan munkára, melyben a kutató 
rendesen bő magyarázatok kíséretében, ritkábban a nélkül, minden ma
gyar darabot megtalálhat.

Az elrendezés munkája azonban már erősen érezteti, hogy szerző 
«a kutató és földolgozó kettősen fáradságos munkáját» végezte. Látszik, 
hogy túlságosan sok munka nehezedett a vállára s a mit nagy gonddal 
és kitartással összegyűjtött, nem tudta a megfelelő rendben előadni. 
Szószerint a dráma történetét írta meg, a drámáét elvonatkozva az 
íróktól s néha még a kortól is, melyben megszülettek. Igaz, hogy a föl
adat természete majdnem megkívánta ezt a módját a földolgozásnak, 
nem a drámaírókat, hanem a drámákat kellett fejtegetni és méltatni : de 
itt keresendő a mű hiányainak egyik legjelentékenyebb forrása.

Bayer ugyanis műfajok szerint tárgyalja a magyar drámákat, a 
négy korszakot még egyenként több kisebbre osztja s mindegyikben 
sorra veszi az egyes műveket. A későbbi korokban, mikor majdnem 
mindegyik író a dráma több fajában dolgozott, sőt több korszakra is 
terjed tevékenysége, annyira elaprózza egy-egy író működését, hogy 
egyáltalán nem alkothatunk képet magunknak az iró egyéniségéről, 
pl. csak hogy a legjellemzőbbet idézzem, Szigligeti színműveit hét kü-



96 CSÁSZÁR ELEM ÉR.

lönböző fejezetben tárgyalja. Ilymódon közel jár a veszélyhez, hogy a 
dráma története helyett csak a művek egymásutánját mutatja be, mert 
azonkívül, hogy sok mű nem is érthető meg másként, mint kapcsolatban 
az író életével (Czakó), a drámairodalom fejlődése mégis csak az egyes 
írók fejlődéséből érthető, magyarázható.

Ezért legsikerültebb az első rész, a színészetet megelőző kornak 
története, midőn az írók kevesebbet Írtak s evvel alkalmat nyújtottak a 
szerzőnek, hogy egész működésüket áttekinthesse. Csokonai és Bessenyei 
pályafutásának rajza, de még inkább az iskola-dráma, története művé
nek legegységesebb részei, élvezetesek és tanulságosak, a nélkül, hogy 
fárasztók volnának.

Egyáltalán mikor szakít szokásos előadó módjával s egy-egy Író
ról egészet ad, olyanféle «írói arczképet», azok a részek mutatják, hogy 
a szerző mindenkor el tudta volna találni a jó utat, ha ideje és tere 
engedi. A hol már elég forrás áll rendelkezésére, mint Kisfaludy 
Károly mi] és Madáchnál, ott mintha egész erejét a földolgozásra fordí
taná s épen azért tud is becseset alkotni. Részletesen tárgyalja a két iró 
életét és evvel kapcsolatban műveiket, a jó elv sikerre is vezet és az Ember 
tragoediájárói szóló részben egész essayt nyújt, melyben vonzó előadás
ban — a mi pedig nem erős oldala — mond kiválóan okos és sokszor 
egészen új dolgokat.

Sajnos, e négy írón kívül a többit mind beleilleszti a megalkotott 
keretbe és egyes darabjaikat a chronologia szerint beleiktatja a magyar 
drámák sorozatába. Még Katona működését is megosztja s a Bánk bánt, 
függetlenül tárgyalja a nagy író ifjúkori munkáitól.

Nincs terünk részletesen foglalkozni a Drámairodalom történeté
nek egyes hiányaival és kiválóságaival, inkább csak azokat az általános 
elveket említhetjük, melyekből ezen speciális tévedések és erények foly
nak. így említettük már, hogy életrajzi adat — a fönt kiemelteken kí
vül — alig van, a legtöbb íróról a nevén kívül egyebet sem tudunk meg, 
mintha a drámairodalmat az egyes művek s nem az írók müved, alkotnák. 
Sok helyütt nem kapunk egyebet, mint kivonatokat drámákból, s azt is 
igen gyakran gyöngét (Szigligeti Romilda, Czakó Könnyelműek, Kövér 
Hűség hűtlenségből stb. ). A korviszonyokkal né^ia mostohán bánik 
(az 1815-től Széchenyi föllépteig terjedő korról pl. alig esik egy-két 
szó), viszont máskor, különösen az első részekben, folytonosan tekintet
tel van rájuk.

Érdeme azonban, hogy azt a szoros viszonyt, melyben a kezdődő 
drámairodalom az iskola színpadjával, a fejlődő pedig az igazival állott, 
nemcsak kimutatja, hanem mindenütt szem előtt tartja. Igen sikerült 
lapok tanúskodnak állításunk mellett, de legfényesebben a Kotzebue 
hatásáról irt fejezet. Érdekesen ismerteti azt a ma már érthetetlen ra-
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longást Kotzebue iránt, melynek még legkiválóbb íróink íh rabjául estek, 
de nemcsak ismerteti, magyarázza is, meg is okolja.

Az anyag lelkiismeretes összegyűjtésében határozódik Bayer mü
vének kiválósága, első sorban, de nem egyedül. Mert ha igaz is, a mit az 
író az előszóban állít, hogy talán nem sikerült úgy munkája, a mint 
akarta, igaz az is, hogy alapvető munkát végzett, sőt egyes részeiben 
ennél többet is tett, a mellett, hogy nem egyszer termékeny gondolato
kat vetett föl, találó elemzést nyújtott, maradandót alkotott.

Csak azt nem értjük, miért nem használta föl mindig az előző 
munkálatokat, ha rendelkezésére álltak ? Miért nem vág bele a Bánk 
bán æsthetikai elemzésébe, ha Gyulai Pál már annyi művészettel és 
tudománynyal végrehajtotta ? Szánt-szándékkal mellőzi a kérdést, pedig 
itt épen nem lehetett oka a panaszra, hogy kutatónak és földolgozónak 
kell lennie egy személyben. C s á s z á r  E l e m é r .

Iskolai m agyar n yelvtan  elemzés alapján. A középiskolák I. és II. osz
tálya számára. Irta Kalmár Elek. Második, rövidített kiadás. Budapest 
1897. Franklin-Társulat. 128 1. Ára 80 kr. Engedélyeztetett 4936—97. 
szám alatt.

Kalmár Elek tanár pár évvel ezelőtt két füzetben magyar nyelv
tant adott ki a középiskolák két legalsó osztálya számára. E nyelvtanok 
bizonyos feltűnést keltettek, mert a szerző, a ki jeles classica philologiai 
iskolán ment át, az általános nyelvészet némely szempontjainak alkal
mazásával több, eredeti gondolkodásra valló újítást vitt be a magyar 
nyelvtanításba. Az eredetiség egy és más túlzását leszámítva, philologiai 
szempontból általában dicsérettel fogadták a könyvet, de iskolai szem
pontból hibáztatták, hogy a könyv a maga nyelvphilosopliiai fejtegeté
seivel messze meghaladja a kezdő középiskolai növendék felfogása körét, 
szóval nehéz, másrészt meg igen terjedelmes és részletező. Kalmár most 
a két füzetet egygyé vonta össze, úgy hogy könyve most a rövidebbek 
közé tartozik, az elméletet mind tartalmilag, mind nyelvileg egyszerűsí
tette, az előadást a felötlőbb új műszóktól megtisztította, számos rész
letet kihagyott, némely merészebb újítást elejtett, s az első és második 
osztály közt arányosabban osztotta meg az anyagot, mint általában 
szokás, a mennyiben az első osztály terhének jórészét a l í  ra helyezte át. 
Egyszóval a könyv mostani alakjában épen oly könnyű, mint a mily 
rövid, s azért igen jó sikerrel használható.

Ha azonban a szerző ennyire kész és a könyv ennyire méltó a 
fejlesztésre, a kritikának kétszeres oka van megtenni észrevételeit, melyek 
bizonynyal nem maradnak meddők. E folyóirat lapjain, s mivel a szerző

Magyar Pe dagógia. VII. 4. 7
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inkább iskolai szempontból javította munkáját, főleg methodikai és 
didaktikai megjegyzéseket kívánok tenni, a nyelvészetiek közül csak 
néhányat hozok elő. Hiba, hogy a mondatrészek táblájában az állítmányt 
második helyre, az alany után teszi. Egészen hibása 61. §., mely alanyi 
ragoknak nevezi a többes szám és a birtokos személyjeleket ; az alany
nak a mi nyelvünkben mint alanynak nincs ragja. Épen azért hibás is a 
ragozási táblákon ez alakoknak a paradigmába illesztése (24. 1.) Semmi
kép nem járulhatni hozzá, hogy az ige t-jelü perfectumát múlt időnek, 
a /bgt-gal szerkesztett alakot (a beálló történés alakját) jövő időnek nevez
zék nyelvtanaink. Nagyon érdekes az ú. n. körülményhatározók közül az 
eredet-, állapot- és véghatározóknak alanyi határozók néven szembeállí
tása az állítmányi határozók névvel jelölt ok-, mód- és czélhatározókkal ; e 
pontnál annyival bizonyosabban lesznek figyelembe veendők Balogh Péter
nek a Nyelvőrben legutóbb közzétett fejtegetései. Hamarjában nem tud
nám, van-e elméleti értéke a tőmondat és a bővített mondat megkülön
böztetésének ? Örvendetes, hogy a szerző érinti, bár igen futólag e szóla
mot is ; azonban a mit a hangsúlyról s még inkább, a mit a szórendről 
mond, igen hézagos és nem fontos ; kivált a szoros és kötetlen szórend 
meghatározása és recipéje homályos, nem is igaz. A 282. szabály sem 
mond semmit, midőn azt állítja, hogy az ige többnyire a mondat köze
pén van. Alig kell azonban mondanom, hogy a könyv nyelvészeti szem
pontból általában a kor színvonalán van s a szerző jól ismeri a szorosan 
vett magyar nyelvészeti irodalmat.

Iskolai szempontból nagyon tanulságos e könyv. Az ú. n. mód
szeres nyelvtanok közé tartozik s azoknak talán legszélsőbb typusa. 
Mostanában újra erős visszahatás támad a «módszeres» könyvek ellen, s 
a vádak talán általánosabbak, mint szükséges volna ; de az is igaz, hogy 
a panaszra van elég ok. Mi szükség arra, hogy a könyv a tanár szájába 
adjon minden szót, összehordja az anyagot, végezze az elemzés munká
ját s a mit konkrét, egyéni eseteken az iskola közös munkájának a fel
adata végezni ? Miért kösse le a könyv a tanárt és az iskolát egv bizo
nyos anyaghoz ? Tudom, hogy nálunk a régi methodussal szemben szük
ség volt jó ideig az inductiv eljárást a tankönyvek útján is terjeszteni, 
de mi szükség van e módszert mintegy lejáratni? Ez a könyv minta
szerűen inductiv, sőt pedánsúl az. A 282 § mmdenikénél pontosan elül 
vannak a példák, utána az észlelésre való vonás elemző kiemelése, utána 
az általánosítás, a szabály. Szigorú következetességgel tartja ezt meg a 
szerző, s ennek az inductiv eljárásnak e könyv klasszikus példája. De 
nekem, a ki pedig híve vagyok az inductiónak, ez az eljárás mégsem egé
szen ideálom.

Két fő kifogást teszek a könyv inductiói ellen. Maga a művelet 
talán mindegyikben kifogástalan, egyik olyan, mint a másik ; hanem
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egyrészt a kiindulópontjuk motiválatlan, másrészt az eredményűk nem 
elég értékes. Mindjárt az első § (és minden §) élén belebukkanunk egy 
csomó mondatba, melyeket a szerző az olvasmányból válogatott ki elem
zési czélokra. De miért épen ezeket a mondatokat, miért nem másokat 
is ? — Ezt a tanuló nem érti, legfölebb utólag jön rá, hogy a kiválasztás 
azért volt. hogy bizonyos szabályt kisüssön belőlök a szerző. De hát a 
többi mondatnak semmi törvénye, semmi szabálya sincs ? Az egyik csomó 
mondatot csak hangtanilag figyelteti meg a szerző, a másikat csak a szó
képzés, a harmadikat csak az igehajlítás szempontjából. Miért nem a 
többi szempontból is ? A gyermek csak tehetetlen sakkfigura, a kit a 
tankönyvíró keze vezet, a hová akar, az inductio lóugrásai szerint ; ha a 
figura gondolkodni tud, az csak arra való, hogy a lépés szabályszerűségét 
ellenőrizze, s a megtörtént lépést utólag tudomásul vegye, de a játék 
tervét előre nem érti. Minden § élén kap a tanuló egy sereg anyagot ; 
annyit tud csak, hogy ezzel el fogják végezni a chablonszerű inductiót, de 
milyen irányban ? — arról sejtelme sincs. Ezért az egész könyv önké
nyes és aligha fejleszti a gondolkodást, mert csak inductio van benne, 
de nem logika. A gondolati összefüggés a legpontosabb a § keretén belül, 
de a § határán minduntalan megszakad. Egyik íj nem rejti magában a 
kérdést a következőre, a tovább nyomozás indítékát. A szerző minduntalan 
élűiről kezdi dolgát, a nyers anyaggal, s az elemzés utján nyert törvény
szerűséget csak utólag kapcsoljuk olyan a milyen viszonyban az előbb nyert 
eredményekhez. Nézetem szerint az inductio természetének félreismerése 
az, hogy egész gondolkodásunkban egyedüli formának tekintsük, mely 
kizárja a gondolatnak minden más járását, mint közvetlenül a tényekből 
kiindulót. Az inductio csak eszköz vizsgálódásunkban : a problémát nem 
utólag nyerjük belőle, hanem előre kitűzzük, s az inductiót csak a meg
fejtésben alkalmazzuk : előbb megvan a czél, azután az eszköz. Van bizo
nyos nagy érdek, mely a nyelv tanulmányozására kényszerít bennünket, 
e nagy érdekből kell leszármaztatni minden kisebb érdeket és közvet
lenebb feladatot, a nyelvtan egyes szakaszainak vezető kérdéseit, a helyett, 
hogy minden § termében levegyük a kendőt a tanuló szeméről, hogy 
kissé tájékozza magát, de ismét bekötött szemmel vezessük át egy másik 
terembe. A szempontot, melyből valamely inductiót végezünk, az általá
nos nagy czélból leszármaztatva eleve ki kell tűznünk. Ám e könyvben 
honnan merülnek fel pl. a mondatok fajainak felsorolására a következő 
szempontok : « A mondatok fajai : 1. A mondatok száma alapján (17. 18. §.)
2. Az esemény megtörténte vagy kimaradása alapján (19. §.). 3. A beszélő 
tudomása alapján (20. §). 4. A beszélő kijelentése alapján (21—23. §.) ?

Másik baj, hogy az inductiók eredménye nem egy-egy tény vagy 
igazság, hanem rendszerint egy-egy név. A rövidségro törekvésnek, de 
még inkább a régi iskolai eljárásnak és a Schauprüfungok szellemének
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a hatása látszik azon, hogy az egész könyv mindegyre arra törekszik, hogy 
a tanuló minden nevet megtanuljon, egy műszót valahogy el ne mulasz 
szón. A §-ok pointe-je rendesen egy név. A legelső § ez: A szó külön 
ejthető részét szótagnak hívjuk. Ezután következik, hogy ezt magán
hangzónak, amazt pedig mássalhangzónak nevezzük. így tanít neveket 
lépten-nyomon (egész tömegesen pl. a 22. lapon is). Az eredmények ilyen 
fogalmazásában pedig az a hiba, hogy a figyelem nem a tárgyra fordul, 
hanem a névre, a gyermekek nem a nyelvet ismerik meg, hanem a nyelv
tan terminológiáját. Pedig a cicerói tanács nemcsak a szavaknak, hanem 
a tanárnak is méltán szólhat : rém tene ! Valóban annyi ügyességet, a 
mennyivel e könyv írva van, csak nevek betanítására kár pazarolni. Az 
ilyen önálló szellem, mint szerzőnk, erezzen magában bátorságot szakí
tani abban is a régi szellemmel, hogy a tudást nem a műszó tudásában 
keresi, hanem a tárgy ismeretében, s készítse el a magyar nyelvnek vonzó, 
a gyermek leikéhez mért okos és tanulságos leírását, s annak lesz igazi 
pædagogiai értéke ! Most a könyv a gondolatmenet örökös megszakítása 
miatt, az összefüggésükből kiragadott és egymásmellé dobott heterogén 
tartalmú példák miatt, végül az örökösen egyhangú «inductiók» miatt 
kissé untató, s az elmélet szürkeségét csak fokozza a minden lapot tarkitó 
sokféle szedés és betűtypus, pedig a betűk époly kitűnő szépek és a nyo
más épen oly tiszta, mint a kiadóhivatal egyéb nyomtatványaiban ; a 
felelősség ezért is a szerzőt terheli.

A könyv, kivált részleteiben nem közönséges methodikai ügyes
séggel van írva. Nagyon sok tanárt ki fog elégíteni az a rövides, katego
rikus stilus, melylyel a szerző a maga tételeit codificálja. S hozzá tehet
jük, hogy nemcsak röviden, hanem igen világosan és rendszerint ponto
san is fogalmaz a szerző. Ha vannak olyan homályos tételek, mint pl. a 
8. §-ban : «Az állitmányt értelméből ismerjük fel» s még néhány más, 
viszont a világos és magvas meghatározások egész tömegét tudnók a 
könyvből idézni. Jó tanár kezében, a ki megadja a könyvhöz a vezér
fonalat s ügyel arra, hogy tanítványai ne a nevet, hanem a dolgot tart
sák lényegesnek, igen jó eszköz lesz ez a könyv, s még kitünőbb lesz, ha 
új kiadását abban a pár lényeges pontban átalakítja a szerző.

N é g y e s y  L á s z l ó .
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I>r. B od ies F erencz : Magyar olvasókönyv, III. kt. A középiskolák
III. osztálya számára. Epést, 1897. Lámpel B. 8-r., 221 1. Ara fűzve 
1 frt, kötve 1 frt 20 kr.

Némileg kötelességem a czímbeli könyvet szóvá tennem, miután 
eló'ző köteteit már ismertettem.

Ugyanazon elvek szerint készült e III. kötet is, mint a megeló'ző 
kettő ; czélja ennek is, hogy lehetőleg csak a magyar nép múltját és 
jelenét megvilágító s kellőleg megmagyarázott, itt-ott illustrált szemel
vényekkel a hazai föld ismeretét s ennek alapján a haza iránti szeretetet 
fokozza. E czél felé a tanítás e fokán már hosszabb lélekzetű s lehetőleg 
a középkort feltüntető olvasmányokkal kellett a szerzőnek törekednie. 
Meg is tette. A felölelt anyag gazdagnak és helyesen fölosztottnak mond
ható, a mellett változatos is. A hazai földnek és népének ismeretét 
ugyanis nemcsak egyfajta — pusztán leíró vagy csak elbeszélő — sze- 
melvényekbenfnyújtja, hanem hirdeti azt 1. történeti mondákban és 
elbeszélésekben, 2. korszakokban, nevezetesen az utasítások-követelte 
középkori (N. Lajos, a Hunyadiak s a törökvilág korából vett) rajzokban 
s 3. a magyar földet és népét föld-, természet- és néprajzilag ismertető s 
a legjobb szerzőktől való olvasmányokban, még pedig prózában ép úgy, 
mint költeményekben. Az ismeretkör többoldalú tágítása szempontjából, 
de meg az utasítások ily értelmű kivánsága szerint is fölvett Badics e 
könyvébe öt, a görög classikus kort tárgyaló olvasmányt is. Hiányzik ugyan 
e csoportokból a tatárjárás elbeszélése, a mint azt a tanítás terve ez osz
tályra nézve megkívánja, de mivel a tatárjárás könnyebbfajta bemutatása 
már az előző kötetben megtörtént (Lelir-Riedlók eljárásához hasonlóan), 
azt hiszem, nem tehető jogosan kifogás e tekintetben sem. [Ellenkezőleg 
a jelesen magyarázott könyv ellen az a kifogás tehető legjobb joggal, 
hogy olvasmányainak törzse anticipálja a IY. és V. osztály olvasmányi 
anyagát (török-magyar érintkezések, Perikies), míg a tatárjárásról szó 
sincs benne. A mai tanterv szerint csak a IV. osztály ér Toldival Nagy 
Najos korához.] Szer к.

Az olvasmányok magyarázata (commentálás) — tekintetbe vóvén 
az osztály lmladotfabb értelmi fokát -— itt már joggal szfíkebb keretek
ben mozog, de azért alig maradt magyarázatra szoruló hely a kellő meg
világítás nélkül. E magyarázó jegyzetekben folytatja Badics azt a —
II. kötetében is már helyesléssel fogadtam — eljárását, hogy a szemel
vények szerzőiről is mond egy-két tájékoztató szót. Ez eljárás a személyi 
érdekkeltés (subjectives Interesse) szempontjából mindenesetre csak he
lyeselhető ; nagy becse van különösen házi készületnél (iskolai tárgyalás
nál elvégzi a tanár is), házi olvasmányúl pedig már a III. osztályban az 
idő rövidreszabottsága miatt az olvasókönyv számos szemelvénye adandó
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föl. Ugyancsak a magyarázó jegyzetekben találunk ismételten utaláso
kat ifjúsági olvasmányokra és az előző kötetek meg ugyanezen kötet 
egyéb rokon olvasmányaira, a mi a kapcsolatosság (concentratio) szem
pontjából szintén igen fontos.

Egyes megjegyzéseim a jegyzetekre vonatkozólag a következők.
A 60.1. harmadik jegyzetében nem ártott volna megemlíteni, hogy 

e tárgyat (Brankovics Gy.) egy magyar színműíró dolgozta föl (Obernyik 
К.). A 139.1. második jegyzetében egy-kót magyarázó szóra szorul még 
a propylaion. A 169. lapon nem ártana megmagyarázni — esetleg ábrá
ban bemutatni — a 25-ik sorban előforduló Andromeda, Cassiopea, Sas 
csillagzatokat, szintúgy a 39-ik olvasmányban említett sokféle alpesi 
növényt (Eriophonion, Arnica, Mulgedium, Erica, Rhododendron, Gen
tiana) s a 42-ik olvasmányban szereplő olasz tulajdonneveket is. Egy
általában fölférne e különben derék könyvre bizonyos egyöntetűség és 
következetesség a tekintetben, hogy mi a magyarázatra szoruló és mi a 
magyarázat nélkül is ellehető kifejezés, mert jelenleg néhol még nagyon 
egyszerű dolgokat is megmagyaráz (kereszt, bohócz stb.), máshol meg a 
magyarázatra szorulók mellől marad el a szükséges fölvilágosítás. így pl. 
a fentieken kívül még : Bem, labyrinth, latin közmondások, kendertilolás 
(pedig erről városi gyereknek fogalma sincs) stb. nincsenek megmagya
rázva, pedig magyarázatra szorulnak. Hadd a legyen tankönyvben inkább 
egy-két fölösleges magyarázat (a mely talán nem is mindenkinek fölös
leges), mintsem hogy egy szükséges is elmaradjon. — Nem tudom, hogy 
«babonás néphit»-e (211. 1. 9, jegyz.) a seprőnek a küszöbre való állítása, 
de azt igenis tudom, hogy országszerte dívik faluhelyen csupán csak 
annak jeléül, hogy : senki sincs hon ; s a legtöbb helyen e jelt nagyon is 
respektálják és becsületbe mélyen vágó dolognak nézik, ha valaki ilyen 
seprővel megjelölt ház küszöbét átlépi. -— A görög tulajdonnevek írása 
most már egyöntetűen görögösen latinos.

Az illustratiók közt a N. Lajost ábrázoló kép megfelelőbbel cseré
lendő fel, mert semmi lovagias, semmi fejedelmi nincs meg benne. 
A dunai ágyúnaszád képe (72. 1.) sem igen sikerült. Yajda-Hunyad képe 
is csak részben sikerült, mert az előtér rajta hibás, a mennyiben azt a 
hamis látszatot kelti, mintha síkon épült volna a vár, vagy még inkább : 
mintha közvetlen szomszéd földje sík vidék volna. — A 104. lapon lévő 
budavári képet nem ártott volna kissé megmagyarázni. - A «Tájrészlet 
a Magas-Tátrából» (170. 1.) nyilvánvalólag a Bózsa-menedékházból elénk 
táruló fenséges «tarpataki» panoráma reproductiója akar lenni; csak
hogy kár volt a Tátrát jobban, tisztábban feltüntető képről nem 
gondoskodni.

Összefoglalva már most a könyvről imígy elmondottakat, bízvást 
kijelenthetjük, hogy Badics magyar olvasókönyvének e harmadik kötete
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is a felölelt olvasmányanyag megfelelő, sőt becses rendszeresen nyújtott 
s eléggé megmagyarázott, kellőleg és olcsón kiállított volta miatt a leg
jobb о fajta könyveinkhez tartozik.

Nagyvárad. D e m e k  Győző.

VEGYESEK.

A német tanításról a középiskolában Erdélyi Károly Ko
lozsvárott szabad előadást tartott, melynek pozitív javaslatait a követ
kező öt pontban foglalta össze : 1. a kiejtésben és helyesírásban egysége
sen járjunk el ; - 2. mentül kevesebbet grammatizáljunk elméletben s
fordítsunk nagyobb gondot a német m ondattanra;— 3. érvényesítsük 
a gyakorlatiság elvét nagyobb mértékben, mint eddig ; — 4. gondoskod
junk jó német gyakorlókönyvekről ; — 5. olvastassunk a nehéz classikai 
olvasmányok helyett könnyebb prózai elbeszéléseket és vígjátékokat, 
melyek folytonos beszédgyakorlatoknak szolgálnak alapul. E követelmé
nyek általában helyeselhetők, de nem hangsúlyozzák eléggé a dolog 
lényegét. A főczél, hogy t. i. a tanulók sajátítsák el a német nyelvet, 
kell, hogy a mindenféle javaslat vagy reform alapjául szolgáljon, melyet 
semmiképen mellőzni nem szabad. Mai tantervűnk és tanításunk 
súlyosan vét e főczél ellen, midőn annyira hangsúlyozza a tárgyi szem
pontot. A mint a mi iskoláink legnagyobb részében tárgyalják a Cid- 
románczokat vagy Goethe Iphigeniáját, a tárgyilagos szemlélő soha sem 
fogja megérthetni, hogy miért nem olvassák e műveket magyarul. 
A concentratio elvéből erősen kell engedni a német nyelvnél, mert ennél 
egy külső, a gyakorlati szempont is kell hogy érvényesüljön. Azért más
félének kell lenni magának a nyelvtanításnak is : nem baj, ha egy kissé 
megközelíti a sokat gúnyolt Olleudorfíiádákat. Az alsóbb osztályokban 
a nyelvnek magának lehető elsajátítása a főczél, a mi persze nem gram- 
matizálás útján érhető el. Hazai viszonyaink nagyon ajánlatossá teszik 
e fokon az ifjúságnak német nyelvismerete szerinti kettéválasztását, 
akár, ha máskép nem megy, két-két osztály összefoglalásával. A felsőbb 
osztályokban pedig anyaggal kell ellátni a tanítást, különben nem me
gyünk semmire. Az olvasmányt nem tekinti a tanuló anyagnak, nem 
készül reá, nem foglalkozik vele otthon, legalább nem komolyan. Azért 
igen czélszerű, ha a német tanítás párhuzamosan halad a magyarral, és 
a német tanár ugyanazon elméleti dolgokat beszéli meg a tanulókkal 
német nyelven német olvasmányok alapján, melyek ugyanakkor a ma
gyar tanítás tárgyai. Ez persze nem lehet önálló tanítás : csak ismétlés, 
kiegészítés, német gyakorlás. A VII. és V ili. osztályban pedig irodalom- 
történetet kell tanítani, természetesen nem rendszeres teljességben,
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hanem csakis a fő alakok életének és műveinek behatóbb jellemzését. 
Hogy az olvasmány tekintetében meddig juthatunk, az a körülmények
től függ. Általánosító szabályok itt nem lehetségesek, illetőleg csak ká
rosak. Sopronban vagy Pozsonyban talán nehézség nélkül olvashatják a 
VIII. osztályban az Iphigeniát (bár ez tárgyilag is igen nehéz), míg pl. 
Kolozsvárt vagy Debreczenben czélszerübb lesz jóval könnyebb szöveg
gel beérni. De a fődolog, hogy a tanítás nyelve az V. osztálytól lehető
leg a német legyen, mert máskép nem lehet modern nyelvvel boldo
gulni ; — teljesen igaza van Erdélyinek, midőn kimondja, hogy a ger
mán szellemtől nem félti a mai Magyarországot. Igen ajánlatos volna, 
ha a németországi iskolák franczia nyelvtanításával többet foglalkoz
nánk : a németeknek sokkal nagyobb nehézségeket kell lekiizdeniök a 
franczia tanításban, mint nekünk a németben, — az eredmény pedig 
amott minden tekintetben sokkal kedvezőbb. Ez legjobban bizonyítja, 
hogy a modern nyelvek tömeges tanításával járó tagadhatatlan nehéz
ségek nem logyó'zhetetlenek ; — ellenkező esetben a német nyelvet ki 
kellene dobni iskoláinkból.

— A székes főváros tanügye. Az a rohamos fejlődés, mely fő
városunkat jellemzi, közoktatási állapotára is befolyással van. A tan
felügyelő záró jelentése szerint 1897-ben az óvókötelesek száma 2787-tel, 
a tanköteleseké 4472-vel, az iskolábajáróké pedig másfélezerrel szaporo
dott. Iskolába nem járókul 13,541-en vannak felvéve, ezek azonban ko
rántsem tekinthetők analphabétáknak, mert ide tartoznak a magán utón 
tanulók és azok a 13—15 éves gyermekek, a kik sem ismétlő-iskolába, 
sem magasabb fokú tanintézetbe nem járnak, de az elemi négy osztályt 
elvégezték. Ez a nagy szám mindenkor vitát provokál, ámde míg a 
főváros a tanulók névszerinti nyilvántartásáról nem gondoskodik, és a 
statisztikai számításokon alapuló tanfelügyelői adatot meg nem czáfolja, 
az évről-évre szerepelni fog. Valószinű azonban az, hogy a szülői ház
ban átlag 2—3 ezer tanköteles nyer oktatást, az elemi iskola negyedik 
osztályából pedig szintén annyi marad el, úgy, hogy vagy nyolcz ezer 
tanuló lesz iskolamulasztónak minősítendő, a kiknek fele az elemire, 
fele az ismétlő-iskolára lesz számítandó. Bármiként fog e vitás kérdés 
eldőlni, annyi bizonyos, hogy a 31,131 ismétlő tanköteles közül isko
lába járt összesen 14.407, mégpedig ismétlőbe 4504, polgáriba 4470, fel
sőbb leányiskolába 594, felső kereskedelmibe 161, végül középiskolákba 
2676. Ebből az adatból kiderül, hogy a fővárosban a középfokú taninté
zetek szaporítása elodázhatatlanul szükséges.

— A főváros népoktatási intézetei. A fővárosi tanfelügyelőség 
felügyelete alatt álló 290 tanintézet 1897-ben fokozatra nézve következő-
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leg oszlott meg : volt 11 képzőintézet, egy felsőbb leányiskola, 27 polgári 
iskola, 159 elemi iskola, 53 óvó, 30 iparos és négy kereskedelmi tanoncz- 
iskola és öt kereskedelmi női tanfolyam. Ezekben az intézetekben 1947 
tanító 1498 tanteremben tanított. A tanfelügyelőség 358 napot fordított 
iskolalátogatásra, 144-gyel többet, mint 1896-ban.

— A főváros 1898. évi cultus-budgetge.
Jótékony és közművelődési intézetek segélyezése 80,611 frt 
Fővárosi siketnéma gyermekek oktatása 7,600 «
Községi szeretetház segélyezése 7,730 «
Vallásügyi kiadások .
Reáliskolák
Felső kereskedelmi iskolák 
Polgári iskolák 
Felsőbb leányiskolák 
Iparraj ziskola
Elemi iskolák .... __ _........
Iparostanulók iskolája 
Vendéglősök «
Alsó fokú kereskedelmi iskolák 
Kisdedóvók _
Nemzeti zenede 
Magyar egyesület „  ....
Régészeti ásatások 
Gyermekbarát egylet 
Polyklinikum 
Fővárosi muzeum 
Slöjd-egylet
Szabad-Lyceum ..............
Ranolder intézet _  ......... _
Phillmrmoniai társaság
Fővárosi könyvtár
Angol kisasszonyok
VIII. kér. állami gymnasium
Nőképző-egylet __ _.. „.
Iparművészeti társulat
József fiárvaház
Erzsébet leányárvaház _. ....
Mayer-árvaház
Szeretetház.... ......... __ _
Iskolai építkezésekre _

199,292 «
_  ... 166,177 «

108,801 « 

469,431 « 
52,608 « 
64,933 «

1.698,692 « 
107,865 «

... _  500 «
10,270 « 
53,990 «

6,000 «

500 «
4.000 «
2.000 «

1,000 «

3.000 «
2.000 «

_  _  .... 200 «

3,500 «
3.000 «
3.000 « 

10,520 «
20,000 «

4.000 «
2.000 « 

26,063 « 
21,080 « 
19,305 « 
21,466 «

_....... „  _  1.512,180 «
Összesen: 4.687,314 frt.
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- A fővárosi tanszemélyzet javadalmazása az 1898. évi költ
ségelőirányzat szerint következőleg alakul. A középiskolai igazgatók 
illetményei 2900—3400, a polgári iskolák igazgatóké 2070—3100, az 
elemi iskolai igazgatótanítóké 1500—2480, a középiskolai tanároké 
1560—2780, a polgári iskolai tanítóké 1300—2580, az elemi tanítóké 
800 —1960 forint között váltakoznak.

— A főváros közoktatási ügyosztálya Szabó Károly elöljáró 
személyében új vezetőt nyert, a mennyiben elődjét, Rózsavölgyi Gyula 
tanácsnokot a törvényhatóság alpolgármesterré választotta. Az új ta
nácsnok a tanügyi bizottság f. é. jan. 29-ikén tartott ülésében adta elő 
programmját, melynek leglényegesebb pontjait az ülésről kiadott hivata
los közlemény alapján a következőkben mutatjuk be :

Fővárosunk csodás haladásában a legkiemelkedőbb pontot a köz
oktatási ügy mesés fellendülése képezi. Az 1848 előtti időben modern 
felfogás szerint közoktatási ügyről fővárosunkban szó sem volt. Pest váro
sának volt ugyan a század.elején nyolcz elemi iskolája, de mind megannyi 
roskatag épületben elhelyezve, primitiv módon berendezve, úgy hogy az 
akkori közoktatási állapotok nagyon szomorú képet nyújtottak. Miután 
az akkori időben a kántorok egyszersmind tanítók is voltak, a tanítást a 
fővárosban is cseh, morva bevándorlottak végezték és működésük ered
ménye az elnémetesítés lett. Ennek súlya még a hatvanas évekre is ne
hezedett. Csak az 1867. év hozott határozott epochális fordulatot; ezzel 
az évvel kezdődnek mindazon törekvések, javítások, melyek a főváros 
közoktatásügyét a jelen magaslatra emelték. A fordulatot Gerlóczy Ká
roly Volt főjegyző kitünően szerkesztett, nagyszabású indítványa képezte, 
melynek elfogadása kiindulási pontja volt a nagyjelentőségű reform- 
mozgalomnak. Ennek hatása alatt az iskolák száma megsokszorozódott 
és a főváros egyesítése óta a közoktatásügy csudás, óriás tempóban ha
ladva, egy világvárosnak megfelelő alapokon rendeztetett. Az utódok 
mintegy emberfeletti áldozatkészséggel igyekeztek kipótolni az ősök 
mulasztását. Irányzó és vezető férfiakban nem volt hiány. Békey Imre 
fanatikus buzgalommal munkálkodott e téren : Alkér Gusztáv, szólónak 
mestere és tanítója, páratlan népszerűségének koczkáztatásával szolgálta 
a nemes ügyet és a közoktatási bizottmánynak egy Csengery Antal, 
Hunfalvy, Lutter Nándor, Zichy Antal stb. adtak súlyt és tekintélyt. 
A bizottság a megvetett alapon nagy sikerrel haladt tovább és haladt a 
szóló nagyérdemű előde, kinek sok egyebek között, főleg a tanszemély
zet fizetésének rendezése körül vannak nagy érdemei. Ma már a főváros
nak hajdani hamupipőkéje : a közoktatási ügy annak fő büszkeségét 
képezi és az építkezéseket nem számítva, két millió forintot fordít a 
főváros évenkint e czélra.
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De ily sikerek és eredmények után sem könnyű szóló helyzete, 
mert míg egyrészt még nagy tér nyilik a munkára és nagy feladatok 
megoldása áll előtte, másrészt a főváros jelen pénzügyi helyzetére is 
kiváló figyelemmel kell lennie. Nem tudja, szerencsés lesz-e megtalálni 
a helyes utat a Scylla és Charybdis között, de a maga részéről minden 
tudásával és igyekezetével oda törekszik, hogy fontos és felelős hivatá
sának megfeleljen.

Ez alkalmat felhasználja arra, hogy jelezze a közel jövő teendőit. 
A legközelebbi feladat lesz a tankötelesek névszerinti összeírása, mer t 
csak ha ez megtörténik, akkor tudja a főváros, hogy hány iskola és hol 
állítandó fel ; hogy jogosult-e azon vád, szóló meggyőződése szerint nem 
jogosult, hogy a fővárosban több ezerre rúg az iskola kerülő gyermekek 
száma. Megtudjuk, hogy hány egyszerű iskolára van még szükség ; egy
szerűre, — úgymond — mert a díszes iskolaházak váltakozó rendszer
rel, ép oly színben tűnnek fel, mint a szigeten kóborló négerek, kik 
frakkban és czilinderben, de mezítelenül járnak.* A váltakozó rendszer 
lehetőleg minél előbb megszüntetendő ; fontos teendő a tanterv revi- 
siója, a szakfelügyelet létesítése, meg kell alkotni a felső leányiskola és 
kereskedelmi iskola szabályzatát, rendezendő az iparos tanoncziskola 
tanításideje, a kisdedóvó-ügy ; foglalkoznunk kell a nyugdíj- és fegyelmi 
szabályzat, a városi könyvtár, a városi muzeum és a magyarság szem
pontjából a színház-, dalszinháznyitási szabályzat kérdésével és sok 
egyéb kérdésekkel.

Mindezt a szóló feltétlen szükségesnek tartja, de nem tartja oly 
csodaszernek, melylyel a főváros tanügyében minden hiányt orvosolhat
nának. A legnagyobb sikert két tényező öszhangzatos működésében 
találja ; abban, ha a főváros tanügyi közegei jövőben is az eddigi szor
galommal és buzgalommal szolgálják a nemes ügyet és ha a bizottság
ban továbbra is fenmarad a fővárosi tanügy meleg szeretete, mely annyi 
üdvöst és hasznosat eredményezett, és a bizottság nevének közbecsülést 
szerzett. A bizottság működésére nemcsak a főváros, hanem az egész 
ország is várakozással tekint, mert ezen bizottságnak egyik főfeladata az, 
hogy a főváros lakossága minden ízében művelt és magyar legyen.

— Somogyi Géza jubileuma. A znióvaraljai állami tanítóképző- 
intézet tanári kara és ifjúsága febr. 19-én üli meg derék igazgatójának, 
Somogyi Gézának 25 éves jubilæumât. Nevezett igazgató e hosszú időt

* Ehhez szó fér. Az iskolaépületeknél nem az egyszerűség, hanem a 
czélszerűség, az egészség- és tanítástan követelményei legyenek mértékadók ! 
A középületek szépsége nemcsak az ízlésre, hanem a közszellemve is tartós 
hatással van.
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teljesen a felvidéken töltötte ; előbb Iglón, majd Znióváralján. Ez utóbbi 
hely — tudvalevőleg — a felső vidéknek egyik legkritikusabb helye, hol 
a tanítóképző-intézet igazi culturmissiót teljesít és Somogyi Géza e he
lyen már tíz év óta működik. A jubilæumot rendező bizottság, bár névre 
szóló meghivókat is küld szét a nevezett igazgató volt tanítványainak, 
barátainak és tisztelőinek, mindazonáltal ez utón is felkéri mindazokat, 
kik a jubilæumon résztvenni óhajtanak, hogy megjelenésüket Párvy 
Endre tanárnál bejelenteni szíveskedjenek.

— A Magyar Athletikai Club a közoktatási miniszterhez memo
randumot nyújtott be a középiskolai tanulóknak testedző-egyletek gya
korlatain való részvétele tárgyában. A memorandum a következőket 
kéri: 1. hogy a szabad mozgást kivánó gyakorlatok, mint a futás, ugrás, 
KÚlydobás, úszás, korcsolyázás, valamint az athletikai játékok, kivált a 
labdajátékok az iskola keretén belül is a lehetőség szerint intensivebben 
műveltessenek; 2. hogy a kerüloti versenyek rendezése alkalmából e 
testgyakorlási nemek is kellő méltánylásban részesüljenek ; 3. hogy az 
iskolák mellett, a mint a szellemi kiképzés szempontjából önképző körök 
létesítése is engedélyeztetik, úgy a testi nevelés szempontjából testedző 
körök létesítése is megengedtessék ; 4. hogy a testedző egyesületek gyakor
latain valórészvétel az iskolai hatóságok beleegyezésével megengedtessék 
oly feltétellel, hogy ezen tanulók az egyesület rendes egyesületi életében 
(gyűlések, választások, casinói élet) részt nem vehetnének s az illető egye
sületek az iskolai hatóságokkal állandó összeköttetésben maradva, az illető 
tanulóktól a gyakorlatokban való részvétel joga megvonatnék, mihelyt 
az iskolából kizáratnának vagy pedig az illető iskolára felügyelő hatóság 
a tanulók tanulmányi előmenetelét vagy pedig iskolai fegyelmezettségü
ket veszélyeztetve látná ; 5. hogy testedző-egyesületek versenyein, a 
mennyiben azok középiskolai tanulóknak nyitva állanak, a részvétel 
megengedtessék ; 6. hogy a tornatanárok képzésénél a szabad athletikai 
gyakorlatokra (futás, ugrás, súlydobás), továbbá az athletikai játékokra 
(labdajátékok) súly fektettessék és erre való tekintettel a Magyar Athle
tikai Club készséggel ad alkalmat a tornatanár-tanfolyam növendékeinek, 
hogy e téren is ismereteket, gyakorlatot szerezzenek, megengedvén ne
kik, hogy gyakorlatain — a mennyiben azokra jelentkeznének — külön 
díj lefizetése nélkül részt vehessenek.

E tárgygyal folyóiratunk is fog majd foglalkozni a Pædagogiai 
Társaság legközelebbi ülésén Szedlacsek Lajosnak e tárgyról tartandó 
értekezésében.

Görögpótló tanfolyam és a görög nyelv-tanítás. A most 
folyó vitákból már előre is látható, hogy lesz, bár módosított alakban,
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görögpótló tanfolyamunk is és tanítni fogjuk mint rendes tárgyat a görög 
nyelvet is. Mindkettő reformon fog átmenni ; kivált a görögpótló tanterv, 
mely ez idő szerint három tantárgyra terjeszkedik ki, bizonynyal nem 
marad meg jelen alakjában ; de a görög nyelvi és irodalmi tanítás inten- 
sivebbé tételét és reformját is 1880 óta folytonosan sürgetik pædagogu- 
saink. Néhány észrevétellel kivánok e kérdés megoldásához járulni.

A görögöt pótló tanfolyam reformjára vonatkozólag Yáczy János
nak 1894-ben az «Orsz. Középisk. Tanáregyesületi Közlöny»-ben meg
jelent értekezése óta Balogh Péter alaposan megokolt javaslatáig, Dóczi 
és Bombauer érdekes tervezetéig sok, a kérdésnek minden oldalára vilá
got vető véleményt halottunk, javaslattevő czikket olvastunk. S azért 
itt csak azt tartom hangsúlyozandónak, hogy a görög irodalmi olvasmá
nyok sorrendjét alkossuk meg olyképen, hogy az egyes írók egy-egy 
osztály értelmi és kedélybeli fejlettségének mindenkor megfelelők legye
nek. Úgy azután Thukydides minden bizonynyal Tacitus mellé fog 
kerülni. E mellett tanítsunk kevés irodalomtörténetet és sok művészet
történetet. Szemléltető eszközeink nagyszabású kitűnő photographiák 
legyenek. (Ezt különben már Bombauer Emil is hangsúlyozta - ugyan
csak a «Magyar Paedagogiában».) A görög nyelvi tanítás reformjára 
irányuló törekvések czélja első sorban a száraz grammatizálás kiirtása. — 
Itt még sok a tenni való, s e törekvéssel teljesen egyetértek. De nem 
tartanám oly igen nagy bajnak, ha a görögül tanulók homerosi tananya
gát egy kissé kevesbítvén, pótlásul behoznók a hazánk történelmére nézve 
fontos byzantinus krónikák (Konstantinus, Leo, Dukas, Kintiamus stb.) 
egyikéből-másikából pædagogiai megfontolással kiválasztandó szemelvé
nyeket. így támogatná görög nyelvi tanításunk a történelem tanárát és 
minthogy valósziuíi, hogy a görögül tanuló középiskolai tanulók közt 
mégis csak akad egy-egy philologiai tudományos pályára hajlammal biró 
fiatal ember, a byzantinus irodalmi szemelvények olvasásakor már a 
középiskolában ismerkednének meg az ilyen tanulók a görög irodalom 
azon termékeivel, melyeknek tudományos feldolgozása korántsem a «né
metek provinciájára szorul», hanem talán első sorban a mi dolgunk. 
Hunfalvy Pálnak «Magyarország Ethnographiája# czímü müvét, melyet 
egy nagyhírű német byzantinista fontosnak, de « mir unzugänglich»-nek 
jelez, mi nem tartjuk hozzáférhetetlennek. Posch Árpád.
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Nagy-gyűlés 1898. évi. január 39-én.

Jelen vannak : dr. Heinrich Gusztáv elnöklése mellett Klamarik 
János államtitkár, a tanárképző-intézet gyakorló iskolájának tanártestü
lete képviseletében Wagner Alajos, Gyomlay Gyula, Négyesy László, 
Mika Sándor, Geréb József és Danczer Béla ; Acsay Antal, Balogh Péter, 
Böngérfy János, Ember János, Ferenczy József, György Aladár, Gynlay 
Béla, Hegedűs István, Hofer Ferencz, Kovács János, Komáromy Lajos, 
Lederer Abrahám, Miklós Gergely, Nagy László, Badó Vilmos, Szuppán 
Vilmos, Szigetváry Iván, Sziklás Adolf, Szedlacsek Lajos, Katona La- 
josné Thuránszky Irén, Waldapfel János, Zsengery Samu, Trájtler 
Károly, utóbbi mint jegyző. Ezeken kivül vendég nagy számban.

I. Elnök a nagy-gyűlést a következő beszéddel nyitja meg :

Tisztelt közgyűlés !
Midőn az előző éveknek helyesléssel fogadott gyakorlatához 

híven ma is röviden szólni kívánok a lefolyt évnek fontosabb tan 
ügyi mozgalmairól, — annál rövidebben, minthogy mai közgyű
lésünk napirendjén még egy másik, m ár tárgyánál fogva is nagy
érdekű felolvasás van. -—- ezúttal nagyon meg van könnyítve e 
föladatom, a mennyiben a múlt esztendőben a középiskola ügyei 
annyira a közérdeklődés és köztevékenység előterében álltak, hogy 
bátran szorítkozhatom csupán a középiskolára, melynek tanrendje 
és tanárai foglalkoztatták első sorban úgy az érdekelt feleket, m int 
a közoktatási kormányt. Nem mintha az elemi és polgári iskolai 
tanárok ez évben tétlenül pihentek és ügyeikkel nem törődtek 
volna ; sőt ellenkezőleg : az osztott és osztatlan népiskola tanter
vei, a néptanítók egységes képesítése, a tanítóképző tantervekhez 
készülő utasítások nagy mértékben foglalkoztatták a tanítóvilágot, 
a polgári iskola képviselői pedig lázas munkássággal fáradoztak 
iskolájuk szervezésén és a tanárok képzésével meg képesítésével 
kapcsolatos kérdések megoldásán. De sem a nép-, sem a polgári 
iskola körébe eső munkálatok nem jutottak eddigelé befejezésre es 
nem kerültek még sem a hivatalos tényezők, sem a tanügyi köz
vélemény bírálata elé. Ez csak a legközelebbi jövőben várható, úgy, 
hogy mához egy évre mindenesetre már azon kedvező helyzetben 
leszek, hogy közoktatási szervezetünknek e rendkívül fontos ágai
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ról is szólhassak, — ma azonban, ismétlem, legczélszerűbben vélek 
eljárni, ha kizárólag a középiskolára szorítkozom.

A lefolyt évnek legfontosabb tanügyi mozzanata a középisko
lai tantervek revisiója, mely egy ideig, mondhatni, az ország minden 
középiskoláját és minden egyes középiskolai tanárt foglalkoztatott. 
A revisióhoz kötött lázas remények lázas munkásságra lelkesítették 
a közvetetlenül érdekelteket, a kik, úgy látszik, számosán jó ideig 
abból a fölfogásból indúltak ki, hogy ezúttal nyomban lényeges, a 
középiskola szervezetét átalakító, gyökeres reformról van szó. 
Csakis e téves fölfogásból magyarázható az egész ügynek az a rend
kívüli túlbecsülése, mely sok oldalról kifejezésre jutott, csakis e 
téves fölfogás érteti meg azokat a részben sajátszerű, a jelen álla
potokkal és középiskoláink hagyományaival erőszakosan szakító 
javaslatokat, melyek ez alkalommal főleg némely vidéki iskola 
vagy kartárs részéről hangoztattak.

Nem, tisztelt közgyűlés, a tanterv-revisio nem reform, nem 
is akart soha reform lenni. A miniszter úrnak 1895. márczius 13-án 
14,459. és 14.460. sz. a. kelt rendeletéi világosan megjelölték a 
revisionális munkásság irányait és korlátáit. A jelenleg érvényes 
törvényeknek —- tehát nemcsak az 1883 : XXX., hanem az 1890 : 
XXX. t. czikknek keretében is kívánta a gymnasiumi és reáliskolai 
tanterv javítását, még pedig első sorban kettős irányban : egy 
oldalról a sokat hangoztatott túlterhelésre való tekintettel, más 
oldalról a nemzeti tantárgyakban elért ki nem elégítő eredmény 
szempontjából, \a n -e  túlterhelés? és ha igen. a tantervben gyöke
rezik-e e túlterhelés? és ha tényleg a tantervek okozzák, mennyi
ben volnának azok módosítandók, hogy az ifjúságnak szellemi és 
testi egészséges fejlődését veszélyeztető túlságos megterhelés meg
szűnjék? Ez volt az egyik kérdés, melyre a miniszter ur szabatos 
feleletet kívánt. A másik kérdés vonatkozik az úgynevezett nemzeti 
tantárgyakra : hazánk történelmére, földrajzára, alkotmányára, 
irodalmára. Itt kétségbevonhatatlan, minden oldalról hangoztatott 
tényből indúlhatott ki a miniszter úr. Mert elvitázliatatlan tény, 
hogy e tantárgyakban az átlagos eredmény egyáltalában nem felel 
meg a méltányos igényeknek. Kérdés : a tantervekben van-e ezen 
méltán nagyon fájlalt sikertelenségnek alapja és gyökere? és ha 
igen, milyen tantervi módosításokkal volna a helyzet javítandó?

Világos, hogy ily korlátok közepette mélyebbre ható, gyöke
resebb reformról szó sem lehetett. Hisz az érvényes törvényekre
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való köteles tekintet még az úgynevezett görög-pótló tantervnek 
lényegesebb javítását sem engedte meg. A görög nyelv tanítására 
vonatkozólag az 1890 : XXX. t.-cz. megalkotása óta sokfelé módo
sultak a nézetek. Még azok is, a kik az idézett törvényczikk meg
alkotásakor a leghevesebben ellenezték az újítást, többé-kevésbbé 
megbarátkoztak a törvény alapjáúl szolgáló azon fölfogással, hogy 
lehessen középiskola, melyben a tanulók az ókori uyelvek közül 
csak a latint tanulják és csupán ennek alapján nyerjenek jogosult
ságot egyetemi tanulmányokra. De megfordítva : a reformnak leg
lelkesebb hívei sem barátkozhattak meg a törvénynek azon in téz
kedésével, mely a görög és nem-görög párhuzamos tanfolyamokat 
majdnem minden gymnasiumra kötelezővé teszi, és még kevésbbé 
tudtak megbarátkozni a görög-pótló tanfolyam tantervével, mely
nek pædagogia-ellenes, helytelen és valósággal kivihetetlen intéz
kedései magában a törvényben gyökereznek. Ellenkezőleg: ma 
nincsen már gondolkodó tanár vagy tanférfiú az országban, a ki 
tanulmányi és nevelési szempontból rendkívül károsnak ne tar
taná a kétféle tanfolyamnak egyazon intézetben való fönnállását és 
teljesen eltévesz tettnek és tarthatatlannak ne tekintené magát a 
görög-pótló tantervet, mely annyira rossz, hogy a törvény kereté
ben alig hogy lényegtelenebb pontokban mutatkozott javíthatónak.

íme, a gymnasiumnak legnagyobb baján sem segíthetett 
lényegesen a tanterv revisiója, mert eleve meg volt kötve a keze a 
két középiskolai törvény érvényességére való köteles tekintet által. 
És e tekintet egyebekben is feszélyezte a revisionális munkásságot, 
a mennyiben a középiskolának kettős ágazata, a heti óraszám 
maximuma, az egyes tantárgyak szerepe és egyéb kisebb rendű 
iskolai tényezők mind a törvényben gyökerező momentumok, me
lyekhez nyúlni nem volt szabad. Ily korlátozással a revisió term é
szetesen csak kisebb javítások eszközlésére szorítkozhatott, és 
részemről merem állítani, hogy ilyen kisebb rendű javításokat 
tényleg nagy számmal hoz javaslatba. Bészben helyesebben fogal
mazza a tantervek mai szövegét, részben czélszerűbben csoporto
sítja, óvatosabban válogatja össze, pontosabban állapítja meg az 
ismeretek anyagát, úgy hogy a revideált tantervek egyszerűbbek, 
világosabbak, követeléseikben sok helyütt szerényebbek, — a nem 
zeti tantárgyakat illetőleg pedig kétségtelenül emelik az óhajtott 
siker lehetőségét. De nagyobb szabású reformnak semmi nyoma, 
már azért sem, mert a revisió kétségtelenné tette, a mit tárgyilagos
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és elfogulatlan bírálók már előre megjósoltak, hogy az 1883-ik 
XXX. t.-cz. keretében a ma érvényes középiskolai tantervek mélyen 
átgondolt, kiváló pædagogiai és didaktikai belátással megalkotott, a 
nemzeti szellemnek kellő érvényre juttatása által is jeles munká
latok, melyeknek egyes, alárendeltebb intézkedéseire vonatkozólag 
eltérhetnek ugyan a vélemények, de melyek egészökben tekintve 
mindaddig semmiféle gyökeresebb javításra vagy módosításra nem 
szorulnak, míg középiskoláink szervez'ete az idézett törvényczikk 
szabványain nyugszik.

A sokat tapasztalt és sokat hangoztatott középiskolai bajok 
tehát voltakép nem a tantervekben gyökereznek — ezektől lehet
nének középiskoláink nagyszerű sikertől koszorúzott remek minta
intézetek, — hanem egészen más tényezőkből fakadnak; — de 
ezen tényezők tárgyalását egyelőre kizárta a miniszteri rendelet, 
mely a tantervek revisióját napi rendre tűzte. A miniszter úrnak 
ez intézkedését, azt hiszem, csak helyeselhetjük, mert csupán az 
iskolaügy egyes tényezőinek ily különvált tárgyalása deríthet teljes 
világosságot bonyolódott viszonyainkra, és mert csak e megszorított 
eljárással vált lehetővé, hogy a középiskolának legalább egy, rend
kívül fontos factorával, a tantervekkel juthassunk aránylag rövid 
idő alatt tisztába. Helyeselhetjük, mondom, a miniszter úr ez intéz
kedését, de természetesen csak azon magától értetődő föltétel alatt, 
hogy a közoktatásügyi kormány most, a tantervek után, az iskolai 
életnek egyéb, részben nagy jelentőségű factorait is alapos és szak
szerű vizsgálat tárgyává teszi.

E factorok közt legfontosabb, még a tanterveknél is jóval 
fontosabb tudvalevőleg a tanárok, a kiknek ügyei a lefolyt évben 
szintén nagy mértékben foglalkoztatták úgy az érdekelt köröket, 
mint a kormányt és az ország közvéleményét. Sokfelé tárgyalták a 
tanárok képzését, a tanárhiányt, a tanárok anyagi és társadalmi hely
zetével kapcsolatos kérdéseket. Míg azonban a tantervek revisióját 
illetőleg nem igen mutatkozott egyetértés sem a tanárok soraiban, 
sem maguktartásában a közoktatási kormánynyal szemben : ma
guknak a tanároknak sokféle ügyeire vonatkozólag — a külső szín 
ellenére is — teljes az egyetértés az érdekelt felek közt, a kik ezen 
kérdésekben határozott álláspontot foglalnak el a minisztériummal 
szemben. Legyen szabad ezen kérdésekre vonatkozólag is sze
rény egyéni nézetemet a lehető legszűkebb keretben nyilvání
tanom, első sorban oly szándékból, hogy tisztelt tagtársainkat a

8Magyar Pædagogia. V II. 2.
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jelen évben e kérdések behatóbb tárgyalására és megvitatására ser
kentsem.

A tanárképzés szervezésén közel három évtizede fáradozunk 
— tudvalevőleg nagyon kevés sikerrel. Nem tudom hamarjában 
megmondani, hogy ezen harmincz év alatt hány szabályzat készült 
és hány reform-javaslat került napirendre ; annál pontosabban 
meg tudom mondani, hogy mind e javaslatok és kísérletek nem 
vezettek a kívánt eredményre. Meggyőződésem szerint, mely, meg
vallom, csak hosszú évek során át érlelődött meg bennem, a hiba a 
kiindulási pontban van. A mit mi tanárképő intézetnek nevezünk és 
e néven tényleg létesítettünk, az egy voltakép csak papíron élő szer
vezet, mely az egyetem és műegyetem közt a levegőben lóg, de 
életképes testet nem öltött, nem ölthetett, — sőt, az eddigi ismé
telt, a legjobb akaratból fakadt kísérletek után bizton állíthatni, 
hogy az eddigi alapon sikerre egyáltalában nem vezethet. Rá kell 
térnünk az egyetlen egészséges és biztos alapra, mely azután 
kétségen kívül czólhoz is fog vezetni: ki kell mondanunk, ho3y a 
tanárképzés a bölcsészeti kar föladata és tehát a bölcsészeti kar 
keretében oldandó meg. Hogy e nagy jelentőségű föladat fölkaro
lása bármi tekintetben csorbíthatná a bölcsészeti karnak tudomá
nyos jellegét, ezt bizonyára azok sem hiszik komolyan, a kik e 
rémes jóslatot fönhangon hirdetik. Hisz ma is tudjuk, a bölcsészeti 
kar keretében is, hogy hallgatóink tanárjelöltek, a kik azért léptek 
be a bölcsészeti karba, hogy itt középiskolai tanárokká képezzék 
ki magukat,- — ma is e hallgatóink igényeihez és rendeltetéséhez 
szabjuk munkásságunkat és egyáltalában nem veszszük észre, hogy 
ez tudományos jellegünk vagy munkásságunk rovására történnék, 
a mint ezt eddigelé nem vették észre egyetlen külföldi egyetemen 
sem. a hol a tanárképzés sajátos követelményeit mind jobban kez
dik figyelembe venni. Ha a bölcsészeti kar tudósai helyes módon 
képeznek jeles szakférfiakat, már ezzel teljesen és alaposan elvégzik 
a tanárképzés legfontosabb részét. A mi ezentúl még teendő, azt 
nézetem szerint egyéb kiváló szakférfiak, első sorban jeles közép
iskolai tanároknak igénybe vételével kell elintézni, a mint az már 
most is, de, sajnos, csak kevés tanárjelölt előnyére, a legnagyobb 
sikerrel az Eötvös-collegiumban történik.

De ez idő szerint még a tanárképzésnél is jóval fontosabb 
probléma a tanárhiány, mely igen egészséges fejlődésnek örvend 
és napról-napra ijesztőbb veszedelemmé növi ki magát. A mai köz
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oktatási kormány igen jól ismeri e bajt, — hiszen neki legnagyobb 
baja, — és legalább egy intézkedést megtett e baj orvoslására : 
létesítette az Eötvös-collegiumot, mely hivatásának, az eddigi 
tapasztalatok szerint, minden tekintetben megfelel. Csakhogy e 
nagy reményekkel kecsegtetett intézet tovább fejlődése máris meg
akadt és ez idő szerint csak igen homályos jövőben dereng. Míg ez 
intézet csak negyven tanuló fölvételére alkalmas, addig a tanár
hiány megszüntetésére nem fog nagyobb szabású hatást gyakorol
hatni, — pedig a tények elég világosan mutatják, hogy ezt a nagyobb 
hatást bizton várhatnék tőle, mert íme, látjuk, hogy azok a nagy 
számú folyamodók, a kiket mai szűk állapotában nem fogadhat be, 
majdnem kivétel nélkül hátat fordítanak a tanári pályának, a 
melyre pedig lépni hajlandók voltak. Nagyon jól tudom, hogy az 
ily benlakásos intézetek jogosultságára vonatkozólag még mindig 
igen eltérők a vélemények, bár a rideg ellenzők tábora az újabb 
időben nálunk is meg a külföldön is tetemesen megfogyott; de 
hazai középiskolai viszonyainkat tekintve, azt hiszem, épen nem 
térhetnek el a vélemények arm nézve, hogy az Eötvös-collégium- 
nak minél előbbi es minél nagyobb szabású kiépítése legeslegsürgő
sebb teendőink egyike. És itt nem is reflektálok azokra a nagy 
szolgálatokra, melyeket e collégium a tanárképzés ügyének tesz ; 
tisztán csak a tanárhiány szempontjából sürgetem ez intézet fejlesz
tését, mely évente ötven és még több ifjú erőt menthetne meg a 
tanügynek, a kik most más pályán keresnek, nézetük szerint köny- 
nyebb boldogulást.

De ismeretes dolog, hogy tanári körökben nem az Eötvös- 
collégium fejlesztésében látják a sokat vitatott kérdés kulcsát, 
hanem azt hiszik, hogy a középiskolai tanárok anyagi javadalmazá
sának emelése a legbiztosabb szer a tanárhiány ellen. Bár e föl
fogásban nem tudok osztozni, mégis magam is igen kívánatosnak 
tartom a tanári fizetések emelését, de más okokból. Kívánatos és 
szükséges az mindenek előtt azért, mert mindenképen oda kell 
törekednünk, hogy társadalmunk magasabb, műveltebb és vagyo
nosabb rétegeinek sarjai is lépjenek a tanári pályára, melyet a mai 
világ, nemcsak nálunk, a «tandíjmentes philozopterek» révén 
nagyon hajlandó «proletárnak» tekinteni, mely fölfogás, bármilyen 
helytelen és ostoba legyen, magának e pályának és e pálya munká
sainak tekintélyét és társadalmi becsületét sehogy sem emeli. 
Kívánatos és szükséges a tanári fizetések javítása továbbá iskoláink
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és az új nemzedékek érdekében, mert a jobban javadalmazott tanár 
jobb tanár lesz, a ki többet fog dolgozhatni saját önművelésén és 
egész erejét fogja nehéz és fontos hivatásának szentelhetni; ked
vezőbb anyagi helyzete kedélyére is jótékony hatással lesz, mert 
fölmenti őt az élettel való bénító küzdés alól, megelégedetté teszi, 
és a megelégedés minden téren a sikeres munkásságnak egyik leg
fontosabb garancziája. Végre kívánatos és szükséges a tanárok 
fizetésének emelése a magyar tudomány és tudományos irodalmunk 
érdekében, mely sokkal nagyobb mértékben függ a középiskola 
embereinek lelkes közreműködésétől, mint ezt a külföld bármely 
országáról állíthatni. És e tekintetben az utolsó években igen ked
vezően alakultak a viszonyok. Bármennyi panaszt és vádat emel
jenek is joggal és jogtalanúl középiskoláink színvonala és tanáraik 
tanító sikere ellen : a tudományos irodalom terén a középiskolai 
tanárok kiváló helyet vívtak ki és igen értékes munkásságra hivat
kozhatnak. Nincs tudományos testület vagy vállalat, mely az ö 
közreműködésök nélkül lehetséges volna, és folyóiratainkból egyet
len- füzet sem láthatna napvilágot, ha középiskolai tanáraink 
visszavonulni és a tollat letenni kényszerülnének. Hogy e szem
pontból mily óriási a haladás hazánkban, azt csak az tudja igazán 
méltányolni, a ki velem együtt harmincz évvel ezelőtt lépett mint 
munkás a tanügy terére és az akkori szánalmas és kétségbeejtő 
állapotokat a mai viszonyokkal összehasonlítani képes. Tehát én 
is a leglelkesebb híve vagyok a tanári fizetések emelésének, melyet 
szükségesnek, sőt elkerülhetetlennek tartok ; de a tanárhiány meg
szüntetését közvetetlenül alig várhatnék ez intézkedéstől, melynek 
ez irányban való tagadhatatlanúl kedvező hatása minden esetre 
csak nagyon lassú volna, úgy hogy a ló könnyen éhen halhatna, 
mielőtt az abrak megkerülne. Nem jövendő tanáraink szempontjá
ból főfontosságú a fizetések emelése, hanem a középiskola mai 
munkásainak érdekében, kiktől kívánnunk kell, de lehetővé is kell 
nekik tennünk, hogy teljes odaadással és kedvvel, megelégedve szép 
hivatásuk körében, élhessenek és éljenek áldásos tanító és tudomá
nyos munkásságuknak.

És midőn azt kívánom, hogy a tanár meg legyen elégedve 
sorsával és helyzetével, lehetetlen teljesen mellőznöm a mai álta
lános elégedetlenség legfontosabb forrását : a rangsor kérdését. Nem 
szívesen említem az utolsó éveknek e legtöbbet tárgyalt tanügyi 
problémáját, de ez idő szerint valóban nem lehet képmutatás nél
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kül hallgatni a rangsorról, ha a tanárok mai helyzetéről szólunk. 
Úgy az érdekelt felek, mint maga a közoktatási kormány, mely ezen 
kérdésben is a legnagyobb jóakarattal viseltetik a tanárokkal szem
ben, négy év óta szakadatlanul és jobb ügyhöz méltó buzgósággal 
fáradoznak azon, hogy fából vaskarikát készítsenek, — termé
szetesen a legkisebb siker nélkül. Sem a minisztérium, sem maguk 
a tanárok nem tudták eddigelé a képtelen problémát megoldani, 
és a problémának kézzelfogható képtelensége kétségtelenné teszi, 
hogy ez a jövőben sem fog sikerülni. Itt csak egy megoldás lehetséges 
és ezt a legerélyesebben kell sürgetni : ez a rangsornak minél előbb 
teljes megszüntetése. A tanárokat ki kell venni e Prokrustes- 
ágyból, melyben anyagi és szellemi kínokat szenvednek, — mert 
négy év szomorú vergődése alaposan kimutatta, hogy a tanárok 
sehogy sem oszthatók be a hivatalnokok rangsorába. Talán nem 
•csalódom, mikor azt hiszem, hogy e meggyőződésre már maga a 
közoktatási kormány is eljutott, — és minthogy a tanárok e meg
győződésüket, bölcs előrelátással, már az 1893: IV. t.-cz. megalko
tásakor is kifejezésre juttatták : nem marad egyéb hátra, mint egy 
törvényhozási tévedést jóvátenni és a tarthatatlan állapotnak egy 
tollvonással egyszer s mindenkorra véget vetni. A rangsort okvetet- 
lenül meg kell szüntetni, még pedig minél előbb, — ezt a követe
lést nem lehet elég gyakran és elég erélyesen hangsúlyozni, ha a 
tanároknak vissza akarjuk adni a szükséges békességet és meg
elégedést.

De nemcsak a rangsort kell megszüntetni, óvatosan kell 
kerülni és jóakaratúlag elhárítani a jogos elégedetlenségnek egyéb 
forrásait is : kevesbíteni kell a mindenféle rendeleteket és főleg 
tartózkodni az oly intézkedésektől, melyek túlságosan belevágnak 
a tanárok magánéletébe és azon felül még szükségtelenek is. 
A tanárok mellékfoglalkozása kizárólag az iskola jól fölfogott érde
keinek mértékével bírálandó meg: a míg az iskola kárt nem szen
ved, addig nincsen semmi ok arra, hogy a tanárokat erőszakkal 
visszatartsuk az oly mellékfoglalkozásoktól, melyek tehetségüknek 
és ismereteiknek megfelelnek és igen sok esetben a társadalom 
igényeinek szempontjából hasznosak, sőt helylyel-közzel nélkülöz
hetetlenek. A kormányzat nem követhet el meggyőződésem szerint 
nagyobb hibát, mint ha egyes kinövések alapján általánosító intéz
kedéseket bocsát ki. A hol a hiba tapasztalható, ott kell a bajt 
orvosolni ; de a többieket, a kik botrányra nem szolgáltattak okot,
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békében kell hagyni : hadd érvényesítsék magukat a társadalomban 
is, miután az iskolában derekasan oldották meg föladatukat. Minél 
kétségbevonhatatlanabb és kézzelfoghatóbb a közoktatási kormány 
jóakarata a tanárokkal szemben, annál sajnosabb az oly eljárása, 
mely az ártatlanokat a bűnösökkel együtt egyazon zsákba dobja 
és ezzel egyáltalában nem emeli a tanári kar tekintélyét az ország
ban. Pedig e tekintélyre a tanárnak égető szüksége van, hogy nagy 
föladatának meg tudjon felelni, mert társadalmi állásával szoros 
kapcsolatban van tanító és nevelő tiszte, melyet hazánkban, saj
nos, úgy sem becsül meg a közvélemény igaz érdeme szerint. Hogy 
pedig a közoktatási kormány minden egyes esetben nagy méltá
nyosságot tanúsít és maga is készséggel enyhíti az összességet sújtó 
intézkedéseinek szigorát : ez bizonyára hálás elismerést érdemel 
csakhogy e részleges jóakarat nem sokat változtat azon méltatlanul 
bántó és elkedvetlenítő hatáson, melyet általánosító rendeletéi 
okoznak.

Nagyon érzem, tisztelt közgyűlés, e megjegyzéseim töredékes 
és hézagos voltát; de fölszólalásom még jóval töredékesebb és 
hézagosabb volna, ha meg nem emlékezném egy nagy jelentőségű, 
szép jövővel kecsegtető eszméről, mely szintén a múlt esztendőben 
került napirendre, de épen csak hogy napirendre került. Ugyan
abban a rendeletben, melyben a miniszter úr a tantervek revisióját 
czélszerűségi szempontokból igen szűk határok közé szorította, 
kijelentette egyúttal, hogy középiskoláink teljes rendszerének átala
kítását is tervezi, még pedig az egységes jogosítás alapján. Talán 
nem túlzók, mikor azt állítom, hogy eddigelé még soha középiskolai 
reformgondolatot nem fogadtak úgy az első sorban érdekelt szak
férfiak mint az országnak egész közvéleménye oly általános helyes
léssel, mint ezt az eszmét, melynek sikeres megtestesítése a közép
iskola ügyének, mondhatni, minden problémáját szerencsésen meg
oldhatja. Ez eszmének alapja az a helyes belátás, hogy a modern 
műveltségnek kápráztató sokoldalúsága figyelmet érdemel már a 
középiskolában is : hogy a tanulóknak eltérő hajlamait és tehetsé
geit nem elölni, nem egy kaptafára ütni, hanem jóakaratúlag fej
leszteni, a nemzeti műveltség érdekében érvényesíteni kell; hogy 
a felső tanulmányok hozzáférhetőségét nem szabad azon vak vélet
lentől tenni függővé, hogy a tanuló ilyen és nem amolyan közép
iskolába került oly korban, mikor jövő hivatásának tudata vagy 
csak érzete is még mély homályban lappangott lelkében. Az ifjúság-
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nak általános műveltsége és a főiskolai tanulmányok színvonala 
elengedhetetlenekké tesznek a középiskolában némely discipliná- 
kat. melyektől meg kell követelni, hogy a középiskolai tanítás és 
nevelés törzsét tegyék, — ése tanulmányok egyúttal azok, melyek 
a főiskola szempontjából az ifjúság kellő előképzettségének garan- 
cziáit nyújtják. De ezen közös disciplinák mellett lehetővé kell 
tenni, hogy a mai műveltségnek sokféle eltérő irányai már a közép
iskolában is érvényesüljenek és a különböző hajlamok és tehetsé
gek megtalálhassák kiki a maga eszközeit. Méltán emeltek és emel
nek folyton éles vádakat korunk nivelláló iránya ellen, mely az 
egyedi sajátságokat elfojtja és a középszerűség színvonalára le
nyomja a kiválóbb tehetségeket is. Az egységes jogosítás gondolatán 
épült középiskola elvonja e beteges irány alól a legfontosabb tala
pot: a nemzet irányadó tényezőinek korlátolt, szűk körű előkép
zését, melynek békéit csak kivételes tehetségek képesek utóbb 
lerázni, hogy egyediségüket, néha csak veszedelmes lelki küzdelmek 
árán, végre mégis érvényre juttassák. Az eszme életrevalósága oly 
szembetűnő, hogy bővebb fejtegetése vagy indokolása valóban 
szükségtelennek mutatkozik. Annál fontosabb, hogy az eszme 
megtestesítését sokoldalú és alapos megfontolás tárgyává tegyük, 
mert sajnos, épen hazánkban mindennapi eset, hogy bölcs és 
egészséges gondolatot helytelen vagy czélszerűtlen intézkedéssel 
minden várható áldásától megfosztunk. Nagyon óhajtom, hogy 
társaságunk a jelen esztendőben, mint a fönt érintett középiskolai 
kérdésekkel, úgy e nagy fontosságú reform-eszmével is minél 
behatóbban foglalkozzék, az ügy javára, társaságunk becsületére.

Ez őszinte óhajjal üdvözlöm nagy számmal egybegyült tisz
telt tagtársainkat és megnyitom társaságunknak e VI. rendes köz
gyűlését.

A Társaság lelkesen megéljenezte az elnököt.
II. Waldapfel János r. t. emlékbeszédet tartott Volf György 

korán elhunyt nyelvtudós és a Magyar Pæd. Társaság rendes tagja fölött. 
(Az emlékbeszédet 1. folyóiratunk jelen számában.)

A Magyar Pæd. Társaság köszönetét mondott a felolvasónak, a 
miért feladatát oly szépen oldotta meg.

III. Dr. Kovács János titkár felolvassa a következő évi jelentést :

Tisztelt Társaság !
Az a szokatlan jelenség, hogy a Társaság második cyklusának 

végét nem a cyklus elején megválasztott titkár zárja le, abban leli
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magyarázatát, hogy elődöm, dr. Demeczky Mihály tekintettel 
teljes erejét és minden idejét lekötő hivatali elfoglaltságára, ez év 
elején leköszönt. Aránylag rövid működését azonban emlékezetessé 
tette a Társaságra nézve, s különösen hálára kötelezte valamennyi 
utódját a titkárságban az által, hogy a Társaság ügykezelésében 
mintaszerű rendszert és abba rendet hozott be. Én. mint közvetlen 
utódja, a jövendőbeli utódok nevében is, neki ezért köszönetét 
mondok.

A Társaság múlt évi élete olyan volt, mint az élet általában, 
a melyben váltakoznak a kedvező és kedvezőtlen mozzanatok, annál 
sűrűbben, minél intensivebb az az élet. A midőn most a mér
leget lesz szerencsém előterjeszteni, remélem, hogy abból a t. Tár
saság is azt a meggyőződést fogja meríteni, hogy a kedvező mozza
natok vannak túlsúlyban.

1897-ben a nagygyűlésen és elnökségi ülésen kívül nyolcz 
fölolvasó ülést tartottunk, a tagoknak és vendégeknek növekedő 
érdeklődése mellett. A tárgyalásra került kérdések közül különösen 
kettő indított szélesebb körre kiható hullámokat, fölkeltette a 
szak- és napisajtó érdeklődését, s üléseinken többszörös megvitatás 
tárgya lett.

Ezek elseje a tanfelügyelet reformja, melyet Halász Ferencz 
r. tag vetett fel a nagygyűlésen tartott fölolvasásával s folytatólag 
márcziusi ülésünkön dr. Ncrnényi Imre r. tag, májusban pedig 
Marmula János kültag tárgyalt. Minden alkalommal beható és 
élénk vita fejlődött a kérdés fölött.

A második kérdést : az igazgatói teendők rationális megosz
tásáról dr. Szigetvári Ivánnak « A franczia lycéek igazgatásáról» 
tartott fölolvasása hozta napirendre, októberi ülésünkön. Az e 
fölött indult megbeszélésből kiérzett az a kivánalom, hogy a kérdés 
napirenden tartassák, s erre alkalmat adott dr. Waldapfel János
nak novemberi ülésünkön «Középiskoláink igazgatásáról» szóló 
fölolvasása. Ebben a kérdésben osztatlan megegyezéssel s az előbbi 
kérdés vitáiban is nagy határozottsággal nyilvánult az a kivánalom, 
hogy ezen, az administrativ teendők halmazában elmerült állások 
onnan kiemeltetvén, tevékenységük az iskolák belső életének veze
tésére irányíttassék s ily módon mint nagy nyomatéira tényezők a 
köznevelés érdekében hasznosíthassanak.

Az osztatlan népiskolának a tanterv revíziójával fölvetett 
kérdését Társaságunk előtt Ember János, r. tag tolmácsolta ; a
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középiskolák tantervrevisiójával kapcsolatban dr. Waldapfel János 
r. tag adott összefoglaló képet a középiskolai oktatás szelleméről ; 
a gazdasági ismétlő iskolák szervezése alkalmából SnaSel Fermez 
kültag fejtette ki a pædagogus szakember álláspontjáról, hogy a 
gazdasági oktatás terén mit lehessen kívánni a népoktatási intéze
tektől.

Természetes, hogy a szakemberek figyelme első sorban az 
épen elintézés alatt álló kérdések felé fordul és Társaságunk mu
lasztást követett volna el, ha nem igyekezett volna a maga részéről 
is lehetőleg hozzájárulni a felsorolt actuális kérdések tisztázásához. 
Azonban előttünk, tanítók előtt a nevelésnek minden kérdése ál
landóan actuális s Társaságunk föladata épen az, hogy ezt a föl
fogást minél általánosabbá tegye, в a nevelés kérdései iránt való 
állandó érdeklődést minél több tanító leikébe beleültesse és ápolja. 
Az időszerű kérdések mellett a pasdagogia érdekes tételeinek gaz
dag sorozatát mutatja fölolvasó üléseink tárgyainak következő 
összeállítása :

«Az országos tanítói nyugdíjalapról» értekezett György 
A ladár.

«Amerikai vélemények az idegen nyelvek tanításáról» Bar
los Fülöp.

«Az ifjúság művészeti neveléséről» dr. Láng Nándor.
«A tornajáték, mint szellemi munka» dr. Lázár Béla.
«А XIV. és XV. század iskoláiról» dr. Acsay Antal.
«Főiskolai oktatásunkról» dr. Ferenczy József.
Utoljára hagytam dr. Hegedűs István előadását «Apáczai 

Cseri János pædagogiai munkáiról», a melyben egyúttal beszámol 
arról, hogy ezen munkák fordításával és sajtó alá rendezésével 
elkészült. Ennek kiadásával akarta a Társaság megkezdeni egy 
pædagogiai szakkönyvtár sorozatát, mely feladatot alapszabályaink 
szintén elébe tűzik s egyszersmind leróni a kegyelet adóját a ma
gyar nemzeti nevelés első bajnoka iránt. Sajnos azonban, hogy e 
terv megvalósításához Társaságunknak csak a szellemi tőke állott 
rendelkezésére s nem az anyagi is. Az elsőt t. alelnökünk teljesen 
díjtalanul szolgáltatta, a második csak költségelőirányzatunkban 
volt meg, de hiányzik zárószámadásunkból. Ugyanis előirányzott 
bevételeink közül elmaradt az Akadémia segélye és a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter úrtól az előző két éven át kegyesen enge
délyezett 1200 frt segély helyett a múlt évben csakis 500 írt utal-
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ványoztatott. így összesen 1000 frt bevétel elmaradván, nemcsak 
Apácai munkáit nem adhattuk ki. hanem régi adósságunkat sem 
törleszthettük.

így a pædagogiai szakkönyvtár megindítását megint el kellett 
balasztanunk. Tehát csak a másik két eszközzel szolgálhattuk czél- 
jainkat : üléseink eszmecseréivel, a miről már szóltam, s folyó
iratunkkal.

Folyóiratunk eléggé ismeretes t. tagtársaink előtt, és az arról 
szóló jelentés alól felmenthetőnek tekintem magam. De, mint ki
válóságának csattanós bizonyítókéra, rá kell mutatnom az újonnan 
jelentkező kültagok nagy számára, a mi kizárólag folyóiratunk 
gondos szerkesztésének köszönhető

1897-ben 136 kültag lépett be, a mennyi az ujraalakulás 
évén kívül még egy évben sem. Ez örvendetes jelenséggel szem
ben szomorúan kell jelentenem, hogy a kültagok sorából 9-en 
elhunytak s továbbá, hogy 67-en kiléptek. Ily módon a múlt év 
681 kültaggal zárult, azonban az azóta jelentkezett 32 új tagot 
hozzászámítva, megint 700-nál több taggal kezdjük az új évet. 
Elég tekintélyes szám a Társaság rövid fennállásához mérve, de 
nem mondható kielégítőnek ahhoz mérten, hogy hazánkban a taní
tással foglalkozók száma a 30,000-et jóval meghaladja, különösen 
pedig, ha tekintetbe veszszük, hogy Társaságunk épen eszméinek 
terjesztése érdekében a tagdíjat oly csekély összegben állapította 
meg, a mely épen csak hogy fedezi a folyóiratnak egy példányára 
eső költségeit.

A kilépettek nagy számával szemben az a szomorú vigaszta
lásunk lehet, hogy ez minden egyesület életében jól ismert jelenség. 
Sokan vannak, a kik az egyesületek tevékenységétől valami közvet
len átalakító hatást várnak akár a közviszonyokban, akár a ma
gukéban, a kik a fokozatos haladás apró lépcsőfokait igazolják, s a 
kiknek nem elég az, hogy részeseiül tudják magukat az egyesületi 
élet által folyton erősödő közszellemnek. Ezek szolgáltatják minden 
egyesület tagjainak változó contingensét.

Ha az elmúlt egyesületi év ezen vázlatos ismertetése után 
fölállítjuk a mérleget, azt találjuk, hogy a mi alapszabályszerű 
czéljaink megközelítéséhez szellemi erőben szükségeltetett, azt 
Társaságunk elegendő mennyiségben szolgáltatta, hiány csak az 
anyagiakban mutatkozott. De — ez volt minden idők pædagogusai- 
nak sorsa, s a pædagogusokat ezért mindig kárpótolni tudta az a
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fölfogásuk, hogy a szellemieket — imponderabilitásuk daczára — 
nagyobb súlyúaknak becsülték az anyagiaknál. Ez nyugtasson meg 
bennünket is.

A kegyelet tiltotta, hogy a fentebbi mérleg keretében adjak 
számot azon súlyos veszteségekről, melyeket Társaságunknak a halál 
okozott. Szathmáry György tiszteleti tagnak még csak nem rég 
állottunk frissen hantolt sírja fölött. Az ő, nemzeti culturánkért 
lángoló és az azért kifejtett lázas munkában megtört életét 
emlékbeszédben fogja Társaságunk méltatni. Volf György r. tag és 
könyvtáros emlékének Waldapfel tagtársunk fogja ezen ülésen a 
kegyelet adóját leróni. Ez év ragadta el Szilágyi István r. tagot is, 
a m.-szigeti ref. főgymnasium igazgatóját, Arany.János «Iza parti 
hű barátját», kinek félszázadnál hosszabb időre terjedő működése 
a nevelés terén épen olyan föltünést nem kereső, de áldást hozó 
volt. mint irodalomtörténeti szereplése. — Mindnyájunk fájdalmas 
részvéte kíséri sírjukba az elhunyt jeleseket !

Végül még röviden jeleznem kell, hogy mi történt azon nagy- 
jelentőségű határozat végrehajtásának előkészítésében, a melyet a 
Társaság egy Magyar Pædagogiai Encvklopædia szerkesztését és 
kiadását kívánatosnak mondotta ki. Az előkészítésre kiküldött 
bizottság ülésezett és meghozta azon elvi megállapodásokat, a me
lyek alapján lehetséges volt a vállalat anyagi megoldására vonat
kozólag tervezetet készíteni. Erre nézve a tárgyalások folyamatban 
vannak, s az elnökség valamelyik közelebbi ülésén abban a hely
zetben lesz, hogy előterjeszsze javaslatait.

A midőn még indítványozom, hogy a Társaság fejezze ki 
köszönetét a M. T. Akadémia elnökségének azon szívességért, hogy 
üléseink számára helyiséget adott, s kérje ezt a jövőre is, tisztelet
tel kérem, méltóztassanak jelentésemet tudomásul venni.

A Társaság köszönetét mond a titkárnak buzgó fáradozásáért, a 
jelentést pedig tudomásul veszi.

IV. fíadó Vilmos r. t. következőkben tesz jelentést a pénztár álla
potáról :
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A Magyar Paedagogiai Társaság 1897. évi zárószámadása.
Bevétel. Kiadás.

í r t  kr. í r t  kr

Készlet 1896. évről - 24 Törlesztés a Franklin-
Hátralékokból 260 25 Társulatnál _.. _  __ 500 —
Folyó évi tagdíjakból 821 — írói és szerk. tisztelet-
Tagdíjak 1898-ra 36 - díjak 1896-ra ....... 40 —
Régibb évfolyamok el- írói és szerk. tisztelet-

adásából .... _  ........ 10 — díjak 1897-re 934 —
Alapítványok kamataiból 39 78 Titkári tiszteletdíj 100 —
Tiszteleti és rendes tagok Pénztárnoki tiszteletdíj 100 —

adományaiból _  ... 150 — Jegyzői tiszteletdíj .... 50 —
Segély a vallás- és köz- Szolgáknak és kapusnak 15 —

oktatásügyi miniszte- Hirdetésekre _  _  _ 17 60
riumtól _  .... _  „. 500 — Ügykezelési költségek

(levelezés, pénzbesze-
dés, szállítás, intés stb.) 59 70

Összesen : 1816 30
Pénztárkészlet 1897. évi

• decz. 31-én _  ... __ 97
1817 27 1817 27

Budapest, 1898 jan. 1-én.
György Aladár s. k. Dr. Gyulay Béla s. k.

ellenőr. pénztárnok.

A pénztári könyveket 1897 január 1-től 1897 deczember 31-ig 
átvizsgáltuk, úgy a bevételeket, mint a kiadásokat okmányokkal, tagsági 
és előfizetési könyvekkel egybehasonlítottuk, és megegyezőknek találtuk. 
A kimutatott 97 kr. pénztári maradvány készpénzben és a 975 írt ala
pítványtőke egy pesti hazai első takarékpénztári és egy pesti magyar 
kereskedelmi bank betéti könyvecskében, 50 frt pedig egy italmérési jog 
kártalanít, kötvényben előttünk bemutattatott. Ezek alapján a pénztár
noknak a fölmentvény megadni kérjük.

Budapesten, 1898 január hó 28-án.

Dr. Zsengery Samu s. k., Radó Vilmos s. k.,
számvizsgáló bizottsági tag . szám vizsgáló b izottsági ta®-

Jelenti ennek kapcsán, hogy a pénztári kezelést a legnagyobb 
rendben találta, miért is a Társaság köszönetét mond a pénztárosnak 
és részére a felmentvényt megadja.



MAGYAR PAEDAGOGIAI TÁRSASÁG.

V. Dr. Gyulay Béla pénztáros előterjeszti a következő költség- 
vetést :

1-25

Költségelőirányzat 1898-ra.
B ev é te l.

í r t  kr.
K iadás.

f r t  kr.
Pénztárkészlet 1897 -ről_.. -  97 Törlesztés a Franklin-
Hátralékokból _  _ 200 — Társulatnál __ 800 —
Folyó évi tagdíjakból 800 — írói és szerk. tisztelet-
Régibb évfolyamok el- díjak 1897-re__ __ 66

adásából _ _ _ _ _ _ _ _ 5 - írói és szerk. tisztelet-
Alapítv. kamataiból 4-0 — díjak 1898-ra... __ _ 900 —
Tiszteleti és rendes ta- Titkári tiszteletdíja __ 100 —

gok ajándékaiból __ 150 — Pénztárnoki tiszteletdíj . 100 —
Segély a vallás- és köz- Jegyző tiszteletdíj _ __ 50 -

oktatásügyi miniszter- Szolgáknak és kapusnak 15 —
tői ... __ _ 1000 - Hirdetésekre _ _ _ _ _ 20 —

Ügykezelési költségekre 100 -
2195 97 2151 -

Budapest, 1898 január 28-án.

György Aladár s. k., Dr. Gyulay Béla s. k.,
ellenőr. pónztárnok.

A Társaság a bemutatott költségvetést észrevétel nélkül el
fogadja.

VI. Elnök ajánlatára a tisztujítás megejtésére a szavazatszedő 
bizottságba beválasztattak : Zsengery Samu és Gyulay Béla. A megej
tett szavazás után a bizottság elnöke Zsengery Samu a választás ered
ményét a következőkben hirdeti ki. Megválasztattak :

Elnök: Dr. Heinrich Gusztáv,
Alelnökök : Dr. Hegedűs István,

Dr. Erődi Béla,
Dr. Verédy Károly,

Titkár : Dr. Kovács János,
Jegyző: Trajtier Károly,
Könyvtáros : Szuppán Vilmos,
Pénztáros : Dr. Gyulay Béla,
Ellenőr : György Aladár,
Szerkesztő : Dr. Négyesy László.

VH. Végül a titkár bejelenti, hogy új kültagokul belépni óhaj
tanak :
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Heller Richard (Baja), Fak/l István (Sziget-Csép), Hován Endre 
(Abauj-Enyeczke), Milleker Bódog (Yersecz), Vörös János (Eszék), Malcz 
József (Kis-Becskerek), Ncy Lipót (Trencsén-Baán), Volosin Olga (Egres), 
Huszár Imre (Stájerlak), Csánki József (Zalathna), Szőllősi Jenő (Pacsér), 
Gróf Lajos (Bözöd-Ujfalu), Szomorú István (M.-Pécska), Sántha Lajos 
(Budapest).

Felvétetnek.
Az ülés véget ér.

BEKÜLDÖTT MÜVEK.

Magyar Verstan. Középiskolák számára és magánhasználatra irta 
Négyesy László. Második javított kiadás. Budapest, Franklin-Társulat. 152 1. 
Ára 90 kr. E könyv első kiadása segédkönyv volt, az új kiadást tankönyvül 
engedélyezte a minisztérium.

Német nyelvtan, olvasó- és gyakorlókönyv. Középiskolák használa
tára irta Schuber Mátyás. Első kötet a gymnasium III., a reál- és polgári 
iskolák I—II. osztálya számára. Franklin-Társulat. 167 1. Ára 1 frt.

Német olvasókönyv középiskolák számára. Szerkesztette dr. Varga 
Bálint budapesti ref. főgymnasiumi rendes tanár. I. rész. A gymnasiumok 
III. s a reáliskolák I. és II. osztályai használatára. Franklin-Társulat. 
106 1. Ára 60 kr.

Számtan a középiskolák alsó osztályai számára. Irta Fr. Kiss Károly 
főgymnasiumi tanár. Második kiadás. Franklin-Társulat. 311 1. Enged. 
4964—-97. sz. a. Ára 1 frt 50 kr.

Emlékkönyv a pozsonymegyei tanítótestület huszonöt évi működésé
ről 1872— 1897. Szerkeszti Alszeghy János tanítótestületi elnök. 123 lap. 
Ára 1 korona.

A két imposztor. Elbeszélés gyermekek számára. Irta Jakab Ödön. 
Neogrády Antal rajzaival. Franklin Társulat. 143 1. Ára 1 frt.

A magyar nemzet története. Millenniumi kiadás. Szerkeszti Szilágyi 
Sándor. 135—142. füzet. (A munka 6-ik kötetét fejezik be, melyben An
gyal Dávid a II. Mátyástól III. Ferdinánd haláláig terjedő kort tárgyalja. 
A társadalmi és művelődéstörténelmi rész Dézsi Lajos tollából való.) Elké
szült eddig az I—VI. és a IX. kötet. — Megjelent a 143—144. füzet is, 
melyek a 8-ik kötetet nyitják meg (Magyarország története a szatmári bé
kétől a bécsi congreBsusig. Irta Marezali Henrik). Illustratiókkal és mellék 
letekkel. Athenæum. Füzetje 30 kr.

A magyar drámairodalom története a legrégibb nyomokon 1867-ig. 
A m. tud. akadémia Bézsán-féle jutalmával kitüntetett pályamunka. Irta 
Bayer József. I. köt. XV. és 541 1. — II. köt. VII. és 494 1. Budapest, 
kiadja a magyar tud. akadémia. A két kötet ára 7 frt.

.1 magyar nép múltja és jelene. Emlékmű a magyar nép felszaba
dulásának ötvenéves jubileumára. Első kötet. A szolgaságtól a szabadságig.
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Irta Benedek Elek. A teljes mű 40 füzetből fog állam. Megjelenik minden 
hó l én és 15-én. Megjelent az 1—7. füzet 4.-r., illustratiókkal és színes 
mellékletekkel. Füzetje 30 kr. Budapest, Athenæum.

Magyar Könyvtár. Szerkeszti fíadó Antal. Budapest, Lampel Bobért, 
(Wodianer F. és fiai). Füzetje 15 kr.

11—12. füzet. Arany János válogatott balladái. Iskolai szövegkiadás. 
fíiedl Frigyes bevezetésével. 70 1.

13. fűz. Olasz elbeszélők tára. Foriua, Verga, Serao, De Amieis. Első 
sorozat. Fordította fíadó Antal.

14. fiiz. Petőfi. Úti rajzok. I. Úti jegyzetek. II. ü ti levelek Herényi
hez. 79. 1.

15. fűz. Ifjabb Dumas Sándor : A kaméliás hölgy. Dráma öt felv. 
Ford. Szemere Attila. 90 1.

16. fiiz. Légyott hármasban és egyéb történetek. Irta Szomaházy 
István. 65 1.

17. fűz. Franczia elbeszélők tára. Maupassant, Gréville, Kicard, Cha- 
vette, Bonsergent. Fordította Ambrus Zoltán. 70 1.

18. fűz. Gerolamo Rovetta : A becstelenek. Az olasz állami díjjal 
jutalmazott szinmü három felv. Fordította fíadó Antal.

19. fűz. Kisfaludy Károly válogatott költeményei. Sajtó alá rendezte 
és bevezetéssel ellátta Bánóczi József. 70 1.

20—21. fűz. Shakspere : A szentivánéji álom. Fordította Arany János.
80 lap.

22. fűz. Kármán Fanni hagyományai. Bevezetéssel ellátta Bánóczi 
József. 60 1.

A geometria elemei polgári fiu-iskolák számára. Első rész. I. és II. 
osztály tananyaga. Irta Tóth József. Franklin-Társulat. 144 1. Ara 80 kr. — 
Enged. 3088—97. sz. a.

Katholikus szertartások elemei. Néptanodáink (!) IV. és V. osztálya, 
úgyszintén a polgári és felsőbb népiskolák számára. Irta Fonyó Pál. Tizen
egyedik kiadás. Főpásztori jóváhagyással. Pozsony, 1898. Stampfel Károly 
kiadása. 39 1. Ara 18 kr.

A katholikus egyháztörténet elemei. Néptanodák V. és VI. osztálya, 
úgyszintén a polgári és ipariskolák használatára. Főpásztori engedélylyel. 
Kiadta Fonyó Pál. Kilenczedik kiadás. Pozsony. Stampfel Károly. 48 lap. 
Ára 24 kr.

Magyar Tájszótár. A m. tud. akadémia megbízásából szerkesztette 
Szinnyei József egyetemi tanár, a m. tud. akadémia r. tagja. Második kö
tet I. füzet. Ó-Pirvindikóka. 1—160. hasáb (4.-rét) II. füzet. Piskolc-rőt. 
161—320. hasáb. Megjelenik inárcz. 1., jun. 1., szept. 1., decz. 1. Előfizetési 
ára éven kint 4 frt.

Iskolai magyar nyelvtan elemzés alapján. A középiskolák I. és II. 
osztálya számára. Irta Kalmár Etek. Második rövidített kiadás. Franklin- 
Társulat. 128 1. Ára 80 kr. — Enged. 4936—97. sz. a.

Gazdasági ismétlő iskolások könyve. Kézikönyv ismétlő iskolai nö
vendékek számára. Szerkesztette Vaday József. III-ik jav. kiadás. Szerző
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tulajdona. Nagyvárad. 8-r. 312 1. Ára egyenként 80 kr., több példányban 
rendelve 60 kr. kötve.

Magyarország története a középiskolák felső osztályainak használa
tára írta Király Pál. Bevezetéssel ellátta Szilágyi Sándor. Wodianer. 372 1. 
Ára 1 frt 80 kr.

Az ifjabb Michelangelo Buonarroti. A flórenczi Archivo Buonarrotiban 
levő kiadatlan források alapján, írta Badó Antal. Budapest, Wodianer. 58 1.

A siketnémák m. kir. állami iskolájának szervezeti szabályzata.
Enektár a gymnasiumi V—VIII. osztály számára. Szerkesztette Sz. 

Nagy József ének- és zenetanár. Kiadja a «Sárospataki Irodalmi Kör» a 
főiskola költségén. (Gymnasiumi Könyvtár XXIV. kötet.) Sárospatak. 8.-r. 
192. 1. Ára kötve 1 frt 60 kr. (Tartalma mintegy 100 ének, részint vegyes 
karra, az V. és VI. osztálynak ; részint férfikarra, a VII. és VIII. osztály
nak; fele vegyes tartalmú, fele egyházi ének. Az egész könyvben csak 
kótás szöveg van.)

Positiv aesthetika. l ’hysiologiai és psyehologiai æsthetika. Az sesthe- 
tikai érzések psychophysiologiája. Irta dr. Pékár Károly. Megjelenik a 
magyar tudományos akadémia támogatásával. Budapest, Hornyánszky Vik
tor könyvnyomdája. 8.-r. 672 1. Ára fűzve 4 frt.

Plularchos párhuzamos életrajzai. Görögből fordította és jegyzetek
kel ellátta dr. Kacskovics Kálmán. Harmadik kötet. Két nagyobb és nyolcz 
kisebb, a szöveg közé nyomott képpel. Budapest. A fordító tulajdona. Nagy 
8,-r. 608 1. Ára 5 korona.

Osszhangtan iskolai és magánhasználatra különös tekintettel a képez- 
dei tantervre irta Major J. Gyula képezdei tanár. Második javított és bőví
tett kiadás. Budapest. Nádor Kálmán. Nagy 8.-r. 53 1. Ára 1 frt 50 kr.

Szent beszéd. Az 1897. évi szt. Szilveszter-estén az esztergomi fő- 
székesegyházban mondotta dr. Walter Gyula kanonok, herczegprimási 
irodaigazgató. Esztergom. Buzárovics G. 8.-r. 15 1.

A görög gondolkodás kezdetei Thalestől Sokratesig. Az összes töredé
kek fordításával. Irta dr. Sebestyén Károly. Budapest, Franklin-Társulat. 
(A Filozófiai írók Tárának XIV. darabja.) 234 1. Ára 1 frt 50 kr.

Irene. Szomorujáték öt felvonásban. Irta  Kisfaludy Károly. Magya
rázta Vozári Gyula főgymnasiumi tanár. Budapest, Franklin-Társulat. 
(Jeles írók Iskolai Tára LV.) 133 1. Ára 50 kr.

Szemelvények P. Cornelius Tacitus Annalesébűl. Magy. dr. Schmidt 
Attila. Budapest, Franklin-Társulat. (Jeles írók Iskolai Tára LVI.) 172 1. 
Ára 60 kr.

Kádár Pali, a kis magyar Bobinson. Elbeszéli Böngérfi János. Több 
fametszetű képpel. Budapest. Ifj. Nagel Ottó. 192 1. Ára 1 frt.

Tanügyünk korszerűsítése. Nevelési vezérkönyv szülék, nevelők és 
neveléstannal foglalkozók számára. Irta  dr. Wekerle László. Bevezetéssel 
ellátta dr. Wekerle Sándor. Budapest, 1898. Lampel B. (Wodiáner.) 118 1. 
Ára 1 frt.



A HÉT OSZTÁLY ELLEN.

A polgári iskoláról lesz szó, melynek jövője mintha évről- 
évre zavarosodnék inkább, mint világosodnék. A közoktatásügyi 
miniszter tavalyi budget-beszédében s a hajdúszoboszlóiak egy kül
döttségének az időtájt adott válaszában említés történt a bét osz
tályú polgári iskoláról. Úgy szokott az lenni, valahányszor egy 
reményeket keltő miniszteri nyilatkozat elhangzik, hogy nyomban 
áradozó kommentárok íródnak hozzá, s kitanítják az embert, me
lyik szóból mit és még mit kell érteni. Mindig többet, mint a 
mennyi benne van. Ha azután csalódás lesz belőle, rendesen kitű
nik, hogy nem is annyira a kommentált szavakban, mint inkább a 
kommentárban volt elhintve a magja.

Akkor is, ha csak a Polgári Iskolai Közlöny szemüvegén 
nézte az ember a hét osztály dolgát, bizony úgy tűnt fel, mintha 
már itt volna az ajtóban és minden pillanatban várhatnók bebo
csátáskérő kopogtatását. Untalan lehetett olvasni a szerkesztőség 
bizakodó, szinte suggeráló megjegyzéseit, melyek a két esztendővel 
azutáni időről úgy beszéltek, mint a mikor már rég meg lesz a hét 
osztályú polgári iskola.

íme eltelt egy esztendő, és nemcsak hogy egy közeledő lépés 
sem történt a várt irányban, hanem a miniszter idei beszéde még 
csak nem is czéloz a hét osztályra. (Azóta a közoktatási tanács 
bizottsága mellette nyilatkozott, 1. jelen füzetünket. Szerk.) De 
hát egy kis körültekintés után nincs is mit csodálni, ha ilyen újdo
natúj eszmével nem nagyon sietnek azok, kik érte majd felelősek is 
lesznek.

Új törvény alkotásáról van itt szó és egy meglevőnek módo
sításáról, mihez nagy apparatus kell. Különösen szervezeti kérdé
sekben, ha még hozzá egy szintén forrongó másik szervezettel kell 
összehangzaniok, felette bajos a gyorsabb tempójú haladás. Ez pedig

9Magyar P æ dagogia. V II. 3.
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a jelen reformra vonatkozólag annál is inkább igaz, mert annak sem 
iránya, sem terjedelme tekintetében nincsen semminémű meg
egyezés. A miniszter beszédei nyomán lehet ugyan találgatni ; de 
tudni semmit sem lehet. Épen mert oly sokan keresik most tapo
gatódzva, vájjon milyennek gondolhatják odafönt a hét osztályú 
polgári iskolát, és e tervezgetések minden korlát, minden irányitó 
ujjmutatás nélkül egészen szabadjára indultak meg ; az egymással 
homlokegyenest ellenkező vélemények legnagyobb zavara fog e 
reform körül tornyosulni, mi a dolog megvalósulását még inkább 
késlelteti.

De tegyük, hogy ez az újítás már átment az előtanácskozmá- 
nyok rostáján, és megszürődött annyira, hogy törvénynyé szöve- 
geződjék. Tudvalévő, hogy ez a szövegezés, a szintén javában folyó 
középiskolai tanterv-revisio, sőt kilátásba helyezett törvénymódo
sítás figyelembevétele nélkül meg nem eshetik. Annyiszor hangoz
tatták épen onnan a kormányrúd mellől e két reform kapcsolatát, 
hogy kell benne hinnünk, vagy ha nem, hát legalább kell rá szá
mítanunk. Előbb megegyez egymással a gymnasium és a reál, 
vájjon az egységes jogosítás kedvéért hogy is legyen hát ezután ; 
és majd csak akkor kerül a sor a polgári iskolára.

Mindezek alapján úgy látszik, hogy nincs mit sietni a hét 
osztályos óratervek kovácsolásával, és kár a polgári iskola reformját 
tisztán csak olyan színben tüntetni fel, mintha minden attól függne, 
lesz-e hét osztály, vagy sem. Ez az erővel betetőzni akaró áramlat 
okulhatna a felső kereskedelmi iskolák kialakulásának históriáján 
s azon a régi közmondáson, hogy: sic vos non vobis . . .

De meg bajos is észrevenni, hogy «bizonyos, még pedig igen 
fontos gyakorlati életpályák» valami feltűnő módon elégedetlenek 
volnának eddigi előkészítő iskoláikkal, és élénk szükségét éreznék 
egy új, épen nekik való középiskolának. Állítólag «a vasutasok, 
postások, erdészek, gazdászok, építészek, gépészek, elektrotechni
kusok, közigazgatási, adó-, pénzügyi, bank- és egyéb gyakorlati 
hivatalnokok vehetnék a betetőzött polgári iskolának jobb hasznát, 
mint a meglevő középiskolák bármelyikének». Nyilvánvaló, hogy 
ezt az állítást csupán azok fogják megszorítás nélkül elfogadni, a 
kik óhajtják is, hogy úgy legyen. Tárgyilagos szemlélőben némi 
scrupulusok támadhatnak. így pl. ha az «építész, gépész és elektro
technikus» alatt pallért, gépkezelőt és elektromossági szerelőt kell 
érteni, akkor előkészítőül a hét osztály sok ; ha pedig valami ma
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gasabbat, t. i. építész, gépész és elektrotechnikus mérnököt, akkor 
meg kevés, mert hisz a műegyetemi tanulmányok megkezdéséhez 
nem elég. Ha pedig a többi felsorolt életpályát törvényhozásilag 
biztosíthatná magának a hét osztályú polgári iskola, akkor 37 felső 
kereskedelmi iskola közül legalább 30-at nyomban be kellene zárni. 
Ez annyira szembeötlő, hogy az Egyetemes Nemzeti Közoktatás 
(szerkeszti Deme K.) máris hirdeti a kereskedelmi középiskolák 
fölösleges voltát arra az esetre, ha a hét osztályú polgári iskola 
megvalósul. Talán még sem való föltenni a közoktatásügyi kor
mányról, hogy azt az intézményt, melynek hosszas huza-vona után 
csak az imént adott némileg definitiv szervezetet és megfelelő 
tanári kart, egy lij alkotással mindjárt fölöslegessé is fogja tenni.

Vájjon csak azért, mert mindenki érzi, hogy a polgári iskolá
val kell valaminek történnie, okvetetlenül egy új fajta középiskolát 
csináljunk-e belőle? Bizonyítani kellene előbb, hogy az egyetemre 
való képzés és az általános műveltség nyújtása olyan különböző 
feladat, melyet egyazon iskola nem végezhet. Továbbá azt, hogy 
a nemzeti kultúra szempontjából nem hasznos, sőt czélszerűtlen, 
ha az általános műveltség törzse és iskolája lehetőleg rokon marad 
mindazok számára, kiknek a szaktanulásuk előfeltételéül magasabb 
niveaut követel meg a közfelfogás. Annak emlegetése, hogy a 
leendő vasutasok, postások stbiek előkészítő iskolájában állam
szám vitel tant, könyvvezetést, jogismeretet s mi egyebet kell taní
tani, csak sajnálatos összezavarása a szaktanításnak az általános 
képzéssel.

Ha a miniszternek az a véleménye, hogy a minősítési törvény 
fölöslegesen tette meg az érettségit némely pályák előfeltételévé, — 
miben örömest egyetértünk vele ; — könnyű a dolgon úgy segíteni, 
hogy megfelelő törvénymódosítással csak bizonyos számú osztályok 
elvégzése követeltessék érettségi bizonyítvány nélkül. Csupán ezért 
egy teljesen új iskolát szervezni, és a meglevők mellé még egy 
negyedik fajta érettségi bizonyítványt hozni forgalomba, rosszabb 
orvosság volna a betegségnél.

De mindez még csak hagyján, mert józanul megtart bizonyos 
határt az egyetemre képző és nem képző középiskolák között, s 
egészen a hasznosság szempontjából fogván fel a dolgot, ki akar 
küszöbölni az ú. n. gyakorlati középiskolából minden kevésbbé 
értékesíthető tanulmányt. Mit szóljunk azonban ahhoz, hogy «az 
új polgári iskola úgy lesz megalkotandó, hogy a magyar-német

9*
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nyelvekből, a mennyiségtani, a természettudományi, a földrajz
történelmi tantárgyakból akkora, sőt némileg még kimerítőbb kép
zést fog adni, mint akármelyik középiskola?» Ennek a concurrenz- 
iránynak, mely azonfelül az egyetemre való képzést is vindicálja 
magának, a Polgári I. Közlöny szerkesztője adott kifejezést. Az 
előbbi idézet az ő megjegyzését reproducálja, melyben hibáztat 
egy czikket, hogy a hét osztályú polgári iskola abiturienseinek az 
egyetemre való felvételét külön vizsgálattól teszi függővé. Szerinte 
ez a vizsgálat merőben fölösleges békó azokon a facultásokon, hol 
az elsorolta tantárgyakra, mint előtanulmányokra, támaszkodik a 
tanítás. így hát, ha a facultások tanítását, mint bizonyos tantár
gyakra támaszkodót vizsgáljuk, csupán a theologia marad elzárva 
a jövő polgári iskolája elől. Ha lehet valamivel rövid úton discre- 
ditálni a tervbe vett új polgári iskolát, ilyen túlzásokkal bizony 
mennél előbb. Ez a mozgalom, ha ilyen irányban halad, csak
hamar lehetetlenné, sőt nevetségessé teszi magát. Lehetetlenné, 
mert eldobja magától eleve azt a jogczímet, melynek alapján léte
sülhetne, t. i. nem akar az egyetemre nem képesítő középiskola 
lenni ; nevetségessé, mert meg sincs, máris nagyra hajaz, mikor egy 
sereg tantárgy dolgában olyannak, sőt külömbnek ígéri magát, 
mint a meglevő hagyományos középiskolák bármelyike.

Mi más ez, mint a gyakorlati pályák ürügye alatt, de meg
kérdezésük nélkül, egy olyan középiskolát csempészni tanügyszer- 
vezetünkbe, mely egy évvel hamarább szabadít fel önkéntességre, 
egyetemre, mindenre? Persze hogy óriás volna az attractio ! De 
épen oly óriás naivság kell hozzá, hogy valaki ilyen törekvések 
sikerében bizakodjék.

Harmincz esztendeje nevezi magát a polgári iskola a művelt 
iparos, kereskedő és gazdálkodó középosztály iskolájának. Mind e 
mai napig nem talált hitelre, sőt nem szűntek meg bizonyos oldal
ról elhibázott alkotásnak, se hús se hal-nak, Mohamed koporsójá
nak s más, élhetetlen voltát körüliró effélének csúfolni. Mivel a 
közönség egyaránt használhatta középiskola helyett is, tanulóinak 
száma évről-évre növekedett; de csak az alsó négy osztályban,
V. és VI. osztálya alig tengődött valahogy. Hiába volt mindenféle 
tanfolyam ; nem sikerült ezen a négy osztályon számbavehetőleg 
fölülemelkedni. A kereskedelmi tanfolyam, mely bár szegényesen, 
az akadémiák mintájára szervezkedett, jogosításának sokoldalú 
volta miatt bevált ugyan, de menten önállósította magát.
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Most már, lia ilyen hosszú ideig a polgári iskolának csak 
alsó négy osztálya számított valamit; ha az a 25 ezer tanuló, 
melyre oly önérzetesen szokás hivatkozni, ebbe a négy osztályba 
já r : nem önként kinálkozik-e a tanulság, hogy nem kellene fel az 
egyetemig kapaszkodni, olyan helyre kívánkozni, hol már más ül ; 
hanem az alsó négy osztályra fordítva minden gondot, ezt szer
vezni, ezt tökéletesíteni. Mert meg nem felelő se a tanterve, se a 
felügyelete; nincsen se rendtartása, se utasítása, és ilyen csonkán 
bénán mégis növekszik évről-évre, mert olcsó, sokoldalú és alkal
mazkodni tud. Ez a négy osztály teszi ki egészen a polgári iskolát, 
s legalább nálunk Magyarországon nincs is szükség ennél többre. 
Gondoskodni kell azonban róla, hogy mindazon czéloknak, melyeket 
eddig oly nagy mértékben szolgált, mennél teljesebben és jobban 
megfelelhessen. Meg kell könnyíteni és külön, részletes rendelettel 
szabályozni a polgári iskolai tanulóknak a középiskolába való átlé
pését ; mindakét középiskola tantervének revisiójánál figyelemmel 
kell lenni arra, hogy a mennyire a végczél szem elől tévesztése 
nélkül lehetséges, — pedig lehetséges, — az alsó négy osztály 
némileg befejezett egészet képezzen és algymnasium, alreál és pol
gári iskola egymáshoz lehetőleg hasonlítson. Részemről egészen 
egyformává óhajtanám tenni, hogy ne is legyen más, mint négy 
osztályú polgári iskola, és fölötte négy osztályú főgymnasium és 
főreáliskola, A gyakorlat anélkül is így használja.

Azt az egész összeget, melyet a közoktatásügyi budget a pol
gári iskolai reformra szánhat, részint úgy kellene felhasználni, 
hogy mielőbb megszűnjenek az 500 forintos polgári iskolai állások, 
melyekkel szemben a tanári czím sürgetése valóságos szatíra; 
részint pedig úgy, hogy a megfelelő népességű magyar helységek
ben mennél több új polgári iskola szerveződhessék. Fel kellene 
szerelni tisztességesen a meglevő polgári iskolákat bútorokkal és 
taneszközökkel, ifjúsági és tanári könyvtárral, mely kellékeket kép- 
zelhetetlenül fukar kezekkel mér az állam. Egyszóval az elhanya
golt, a mostohán dotált polgári iskolát át kellene formálni meg
felelő tantervű, utasítású és rendtartású, hathatós felügyeletű, jól 
felszerelt és elhelyezett iskolává, melynek tanárát érdeme sze
rint fizetik. Sokszorosan előbbre valók ezek a javítások az ú. n. 
továbbfejlesztésnél és betetőzésnél, mely a milyen hangzatos, 
olyan fölösleges.

Végül még két dologra óhajtom figyelmeztetni azokat, kik
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a hét osztályú polgári iskola számára óraterveket componálnak 
és tekintve azt a látszólag csekélyke különbséget, mely végül az ő 
iskolájok és a középiskolák közt mutatkozik számára, az egyetem 
megnyitását követelik.

Arra ugyanis, hogy ez idő szerint maguk a polgári iskolai 
tanárok sincsenek feljogosítva diplomájuk alapján az egyetemre 
beiratkozni. Micsoda bonyodalomtámasztás tehát olyan reformot 
kívánni, mely szerint a polgári iskolai tanuló megtehesse, a mit, 
tanára meg nem tehet ; valaki képesítsen arra, a mire maga sincsen 
képesítve. Ha pedig úgy értik a dolgot, hogy mindazok, kik a felső 
három osztályban tanítanak, kötelesek legyenek középiskolai tanári 
vizsgálatot tenni; akkor egy pillanatig sem marad az az iskola 
polgárinak, hanem lesz belőle reáliskola vagy gymnasium, ha 
semmi másért, hát a tanárok jobb fizetése kedvéért. Ez így van, 
bár tagadni lehet. Sőt fogják is, mert azt még senki sem mondta, 
hogy: mi bizony szeretnénk több fizetést és jobb nyugdíjat, kérünk 
tehát Tápió-Szelére felső kereskedelmi iskolát; hanem azt már 
mondták gyakran, hogy Т.-Szele kereskedelmi középpont, a vasút 
mellett fekszik, van takarékpénztára és így tovább, tehát kell neki 
felső kér. iskola. T.-Szelének ez nem ártott, a tanároknak meg 
esetleg használt.

Másik igen fontos momentum, hogy a polgári iskolának mind 
kül-, mind belföldi összes hagyományaival szakít az, a ki belőle az 
egyetemre is előkészítő iskolát akar fejleszteni. Olyan reformban 
pedig, mely a történeti fejlődést nem respectálja, hanem végig 
akarja csináltatni a polgári iskolával azt a metamorphosist, a me
lyet a reáliskola a szemünk előtt végig csinált, nincsen köszönet. 
Egy fajta reáliskolánk már van ; a mily szükséges ez, époly fölös
leges volna egy másik, mely még hozzá a maga hét osztályával az 
általános niveaut is feltétlenül lejebb húzná.

P a u l o v it s  K á r o l y .
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SZOLGÁLATI PRAGMATIKA.

I.

Az állambölcsészettel foglalkozó tudósok mai napig harczban álla
nak az államnak, mint közjogi fogalomnak, helyes meghatározása miatt. 
Nem találunk egyetlen oly definitiót, melyhez mint egyedül helyeshez 
mindenki csatlakoznék. Sőt sokan annak még létjogosultságát is két
ségbe vonják. De ha azok, a kik mint szükséges élő intézményt veszik 
fel, nem tudnak is megegyezni a fogalom mikénti meghatározásában : 
igen egyszerűen körvonalazzák feladatát, s ezen feladat teljesítésében 
keresik létokát. Minden állam feladata, hogy az azt képező nemzet min
den egyes tagjának, mint állampolgárnak, személyi, jogi, vagyoni bizton
ságáról gondoskodjék. Czélja röviden a «közjó», «salus reipublicæ», mely
nek megteremtésére, öregbítésére hat törvényhozásával, kormányzásával 
s jogszolgáltatásával. Ebben a közjó-fogalomban benne van mindaz, a mit 
csak elvárhatunk egy államtól, elkezdve a honvédelemtől — a lelencz- 
házakig. Az állam e feladat teljesítésére annak nagysága szerint igen 
különféle eszközökkel rendelkezik ugyan, de mégis első sorban a közegei 
azok, a mikre bíznia kell a megoldást.

Más szavakkal, hogy az állam magasztos czélját csak némileg is 
megközelíthesse : oly egyénekre van szüksége, kik mint alkalmazottak az 
ő érdekében, czéljainak megvalósításában fáradoznak, dolgoznak. Csak 
természetes, hogy az állam annál inkább érhet czélt, minél odaadóbbak 
a közegek, minél jobban tisztában vannak feladatuk nagyságával, minél 
függetlenebbek a köz- és magánérdek összeütközése alkalmával, minél 
képzettebbek a szakkérdések felvetődésónél.

Az olyan közegektől, kikben sem szakértelem, sem függetlenség, 
sem buzgóság sincs : nem várható oly működés, a mely az államra hasz
nos lehetne. Az állam érdeke, s ezzel a közjó megköveteli a kellő embert 
a kellő helyen. S ne gondoljuk azt, hogy létezzék oly igénytelen műkö
dési kör, melynek betöltése ne volna eléggé fontos az egész szervezetre, 
s esetleg, megfordítva, hogy valaki be ne váljék egy másik helyen — 
feltéve, hogy nem egészen rossz. Az állami szervezetet géphez hasonlítva: 
vájjon az utolsó kis csavar elmozdítása nem okozhat e ép úgy robbanást, 
mint a vezető gépész vigyázatlansága ? s ha nem lehet is mindenki vezető 
gépész, nem tölti-e ép úgy be hivatását, mint csavar, csak jól megállja 
helyét ?

Ezektől folyik, hogy akár kinevezés, akár választás, akár megbízás, 
akár mi más czimen az állam közegévé tesz valakit, akkor annak bizonyos
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működési kört ad, a melyben az, ismereteit felhasználva, az állam érde
kében dolgozni fog. E megbizás nem történhetik másképen, mint ok
iratban, melyet az illető a kormánytól, mint az államhatalom képviselő
jétől kap. Ez okirat úgy tekinthető mint szerződés — mert két oldalú : 
az állam bizonyos állást, hivatalt s ezzel javadalmazást ad az illetőnek : 
de elvárja bizonyos kötelességek teljesítését. Sokan ugyanazon az alapon, 
mivel a kinevezés közjogi ténykedés, kétségbe vonják a kinevezés szer
ződésszerű jellegét : de azt nem lehet elvitatni, hogy itt bizonyos szolgá
latok teljesítéséről s ezzel szemben való kártalanításról, a fáradságok 
után járó javadalmazásról van szó. Szerződés ez, a hol az állam az egyik 
fél, a kinevezett közeg a másik fél. A szerződés elfogadása az állam 
részéről megtörtént azzal, hogy az illetőt, és nem mást, nevezte ki arra, 
és nem más állomásra ; a kinevezett fél részéről azzal, hogy ő a hivatalt 
elfogadta, esetleg jelentkezett vagy esküt tett. Szoros jogviszony fejlődik 
itt ki, a mit sem az egyik, sem a másik fél nem szakíthat meg.

Daezára annak, hogy ezéljaik azonosak, mégis érdekösszeütközések 
folyhatnak e jogviszonyból a két fél között. Az egyik mulasztással vádol
hatja a másikat, a másik azt hiheti, hogy sokat követel az egyik. S mivel 
a nézeteltérésből súrlódások erednek : a köz érdeke kivánja elejét venni 
a félreértéseknek, szigorúan megszabni úgy az egyik, mint a másik fél 
működési körét, kivánalmait, a szolgáltatásokat és ezzel szemben a 
javadalmazást, előléptetést, nyugdijat stb.

Ilyen általános szabályzatnak szerkesztése a köz érdeke. Tudja az 
a hivatalnok, alkalmazott vagy bármi néven nevezzük : mi a teendője, 
mire vállalkozik, meddig rabja a szolgálatnak ; de ezzel szemben mihez 
van joga, mi a kilátása a jövőben ; hol keresse igazságát, ha sértve érzi 
magát, hol keressen védelmet, ha ok nélkül zaklatják.

A kereskedő, ha vevője nem fizet ; a vevő, ha a szállított áru nem 
felel meg a feltételnek — perrel érvényesíti jogát. Az állam gondoskodik 
arról, hogy a magánfelek vitás kérdéseiben igazságos Ítéletet hozasson ; 
módot ad az utolsó cselédnek, hogy gazdájával szemben felléphessen. Az 
élet ezernyi alakban tárja fel a szerződéseknek fajait : s mindegyiknél 
fennáll a jogorvoslat lehetősége, mindegyiknél egyszerűen megállapítható, 
kinek mit volt jogában követelnie — s eldönthető a hiba, vagy mulasz
tás kérdése. Csak itt maradjon minden kétségben ? ez a legfontosabb 
államérdek legyen kiszolgáltatva az eshetőségnek, az illető személyek 
szeszélyeinek ?

A szolgálati viszony rendezése az egyszerű családi életben is meg 
van. Tudnia kell a családfőtől az utolsó cselédig mindegyiknek, mit kell 
tennie. Maga az állam mikor mint fiscus ad ki bérleteket, annyira meg
köti a haszonbérlőt §§-kal, a mennyire csak szükségesnek véli a föld vagy 
egyéb jószág érdekét biztosítani. De mikor ő maga haszonbérbe veszi a
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legdrágább jószágot : az emberi észt és akaratot, akkor kénye-kedve sze
rint bánik el.

Az igazság, a természetes ész, de maga a hasznosság érdeke kívánja 
a jogviszony rendezését. Mivel pedig minden egyes esetben lehetetlen 
részletezni a kivánalmakat : egységes alakban lesz czélszerü e szabályza
tokat megszerkeszteni.

A szolgálati szabályzat szükségét minden állam belátta ; teremteni 
óhajtván egy független, eró's hivatalnoki kart : iparkodott azt megszer
keszteni.

Nem akarok ismétlésbe esni, azért csak röviden utalok dr. Bozóky 
Endrének nemrég megjelent czikkére, a hol ő érdekesen sorolja fel a 
nevezetesebb mozgalmakat, melyek ez irányban újabb időben történtek.

Itt csak azon tényt említem fel, hogy nálunk már maga a sajtó 
kezd foglalkozni a kérdéssel : a mi idők jele.

Nálunk a kérdés megoldása a fent elősoroltak után nem okoz nagy 
nehézséget, csak akarat kell. Az anyaggyűjtés megtörtént ; úgy az emlí
tett tervezetek, mint az életben levő idevágó törvények, szabályrende
letek majd minden esetre intézkednek ; ha pedig valamilyen különös 
eset nem foglaltatnék bennök : más kifejlett bizonyos gyakorlat — csak 
ezeket szedjük össze, egységesítsük : s megvan a kész munka.

Igaz ugyan, hogy kérdés az, vájjon sikerül-e minden szolgálati ág
nak megfelelő helyet biztosítani az egységes pragmatikában : de ép erre 
kell törekednünk. Az egész munkától csak akkor várhatunk kellő ered
ményt, ha az összes államhivatalnokokra kiterjed.

A szolgálat között való megkülönböztetésnek még a látszatát is 
kerülnünk kell.

Legyen egy törvényünk, — mely az egész hivatalnoki kart, mint 
az állam s nem a kormány alkalmazottjait tünteti fel, annak kötelességeit 
és jogait körvonalozza, megszabja hatáskörüket, kijelöli fórumukat, a hol 
igazságot kereshetnek.

Benne van ebben a törvényhozásnak s a felséges úrnak jóváha
gyása — s ezzel a szabályzat megdönthetien tekintélye. Szabályrendelet
tel nem lehetünk megelégedve, mert az a minisztérium, mely kibocsá
totta, époly könnyen módosíthatja, átalakíthatja, sőt hatályon kívül is 
holyezheti. Egységes törvénynyel ez nem történhetik meg, legalább nem 
könnyen ; a novelláris intézkedések —- már conservativ természetünknél 
fogva is — nehezen vihetők keresztül.

Azután egységes alakban több a remény a czél elérésére : a ma
gyar hivatalnoki kar — bár nem áll a köztisztelet és becsülés oly magas 
fokán, mint azt mindnyájan szeretnők -— mégis nagy és hatalmas testü
let, ennek szava erősebb, mint külön véve akármelyik szolgálati ágé, A ki
látások ily egységes szabályzat megteremtéséhez ép jelenleg eléggé



138 GÖLLNER KÁROLY.

biztatók : mig nem remélhető külön a megoldás. Ezért kell nekünk csat
lakoznunk a mozgalomhoz — ha csak nem akarjuk kivonni magunkat a 
törvény ezen szabályozott szolgálati viszony alól, s nem akarjuk fentar- 
tani a mostani ex-lex állapotot — minden kellemességeivel.

Idáig könnyű volt okoskodásom folyamata, de most itt a nehézség: 
miként vigyük be a tanárokat a szabályzatba ? hogyan adjunk magunk
nak hivatalnokszerű jelleget ? Az iskola nem hivatal, a tanárok nem 
hivatalnokok — s a míg másutt 8—12-ig hivatalos órát tartanak, addig 
mi tanítunk. A foglalkozásunk annyira elüt a hivataloskodástól, hogy 
nem lehet bennünket egy kalap alá vonni a tisztviselőkkel. Hiszen ha 
minden tanuló egy acta, egy fél volna, a kire reá alkalmazom a megfelelő 
§§-t ; avagy egy tantárgy egy pörös kereset ; egy vizsgálat meg bírói Íté
let ! De ez nem így van. A tanár minden más működéstől eltér, ő nem 
az a lélek nélküli papirost fogyasztó gép, a ki személyiségét csak any- 
nyiban érvényesítheti, a mennyiben szakmájában otthonosabb, mint eset
leg egy másik társa a ki kötve van az utasítások- és eljárásokhoz, a sza
bályrendeletek- és döntvényekhez ; a ki kénytelen sokszor meggyőződése 
ellen, a czikkelyek szerint Ítélni. Hanem egy élő, tanító, közlő, számon- 
kérő ember, a ki, fájdalom rubrikáz ugyan eleget, de, működése közben, 
épen a lényegben nincsen kötve semmihez, csak saját belátásához, nem 
felelős senkinek, csak saját lelkiismeretének — s nem ellenőrizhető sem
miben, csak a külsőségekben. Hiába, mi tanárok működésünk legszebb 
részét az osztályban találjuk, mikor korlátlanul rendelkezünk azzal a 
reánk bízott gyermeksereggel ; mikor csak saját magunk s a jó Isten előtt 
felelve tanítjuk arra, mit szépnek, jónak és igaznak ismerünk, mikor 
gyönyörködünk benne, hogy miként szívja magába az az ifjú lélek sza
vainkat. E mellett a többi működésünk vajmi csekély — és ép e fő mű
ködésünkben, hogy essünk felügyelet alá, hogy ellenőrizzenek, mivel 
kényszerítsenek másra, mint a mit mi látunk jónak ?

Ezért nehéz bennünket hivatalnokoknak tekinteni — s ezért nehéz 
beleszorítani a rendes csizmába,

De ha általános szolgálati szabályzat lesz, annak nézetem szerint 
nem szabad részletekre kiterjednie, csak általános elveket megállapítania 
s abba minket is könnyű bevinni.

Én úgy képzelem a dolgot : vannak a szolgálatban fontos momen
tumok — ezeket általánosan körvonalazva be kell venni ; mig vannak, 
ugyan szintén a különböző szolgálati ágak szerint az illető szolgálatban 
nevezetes, — de nem általános érdekű esetek — ezeket felesleges fel
venni, elégnek tartom, hogy külön történjék, szabályrendelettel, az in
tézkedés.

így pl. Keleti Ferencz dr.-nak munkálatát ebből a szempontból igen 
terjedelmesnek tartom : mert sok részletezés van benne, a mi elmaradhatna,
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elég volna csak az elvi megállapodás. Oly részletes ugyanis, hogy minden 
kétes esetre kiterjedjen, úgy sem lehet. Nekünk ép e szempontból elég jó 
helyzetünk van : vannak tanterveink, utasításaink, iskolai rendtartásunk, 
különböző törvényeink — ezek ez apró, cseprő ügyekre kellő irányt ad
nak ; — de ép azokra, a melyek fontosak, mint személyi ügyek, hallgat 
minden forrásunk s ezeket be lehet venni az általános szabályzatba. 
Épen az rövid előadásom második czélja, hogy némileg kiszemeljem azon 
ügyeket, melyeket az általános szolgálati szabályzatba felvenni óhajtanék. 
Feltéve, hogy az ügy tényleg actualissá lesz.

(Folytatása köv.)
G ö l l n f .r  K á r o l y .

STATISZTIKAI KIMUTATÁS 
A MAGYAR GYMNASIUMOKRÓL 1896/97.

(A városoknál az első számsor tényleget, a második pedig százalékot jelent.)

B eira t
kozott

Osztály
za to t 

nem  ka
p o tt

Osztály
za to t
kapott

M inden
ből

jeles

M inden-
b"l

legalább
jő

M indenből
legalább
elégséges

Egyből
elégtelen

Két vagy több 
tárgyból 
elégtelen

B uko tt
összesei

Arad.
416 14 402 14 64 223 44 57 101

3-4 966 3‘5 15-9 55'5 10-9 14-2 25-1

Aszód.
105 6 99 15 19 47 7 11 18

5'7 94-3 151 19-2 47-5 71 11-1 18-2

Baja.
280 21 259 18 60 134 31 16 47

7-5 92-5 6-9 23-2 51-7 12'0 6-2 18-2

Bártfa.
24 1 23 2 4 13 0 4 4

4-2 95-8 8-7 17-4 56-2 0 17-4 17-4

Balázsfalva.
464 20 444 21 96 228 53 46 99

4-3 95-7 47 21-6 51-4 11-9 10-4 22-3

Békés-Csaba.
186 8 178 14 30 94 12 28 40
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B e ra t-  ° 1 " Г, z a to t kozott nem ka- , .,
p o tt k“Po tt

M inden
ből

jeles

M inden
ből

legalább
jó

M indenből
legalább

elégséges
Egyből

elégtelen
K ét vagy több 

tárgyból 
elégtelen

B ukott
összesen

Belényes.
346 22 324 27 85 140 34 38 72

6-35 93-65 8-4 26-2 43-2 10-5 11-7 22-2

Besztercze.
274 9 265 — — — — — —

3-4 96.6 — — — — — —

Beszterczebdnya r. kath. fogj mn.
340 18 322 25 60 176 37 23 60

5-3 94-7 7-7 18-6 54-7 11-5 7-5 190

Brád.
124 9 115 13 21 45 20 16 36

7-3 92-7 11-3 18-3 39-1 17-4 13-9 31-3

Brassó tóm. kalh. főgymn.
171 0 165 12 34 82 17 20 37

3*5 96-5 7-3 20-6 49-7 10-3 12-1 22-4

Brassó gör. kel. főgymn.
325 17 308 70 80 85 32 41 73

5-2 94-8 22-7 260 27-6 ' 10-4 13-3 23-7

Budapest I. kér.. áll. főgymn.
331 17 314 18 48 175 37 36 73

5-1 94-9 5-7 15-3 55-7 11-8 11-5 23-3

Budapest II. kér. kit. egy. kath. főgymn.
491 17 474 49 135 231 44 15 59

3-5 96-5 10-3 28-5 48-7 9-3 3-2 12-5

Budapest IV. kér. piarista főgymn.
737 35 702 56 146 364 69 67 136

4-7 95-3 8-0 20-8 51-9 9-8 9-5 13-3

Budapest László-féle főgymn.
73 2 71 3 11 52 4 1 5

2-7 97-3 4-2 15-5 73-3 5-6 1-4 7-0

Budapest VII. kér. kir. áll. főgymn.
951 64 887 75 149 517 71 75 146

6-7 93-3 8-5 16-8 58-3 8-0 8-4 16-4

Budapest VIII. kér. áll. főgymn.
429 22 407 10 118 207 28 44 72

5-1 94-9 2-4 28-6 51-4 6-8 10-7 17-5
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Osztály- Osztály- M inden- 
Beirflt- z a to t bm 
kozott ч е т к а -  kapoU  jeles

M inden
ből

legalább
jó

M indenből
legalább
elégséges

ЕцуЬТ
elégtelen

Két vagy több 
tárgybél 
elégtelen

B ukott
összesen

Budapest ref. főgymn.
576 45 531 60 100 219 60 92 152

7-8 92-2 11-3 18-8 41-3 11-3 17-3 28-6

Csiksomlyó r. kath. főgymn.
359 27 332 19 74 182 29 28 57

7-5 92-5 5-7 22-3 54-8 8-8 8-4 17-2

Csurgó ref. főgymn.
275 15 260 13 45 136 39 27 66

5'4 94'6 5-0 17-3 52'3 150 10-4 25-4

Debreczen ref. főgymn.
778 57 721 55 200 334 39 93 132

7-3 92-7 7-6 27-7 46-3 5'5 12-9 18-4

Debreczen piarista algymn.
183 9 174 11 25 97 13 28 41

4-9 95-1 6-3 14-4 55-7 7-5 16-1 23-6

Eger cistercita főgymn.
435 23 412 29 62 225 52 44 96

5-2 94-8 7-0 lb 'l 54'6 12-6 10-7 23-3

Eperjes kir. kath. főgymn.
308 19 289 5 41 165 30 48 78

6-1 93-9 1-7 14-1 57'7 10'3 16-2 26 5

Érsekújvár kath. főgymn.
318 6 312 25 54 188 29 16 45

1-8 9S-2 8'0 17-3 60-3 9-3 5'1 14-4

Erzsébetváros áll. gymn
127 17 110 2 12 71 8 17 25

13-3 86-7 1-8 10-9 64'5 7'3 15'5 22-8

Esztergom sz. Ben.-r. főgymn.
404 24 380 21 80 211 37 31 68

5-9 94-1 5*5 21*1 55'5 9'7 S-2 17-9

Fehértemplom áll. főgymn.
304 22 282 20 53 124 39 43 82

7-2 92-8 7'1 18-8 45-0 13-8 15-3 29-1

Fiume áll. főgymn.
192 18 174 16 40 95 8 15 23

9-3 90-7 9-2 23-0 54'6 4-6 8-6 13-2
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Osztály- 0sztály. Minaen. 
Beirat- z a to t totJ böl 
kozott n em k a -  k a p o tt jeles

M inden
ből

legalább
jó

M indenből
legalább
elégséges

Egyből
elégtelen

Két vagy több 
tárgyból 
elégtelen

B ukott
összesen

Gyöngyös kath. nagygymn.
343 40 303 19 44 163 43 34 77

11-fi 88-4 6-3 14-5 53-8 14-2 11*2 25-4

Gyönk ev. ref. gymn.
79 5 74 2 14 43 9 6 15

6-3 93-7 2-7 18-9 58-1 12-2 8-1 20-3
Gyűr sz. Ben.-r. főgymn.

467 42 425 15 94 226 47 43 90
8-9 91-1 35 22-1 53-2 11-1 10-1 21-2

Gyulafehérvár r. kath. főgymn.
280 21 259 20 50 110 34 45 79

7-5 92-5 7-7 19 3 42-5 13-1 17-4 30-5

Ilajdu-Nánás ref. gymn.
102 6 96 12 19 49 9 7 16

5-8 94-2 12-5 19-8 510 9-4 7-3 16-7

Ilód-Mezu-Vásárhely ref. főgymn.
297 22 275 19 46 147 26 37 63

7-4 92-6 69 16-7 53-5 9‘5 13-4 22-9

lg ló ev. főgymn.
450 19 431 18 68 260 38 47 85

4-2 95-8 4-2 15-8 60-3 8-8 10-9 19-7
Jászberény áll. főgymn.

283 24 259 18 34 144 39 24 63
8-4 91-6 6-9 13-1 55-6 15-1 9-3 24-4

Kalocsa J.-t. érseki főgymn.
485 22 403 55 137 207 41 23 64

4-5 95.5 11*9 296 44-7 8-8 50 13-8
Kaposvár áll. főgymn.

385 31 354 18 55 205 39 37 76
8-0 920 5*1 15-5 57-9 11-1 10-4 21-5

Kassa prémontr. főgymn.
486 24 462 30 66 263 41 62 103

4-1 95 9 6*5 14-3 56-9 8-9 13-4 22-3
Kecskemét piarista főgymn.

297 19 278 23 52 157 19 57 46
6-4 93-6 8-3 18-7 56-5 6-8 9-7 16-5
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Osztály- ()8zU lj. M inden- 
B eirat- » t o t  z„totJ b81 
kozott n em ka- kapo tt jele8

M inden
ből

legalább
J6

M indenből
legalább
elégséges

Egyből
elégtelen

Kór vagy több 
tárgyból 
elégtelen

B ukott
öögzceen

Kecskemét ref. főgymn.
255 12 243 24 54 122 23 20 43

4'lj 95'4 9-9 22-2 50-2 9-5 8-2 17-7

Keszthely kath. főgymn.
270 12 258 27 54 138 22 17 39

4-3 957 10-5 20-9 53-4 8-6 6-6 15-2

Kezdi-Vásár hely r. katb. gymn.
143 5 138 15 31 73 5 14 19

3'5 9ö"5 10-9 22-5 52-9 3-6 10-2 13-8

Kis-Kun-Féleyyháza vár. kath. főgymn.
328 43 285 10 44 152 55 24 79

131 86-9 3-5 15'5 53-3 19-3 8-4 27-7

Kis-Kun-Halas ref. főgymn.
336 12 324 11 48 208 35 22 57

3-5 96-5 3-4 19-8 64-2 10-8 68 17-6

Kis-Szeben piarista gymn.
95 10 85 1 13 48 8 15' 23

10-5 89-5 1-2 15-3 56-3 9-4 17-6 270

Kis-Uj-Szállás ref. főgymn.
229 16 213 19 35 111 17 31 48

6-9 93-1 8-9 16-4 52-1 8-0 14-6 22-6

Kolozsvár piarista főgymn.
462 46 416 26 56 229 32 73 105

9-9 90-1 6-3 13'5 55-0 7-7 17-5 25-2

Kolozsvár unitárius főgy:mn.
305 18 287 16 31 161 44 35 79

5-9 94 1 5-6 10-8 56-1 15-3 12-2 27-5

Komárom sz. Ben.-r. gymn.
183 10 173 11 50 93 8 11 19

5-4 946 6-4 28-9 53-7 4-6 6-4 11-0

Kőszeg sz. Ben.-r. gymn.
166 23 143 8 34 69 11 21 32

13-8 86-2 5-6 23-8 48-2 7-7 14-7 22-4

Kun-Szt-Miklós ev. ref. gymn.
105 5 100 13 16 47 14 10 21

4-7 95-3 13-0 16-0 47-0 14.0 10-0 21-0
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Osztály* 0  , 
Beírat- «a to l m to t' 
kozott n em k a -  k ap o tt

M inden
ből

jeles

M inden
ből

legalább
jé

M indenből
legalább

elégséges
Egyből

elégtelen
Két vagy több 

tárgyból 
elégtelen

B ukott
összesen

Léva piarista főgymn.
252 9 243 15 44 141 24 19 43

3-5 965 6-2 18-1 58-0 9-9 7-8 17-7

Losoncz áll. főgymn.
322 27 295 19 52 182 24 18 42

8-2 91-8 6’5 17-6 61-7 8-1 6-1 14-2
Lőcse kath. főgymn.

188 7 181 13 39 104 15 10 25
3-7 96-3 7-2 21-5 57-5 8-3 5-5 18-3

Lugos áll. főgymn.
242 15 227 10 37 130 28 22 50

6-2 93-8 4-4 16-3 57-3 12-3 9-7 22-0

Magyar-Óvár piarista gymn.
137 15 122 5 21 63 18 75 33

10-9 89-1 4-1 17-2 51-6 19-8 12-3 27-1
Makó áll. főgymn.

224 27 197 8 33 105 26 25 51

I—
*

fc© Ô GO 00 © 4-1 16-7 53-3 13-2 12-7 25-9

Maros-Vásárhely kath. főgymn.
216 21 195 17 42 89 20 27 47

9-7 90-3 8-7 21-5 45-7 10-3 13-8 24-1

Maros-Vásárhely ref. főgymn.
371 15 356 26 78 145 39 68 107

40  96-0 7-3 21-9 40-7 11-0 19-1 30-1

Máramaros-Sziget ref. főgymn.
395 31 364 25 62 185 29 63 92

7-8 92-2 6-9 17-0 50-8 8-0 17-3 25-3

Máramaros-Sziget piarista algymn.
161 13 148 10 21 86 16 15 31

8-0 92-0 6-8 14-2 58-1 10-8 10-1 20-9

Mezőtúr ref. főgymn.
295 22 273 6 30 153 30 54 84

7-4 92-6 2-2 11-0 56-0 11-0 19-8 30'8

Miskolcz kath. főgymn.
263 37 226 10 13 146 17 41 58

14-0 86-0 4-4 5-8 64-2 7-5 18-1 25-6
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Osztály- 0ezt4]y. M inden- 
B eirat- z a to t z a to t böI 
kozott n em k a- kapo tt jele9

Minden*
böl

legalább
16

M indenből
legalább
elégséges

Egyből
elégtelen

K ét vagy több 
tárgyból 
elégtelen

B ukott
összesen

Miskolcz ref. főgymn.
365 30 335 26 48 151 48 62 110

8-2 91-8 7-8 14-3 40-1 14-3 18-5 82-8

Munkács áll. főgymn.
258 19 239 14 43 114 23 18 41

7-3 92-7 6-0 18'0 59-0 104) 7-0 17-0

Nagybánya áll. íőgymn
295 20 269 11 39 147 45 27 72

8-8 91-2 4'1 11-5 54-7 16-7 10-0 26-7

Nagybecskerek piarista főgymn.
268 28 240 18 59 122 27 14 41

10-4 89-6 7*5 24-6 50-8 11-3 5-8 17-1

Nagy-Kalló áll. gymn.
131 12 119 11 24 63 6 15 21

9-1 90-9 9-3 20-2 52-9 5-0 12-6 17-6

Nagy-Enyed ref. főgymn.
358 26 332 20 56 168 42 40 82

7-2 92-8 7-8 16-9 50-6 12-7 12-0 24-7

Nagy-Kanizsa piarista főgymn.
378 36 342 18 47 197 34 46 80

9-5 90-5 5-3 13-7 57'6 9-9 13-5 23-4

Nagy-Károly piarista főgymn.
353 16 337 26 51 195 44 21 65

4-5 43-5 7-7 15-1 57-9 13-1 6-2 19-3

Nagy-Kikinda áll. főgymn.
223 26 197 18 38 91 25 19 44

11-6 88-4 9-1 19-3 492 12-7 9-9 22-6

Nagy-Kőrös rel. főgymn.
332 13 319 22 68 169 22 38 60

3'9 96 1 6-9 21-3 53-0 6-9 11-9 18-8

Nagy-Szalonta közs. algymn.
141 9 132 20 23 69 12 8 20

0-8 93-2 15-2 17-4 52-3 9-1 60 15-1

Nagy-Szeben áll. főgym:n.
433 20 413 20 47 243 39 64 103

4-6 95-4 4-9 11-4 58-8 9-5 15-4 24-9
Magyar P adagog ia. V II. 3. 10
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Beirat* °za to tf"  
kozott n em k a -  tap *0£

M inden
ből

je les

M inden
ből

legalább
Jó

M indenből
legalább
elégséges

Egyből
elégtelen

K ét vagy több 
tárgyból 
elégtelen

B uko tt
összesen

Nagy-Szombat kath* főgymn.
489 12 477 30 40 264 57 56 113

2-4 97-6 6-3 14-7 55-4 11-9 11-7 23-6

Nagy-Várad, prémontr. főgymn.
568 74 494 20 75 266 50 83 133

13-0 87-0 4-1 15-2 53-8 10-1 16-8 26-9

Naszód alapitv. gymn.
261 8 253 18 29 141 36 29 65

3-0 97-0 7-1 11-5 55-7 14-2 11-5 25-7

Nyíregyháza ág. ev. főgymn.
429 18 411 44 83 176 55 53 108

4-1 95-9 10-7 20-2 42-8 13-4 12-9 26-3

Nyitva kath. főgymn.
425 39 386 31 86 181 40 48 88

9-1 90-9 8-0 22-3 46-9 10-4 12-4 22-8

Pancsova áll. főgymn.
190 14 176 23 54 77 72 10 22

7-3 92-7 13-1 30-7 43-7 6-8 5-7 12-5

Pápa benczés algymn.
153 22 131 9 13 69 15 25 40

14-3 85-7 6-9 9-9 52-7 11-4 19-1 30-5
Pápa ref. főgymn.

445 35 410 23 87 204 51 45 96
7-8 92-2 5-6 21-2 49-8 12-4 11-0 23-4

Pécs cist. főgymn.
394 29 365 22 67 204 43 29 72

7-3 92-7 6-0 18-4 55'9 11-8 7-9 19-7

Podolin piarista algym:n.
93 4 89 5 13 55 9 17 16

4-3 95-7 5-6 14-6 61-8 10-1 7-9 18-0

Pozsony kath. főgymn.
537 26 511 10 101 283 51 66 117

4-8 95-2 1-9 19-8 55'4 10-0 12-9 22-9

Pozsony-Szt-György piarista algymn.
75 2 73 6 14 37 9 7 16

2-6 97-4 8-2 19-2 50-7 12-3 9-6 21-9
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Osztály- 0 a í t4 , M in(íen. 
B eírat- za to t ’  böl 
kozott nem ka- k lp o tt  , eles

M inden
ből

legalább
jó

M indenből
legalább
elégséges

Egyből
elégtelen

K ét vagy több 
tárgybél 
elégtelen

B ukott
összesen

Privigye piarista algymn. 
103 10 93 6 14 52 7 14 21

9-7 90-3 6-5 15-1 55-9 7-5 15-0 22-5

Rimaszombat egy. protestáns főgymn.
347 7 340 18 56 171 55 40 95

2-0 980 5-3 16-5 50'3 16-2 11-7 27-9

Rózsahegy piarista főgymn.
261 19 242 9 43 150 25 15 40

7-2 92-8 3-7 17-8 62-0 10-3 6-2 16'5

Rozsnyó kath. főgymn.
239 7 232 28 58 105 * 20 21 41

2-0 98-0 12 1 25-0 45-3 8-6 9’0 17-6

Rozsnyó ág. ev. főgymn.
203 9 194 12 34 105 8 35 43

4'4 95'6 6’2 17-5 54'1 4-1 18-1 22-2

Sárospatak ref. főgymn.
505 40 465 49 94 214 43 65 108

7-9 92-1 10-5 20-2 46'0 9-3 14-0 23-3
SAtor-A.-Ujhely piarista főgymn.

359 26 333 30 56 178 23 46 69
7-2 92-8 9-0 16-8 53-5 6-9 13-8 20-7

Selmeczbánya piarista gyrnn.
116 8 108 10 29 48 9 12 21

6-9 93-1 9-3 26-9 44'4 8-3 11-1 19-4

Selmeczbánya ág. ev. főgymn.
376 16 360 27 54 198 43 38 81

4-2 95-8 7-5 15-0 55-0 11-9 10-6 22-5

Sepsi-Szt-György ref. székely Mikó-coll.
295 7 288 27 78 150 11 24 35

2-3 97-7 8-7 27-1 52-1 3-8 8-3 12-1
Sopron ág. ev. főgymn.

424 6 418 97 170 91 38 22 60
1-4 98-6 23-2 40-6 21-7 9-0 5-2 14-2

Sopron benczéa főgymn.
373 22 351 12 46 206 51 36 87

5-9 94-1 3-4 13-1 58-7 14-5 10-3 24-8
1 0*
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_ Osztály- 0sztály. Minden- Beirat- zatot *  bw

Dep“ tta'  kapott ielee

Minden
ből

legalább
iá

Mindenből
legalább
elégséges

Egyből
elégtelen

K ét vagy több 
tó rg jból 
elégtelen

Bukott
összesen

Szabadka közs. főgymn,
622 87 535 27 75 251 105 77 182

15-9 86-1 5-1 14-0 46-9 19-6 14-4 34-0
Szakolcza r. katb. algymn.

97 3 94 1 19 63 10 1 11
30  97-0 M 20-2 67-0 1-6 1-1 11-7

Szamos-Újvár áll. főgymn.
262 18 244 11 35 142 17 39 56

6-8 93-2 4'5 14-3 58'2 7-0 16-0 23-0

Szarvas ág. ev. főgymn.
419 17 402 26 64 212 42 58 100

40  960 6-4 15-9 52-7 10-5 14-4 24-9

Szászváros ref. főgymn. Kun-coli.
250 21 229 15 34 127 26 27 53

8-4 91-6 6-6 14-8 55-5 11-3 11-8 23-1

Szatmár ref. főgymn.
295 17 278 24 32 163 25 34 59

5-7 94'3 8-6 11-5 58'6 9-0 12-2 21-2

Szatmár katb. főgymn.
426 27 399 49 92 188 32 38 70

6-3 93-7 12-3 23-1 47-1 8-0 9-5 17-5

Szeged városi piarista főgymn.
856 40 816 57 170 437 74 78 152

4 6 95’4 7-0 20-8 53-6 9-1 9'5 18-6

Szegzárd áll. főgymn.
59 6 53 4 15 25 5 4 9

10-1 89-1 7-6 28-3 4M 9-4 7-6 17-0
Székely-Keresztár unitárius gymn.

166 4 162 16 39 82 11 14 25
2-3 97-7 9-9 24'1 50'6 6-8 8-6 15-4

Székely-Udvarhely ref. főgymn.
288 16 212 5 30 138 16 23 39

70 93-0 2-4 14-2 65" 1 7-5 10-8 18-3
Székely-Udvarhely katb. főgymn.

248 9 239 9 43 127 35 25 60
3-6 96-4 3-8 18-0 53-1 14-6 10-5 25-1
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Osztály O sztály- Minden- 
B eira t- » t o t  zato/  „ 51 
kozo tt потока- kapoU  jeles

M inden
ből

legalább
jó

M indenből
legalább
elégséges

Egyből
elégtelen

K ét vagy több 
tárgyból 

elégtelen
B ukott

összesen

Székesfehérvár r. katli. cist. főgymn.
351 20 331 15 69 172 42 33 71

5'6 94-4 4-5 20-8 52-0 12-7 10-0 22-7
Szt-Gotthárd áll. gymn.

119 7 112 10 24 60 4 14 18
5-8 94-2 8-9 21-4 53-6 3-6 12-5 16-1

Szilágy-Somlyó kath. piisp. gymn.
93 3 90 8 14 58 9 1 10

3-2 9G-8 8'9 15-6 64-4 10-0 1-1 11-1
Szolnok áll. főgymn.

310 34 276 6 38 146 39 47 86
10-9 89-1 2-2 13-8 52-9 14-1 17-0 31-1

Szombathely kath. (préitn.) főgymn.
440 26 414 35 97 212 44 26 70

5'9 94-1 8-5 23-4 51-2 10-6 6-3 16-9

Tata piarista algymn.
189 18 171 13 37 89 1 1 21 32

9-0 91-0 7-6 21-6 52 1 64 12-3 18-7

Temesvár r .  kath. főgymn.
598 63 535 18 78 333 57 49 106

10-5 89-5 3-4 14-6 02-2 10-7 9-1 19-1

Trencsén kath. főgymn.
380 26 354 16 71 180 47 40 87

6-8 93-2 4-5 20-1 50-8 13-3 11-3 24-6
Újvidék kir. kath. főgymn.

291 18 273 11 59 156 36 11 47
6-2 93-8 4Ю 21-6 57-2 13-2 4-0 17-2

Újvidék szerb főgymn.
372 12 360 23 102 183 33 19 52

3-2 96-8 6'4 28-3 50-8 9-2 5-3 14-5

Ungvár kath. főgymn.
671 88 583 38 94 305 65 90 146

13-1 869 6-5 161 52-3 9-6 15-5 25-1

Vácz piarista főgymn.
394 31 363 21 52 221 41 28 69

7-8 92-2 5-8 14-3 60-9 11-3 7-7 19-0
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B eirat
kozott

O sztály
za to t 

nem  ka
po tt

O sztály
za to t

kap o tt

M inden
ből

je les

M inden
ből

legalább
i*

M indenből
legalább
ek-gséges

Egyből
elégtelen

Két vagy löbb 
tárgyból 
elégtelen

Uj-Verbász közs. algymn.

СОS'! 23 190 2 0 50 8 8 15 16
1 1 -2 88-7 1 0 -6 26-4 46-6 7-9 8-5

Veszprém piarista főgymn.
356 2 0 336 2 2 61 205 2 2 26

5*6 94-4 6 -6 18-1 61-0 6 -6 7-7
Zala-Egerszeg áll. főgymn.

126 2 2 104 5 13 57 1 2 17
17-4 82-6 4-8 12’5

GOlO 11-5 16-4
Zenta közs. gymn.

225 1 2 213 9 44 105 28 27
5*3 94-7 4-2 20-7 49-3 137 127

Zsolna kir. kath. gymn.
218 17 2 0 1 11 26 1 0 2 2 1 41

77 92-3 5'5 12-9 50‘8 10-4 20-4
от bor áll. főgymn.
336 7 329 14 60 178 42 35

2 -0 98-0 4-3 18-2 54-1 1 2 -8 10 -6

1.
2.
3.
4.
5.
6 .
7.
8. 
9.

10.

A tíz legnépesebb gymnasium.
Budapest VII. kér. beiratkozott ... _  .... .... .... 951
Szeged «
Debreczen ref. gymn. «
Budapest IV. kér. «
Ungvár «
Szabadka «
Temesvár «

_  .... .... .... _  „  856
. ... .... .........  ... .... 778
_  „  ... _  737
. _  _  __ _  _  _  671
_  _  _  _  ... ._ 622
....... ... ..................... . 598

Budapesti ref. főgymn. « .... .... .... .... .... ... 576
Nagyvárad « _ _ ._ ... „. 568
Pozsony kir. kath. főgymn. beiratkozott ... .... .... __ 537

A tíz legnéptelenebb gymnasium.
1 .

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Bártfa beiratkozott............... ... ................ 24
Szegzárd « __ ... _ ... ... _ 59
Budapest László-féle intézetbe beiratkozott . .  ... _  73
Pozsony-Szt-György « 
Gyönk «
Podolin «
Szilágy-Somlyó «
Kis-Szeben «
Szakolcza «
Privigye «

„  „  _  _  _  75
„  _  ... .... .„ _  79

.........  .... ... .... 93
.... „  _  .... ... .... 93

. _  _  95
_  .... .... ... .... ... 97

_  _  _  _  _  103
Kimaradási középszám : 6'6 százalék.

B ukott
ö s s z e s e n

31
16-4

48
14-3

29
27-9

55
25-8

62
30'8

77
23-4
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Legtöbb tanuló nem osztályoztatok.
1. Zala-Egerszeg _  .... ... .............. ...
2. Тара kath. algymn. .. ._ _ _ ._. _ _ _ _ _
3. Miskolcz kath. gymn. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4. Szabadka _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5. Kőszeg _ _ _ _ _ _ _  .... _  _  _
в. Erzsébetváros _ _ _ _ _  .... _  _  _
7. Félegybáza _  _ _ _ _ _ _  _ „  ....
8. Ungvár _ _ _ _ _ _  _  _  _  _  _
9. Nagy-Várad _ _ _ _ _ _  _  _  _  _

10. Békés ref. VI. o. g____ _  ................. _  _

Legkevesebb tanuló nem osztályoztatott.
1. Sopron ág. ev. főgymn. _  „  _  _  _  .... _
2. Érsekújvár.......... _  _  _  _  _  — _  _
3. Rimaszombat .... _ _ _ _ _ _ _ _ _
4. Rozsnyó kath. gymn. _ _ _ _ _ _ _ .......
5. Zombor _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
6. Sepsi-Szt-György „  .... „  _  _  .._ _  _
7. Székely-Keresztur _ _ _ _ _ _  ._ _  _
8. Nagy-Szombat _  _  _  _  _  _  ..........  _
9. Pozsony-Szt-György _  — _  ._ .... ._ .........

10. Budapest László-mt._. _  _  _  — — _  _

A legtöbb tiszta jeles tanjegyet kapott tanulók
1. Sopron ág. év. főgymn. _  _  _
2. Brassó gör. kel... _ _ _ _ _ _ _ _
3. N.-Szalonta _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4. Aszód _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5. Pancsova _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
6. Kun-Szt-Miklós _ _ _ _ _ _ _ _ _
7. Hajdú-Nánás _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
8. Szatmár kath. főgymn. _  _  _  _  .... _  _
9. Rozsnyó « « — _ _  — — _  _

10. Kalocsa « « _ _ _ _ _ _  _

A legkevesebb tiszta jeles :
1. Szakolcza _ _ _ _ _ _ _ _
2. Kis-Szeben _ _ _ _ _ _ _ _  _  _
3. Eperjes _  __ _  _  _  _  _  — — _
4. Erzsébetváros _ _ _ _ _ _ _ _ _
5. Pozsony .......... _  — .... _  _  ..
6. Mezőtúr _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
7. Szolnok _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
8. Székely-Udvarhely _ _ _ _ _ _ _ _

17'4 o/0 
14-3 « 
14Ю « 
13-9 « 
13-8 « 
13-3 « 
13-1 « 
131 « 
13-0 « 
12-8 «

1- 4 °/0 
1-8 «

2- 0 «  

2Ю « 
2-0 «  

2-3 « 
2-3 « 
2-4 « 
2-6 « 

2-7 «

23-2 % 
22-7 « 
15-2 « 
15-1 « 
13-1 « 
13-0 « 
125 « 
12-3 « 
12-1 «  

11-9 «

1-1 °/o 

1-2 «  

1-7 « 
1-8 «

1- 9 «
2 -  2 «  

2-2 • 
2-4 «
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9. Budapest VIII. kér. .... _  _ __ .... _ _
10. Gyünk _  _  _  _  . _ _ _ _ _ _ _

Mindenből «legalább jó.» — A legtöbb:
1. Sopron ág. ev._ _  ._ _  ._ ._ ._ ._
2. Pancsova... ............. .. .... ._. .............. ...............
3. Kalocsa _  _  _  „  _  _  _  _  _  ....
4. Komárom .... ._. .._ .„ .................................. _
5. Kudapest VIII. kér. .... .... .... .... .... .... ....
6. Budapest II. kér. _  _  _    ........ . .... ....
7. Szegzárd ._ ........... .. .............. _ .._ ._. —
8. Újvidék kath. ...... ... ._. — _
9. Debreezen ref..... .... .... ............  — _  —

10. Sepsi-Szt-György ......._. ._. ._. ..............-  ....

— A legkevesebb :
1. Miskolcz kath_ .... ....... .. .... —
2. Pápa katb. .... .... ...
3. Békés ...................  ... ... — —
4. Kolozsvár unit. ... ... _  ... .... ...
5. Erzsébetváros .... _  .... ... _  _
6. Mezőtúr_ ... ........ ..  ..  ... —
7. Nagy-Szeben .......   .„ .... ... ...
8. Nagy-Bánya... .... ... .... ... ... —
9. Naszód __ _  _  ._ _  _

10. Szatm ár.... ... _. .... .........  —

A legtöbb legalább elégséges :
1. Budapest László-féle int. _  _    _  .
2. Szakolcza — „.
3. Székely-Udvarhely™ .....  .... .... ...
4. Erzsébetváros .... .... ._ _ _
5. Szilágy-Somlyó ...... .. .... .._ ._. ....
6. Kis-Kun-Halas _  _  _  ™ ._ _
7. Miskolcz kath. gymn.... ._. ._ .... .
8. Temesvár _.. .„ _______________  ....
9. Bózsahegy_ ._. .... ™ _ _ _ _ .

10. Podolin _ _ „  ™ _. _ _ ™

A legkevesebb legalább elégséges :
1. Sopron ág. ev. főgymn. .... .... .._ — ....
2. Brassó gör. kel. _ _ _ _ _ _ _  _ _ ...
3. Brád « « _ _ _ _ _ . ~ _ _ . _ - ~
4. Maros-Vásárhely ref. _ _ _ _ _ _
5. Budapest ref. _ _ _ _ _ _ _ _
6. Gyulafej érvár _ _ _ _ _  _ _ _
7. Nyíregyháza _ _ _ _ _ _ _ _

2-4 %> 
2-7 «

40-6 °/o 
30-7 « 
29-(i « 
28-9 « 
28-6 « 
2S-5 « 
28-3 « 
28-3 « 

... 27-7 « 
27T «

~ 6-8 °/o
9-9 « 

~  10-6 « 

10-8 « 

... 10-9 « 
11-0 « 

_ 11'4 « 
11'5 «  

~ 11-5 « 
11-5 «

_  73-3 % 
670 « 

_  65-1 « 
64-5 « 

_  61'4 « 
64'2 « 

_  G4'2 « 
62-2 « 

_  620 « 
61-8 «

_  217 °/o 
27-6 « 

_  39‘1 « 
40-7 « 

_  41-3 « 
42-5 я 

_ 42-8 «
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8. Belényes - 43'2 "/о
9. Pancsova _ _ _ _ _  _  _  _  . . . _ _ _  43'7 «

10. Selmeczbánya kath— _ _ _ _ _ _  _  44 4 «

£V/i/ elégtelen. — Legtöbb :
1. Szabadka _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  — 1945 °/o
2. Félegyháza _  .... _ _ _ _ _ _ _  19‘3 «
3. Brád _  .... „  ... _ _ _ _ _ _ _ _  17-4 «
4. Nagybánya _ _ _ _ _ _  — _  16*7 «
5. Kimaszombat ... _  _  _  — — ~  16'2 «
6. Kolozsvár unit. _ _ _ _ _  15-S «
7. Jászberény......... _ _ _ _ _ _ _ _ _  15*1 «
8. Csurgó _  _  _ _ _ _ _ _ _ _  _  15*0 «
9. Magyar-О vár _  . . . . _ _  _  _ _ _ _ _  14’8 «

10. Székely-Udvarhely kath. _ _ _ _ _ _  14'6 «

— Legkevesebb :
1. Kézdi-Vásárliely _  _  ... _  _  _  _  3'6 %
2. Szt-Gotthárd _     _  _  _  _  _  _  3'6 «
3. Sepsi-Szt-György _ _ _  _ _ _ _ _ _  3'8 «
4. Kozsnyó ev_ _  .... _ _ _ _ _ _ _  4-l «
5. Fiume _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  — 4-6 «
6. Komárom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  4-6 «
7. N.-Kálló 5-0 «
8. Debreczen ref. _ _ _ _ _ _ _ _ _  5'5 «
9. Budapest László-féle int. _ _ _ _ _ _  5'6 «

10. Tata _ . _  _  . _  _  _  _  -  _  _  b’4 «

A'e'í ra;/i/ több elégtelen. — Legtöbb:
1. Zsolna ......... - ....... _  _  .........20'4 %
2. Mezőtúr ... _  _  _  _  .... 19‘S «
3. Marosvásárhely ref. _ _ _ _ _ _ _ _  19-1 «
4. Pápa kath. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  19*1 «
5. Miskolcz ref. _ _ _ _ _ _  .... _  _  _  18‘5 «
6. « kath. ............................. _  — — IS’1 «
7. Rozsnyó ág. ev. _  ... _  .... _  _  _  _  18‘6 «
8. Kis-Szeben _  _  _  _  ~ _  _  .........  17-6 «
9. Bártfa _  _  _  _ _ _ _ _ _   17-4 «

10. Máramarossziget _ _ _ _ _ _ _ _  17*3 «

— Legkevesebb :
1. Szakolcza _  ... _  _ _ _ _ _ _ _  l 'l  %
2. Szilágy-Somlyó _     _ _ _ _ _ _  P l «
3. Budapest László-féle int. _ _ _ _ _ _ _  P4 «
4. Budapest II. kér. _ _ _ _ _ _  .. _  3-2 «
5. Újvidék kath. főgymn. _ _ _ _ _ _ _  4'0 «
6. Kalocsa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  54) «
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7. Érsekújvár _  _  _  _  _ _ _ 51 %
8. Sopron ág. ev. _  _ _ _  ._. 5'2 «
9. Újvidék szerb.._ _  _  _  .... __ _  5-3 «

10. Lőcse _ _ _ _  _  _  ._ 5*5 «
Összes bukottak közép száma 21-3 százalék.

Legtöbb tanuló kapott elégtelen osztályzatot :
1. Szabadka .... „  ._. .... .... _ _______ 34-0 °/o
2. Miskolcz ev. ref. gymn._ .......... _. ._ 32-8 «
3. Brád gör. kel. .. ... ....  ................ .............  31-3 «
4. Szolnok _  .... .... _  ............_. ._. _  311 «
5. Mezőtúr .._ .................................... . 30-8 «
6. Zsolna .... ............._............................ _............  30-8 «
7. Gyulafej érvár .... .... ......_.......... . _  ...............30-5 «
8. Pápa kath. algymn._  ._. ._. .... ._. .... 30-5 «
9. Maros-Vásárhely    ._   _  _  301 «

10. Fehértemplom _ _ _ _ _ _ _  _  _  _  29-J «

Legkevesebb tanuló kapott elégtelen osztályzatot :
1. Budapest László-féle int. _  _  _ _  _  _  _  7-0 %
2. Komárom _ _ _ _ _  _ _ _  _ _  11' 0 «
3. Szilágy-Somlyó _ _ _ _ _ _ _ _ _  Ц-1 «
4. Szakolcza .... _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _  1P7 «
5. Sepsi-Szt-György _  __ _  _  _  _  ____ ___ 12-1 «
6. Budapest II. kér. főgymn. _  „  _  _  _ _  12'5 «
7. Pancsova .... ._. _ _ _ _ _ _ _  ._. _  12'5 «
8. Fiume magyar áll. főgymn. .. „  _ _  „  _  13*2 «
9. Kalocsa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  13'8 «

10. Kézdi-Vásár hely... _ _ _ _ _ _ _ _  13-8 «

AMERIKAI VÉLEMÉNYEK AZ IDEGEN NYELVEK 
TANÍTÁSÁRÓL.

Egy bostoni kiadó czég tizenhárom felolvasást gyűjtött egybe, 
melyekben kiváló amerikai tanférfiak az élő nyelvek tanításának kérdését 
fejtegetik. A kis kötet* megjelenése magában véve is tanúsítja, hogy e 
probléma Amerikában is mennyire foglalkoztatja az elméket. Az előszó 
szerint a kiadók e gyűjteményt tanítók meg tanárok köréből eredő kiván-

+ Methods of teaching modern languages. Papers on the value and 
on methods of modern language instruction. Boston, D. C. Heath and Co.
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Hágok folytán bocsátották közre. Szaktársaink az Óceánon túl, úgy lát
szik, csak oly hévvel keresik az eligazodást a nyelvtanítás útvesztőjében, 
mint mi európaiak. Őket is a tépelődés kínja gyötri és valószínűleg még 
gyötörni fogja jó soká. Mert a tizenhárom felolvasás szerzője még nem 
egy úton jár, véleményeik elágazók és az egy igazságtól még távol álla
nak. De fejtegetéseikben még sem halljuk merő viszhangját az európai 
nagy vitairodalomnak. Ha így állna a dolog, nem tartanám érdemesnek, 
hogy e helyen ismertessem. A mit az élő nyelvek tanításának módszeré
ről az európai mívelt országok szakemberei szóban meg Írásban elmon
dottak, ahhoz már újat alig lehet fűzni. A kérdés, úgy látszik nekem, 
teljesen ki van merítve. Mindenki, a kinek nyelvtanítás a szakmája, újra 
átesik ugyan a kétségek folyamatán, de csak oda jut, a hová a többi. 
A processus ismétlődik, de az eredmény ugyanaz. Az idegen nyelvek 
iskolai tanítása, bármint változott is elméleti felfogásunk meg gyakorlati 
eljárásunk, kénytelen tovább is eltűrni, hogy mindenfelől ócsárolják, hogy 
eredményét kicsinyük. És miben keresik még mindig a hibát ? Helye
sebben, miben keressük mindannyian a baj kútforrását ?

A közvélemény a tanárban, a tanár pedig a módszerben. Nos, e 
felfogáson az amerikaiak túl vannak. A tizenhárom értekező közül tíz 
az élő nyelvek tanításában elért csekély eredményt nem írja sem a tanár
nak, sem a módszernek rovására. Előre kell bocsátanom ugyanis, hogy 
mind a tizenhárom egybehangzóan azt vallja, hogy az erodmény csekély. 
Az iskolai nyelvtanítás ellen, úgy látszik, Amerikában szakasztott azok 
a panaszok hangzanak, mint nálunk. Csak olyan általános és olyan erős 
ott is a vágy megtanítani németül meg francziául és csak oda jutnak, a 
hová mi : nemérnek czélt. Csupán abban az egyben szárnyaltak túl ben
nünket, hogy pædagogusaik többsége ' másutt keresi a sikertelenség 
okát. Csak többségről lehet szó, ha az előttem fekvő kötet munkatársait 
nézem. A kisebbség, az ott van, a hol mi. Az a többség, mely láthatóan 
számban és súlyban nyilatkozik, némi csalódásban részesíti az európai 
olvasót. Ha amerikai könyvben keresünk véleményt az élő nyelvek taní
tásáról, természetes, hogy csak egyet várunk : erős gyakorlati irányt. 
Az után, a mit az új világ míveltségéről tudunk, még inkább pedig az után, 
a mit az ott dívó nyelvtanításról hallunk, magától értetődő dolognak 
látszik, hogy ott az élő nyelvek tanításában első helyen áll a gyakorlati 
élet követelménye : az idegen beszéd tanítása. Olvastuk sokfelé, mily 
eredménynyel dicsekesznek ők e téren, minő fényes sikerrel követik a 
direct vagy imitativ módszert, és hogy az amerikai gyermekek mily 
pompásan beszélnek egy évi tanítás után németül vagy francziául. Fel- 
teszszük, hogy a középiskolában is tért foglalt már ez irány (csak nem 
maradnak el mögöttünk) és hogy ha olyan diákokat akarunk látni, a kik 
az iskolában jól megtanultak németül vagy francziául beszélni, át kell



hajóznunk az Oczeánon, itt nálunk, tudva való, hiába keresnők. Magam 
is abban a reményben fogtam a gyűjtemény olvasásához, hogy a prakti
kus nyelvtanítás módszeréről felette sok tanulságos dolgot találok majd 
benne ; hogy megoldva látom majd a feladatot, melyet ez ideig lehetet
lennek tartottam. Sajnos, várakozásom hiú volt. Egyetlen egy értekező 
foglalkozik a «természetes módszer» védelmével, de ő is beéri azzal, hogy 
jó oldalait fejtegesse, sőt engedményeket is tesz az alkalmazásban. Hang
ban szerényebb, állításaiban mérsékeltebb a többinél. A tizenhárom közül 
tíz nem a módszerben, hanem a czélban látja a bajt. Ez az álláspont, 
ha jól látom, újabb keletű, védői igazi amerikai módon szállnak mellette 
síkra. A legreactionáriusabb elveket olyan határozottsággal hirdetik, 
mintha soha senki más véleményen nem lett volna. Mindannyi egy ellen
féllel küzd : a gyakorlati eszmék védőinek táborával. Szinte vakmerő a 
támadásuk módja. Tiszteletre méltó régi igazságokat számba sem vesznek. 
Nem riadnak vissza semmi túlzástól sem, hisz ez vérükben van. A nyelv- 
tanítás száraz themáját majd szónoki hévvel, maid amerikai humorral 
tárgyalják. Legfőbb érdekességük, hogy e psedagogiai kérdést nagy nem
zeti problémává teszik. Megnyilatkozik bennük a mívelődés ama mohó 
vágya, az a hirtelen fellobbant idealismus, melyről európai utazók újabb 
időben oly csudaszép dolgokat tudnak mesélni. Meggyőződésük kifejezését 
néha a poézisnak zománcza futja be, annak a sajátságos poézisnak, mely 
mélyen meghat bennünket, mert nem a múlt, hanem a jövő szólal meg 
benne. Paul Bourget mondja, hogy Boston városának közoktatásügyi 
jelentéseit úgy olvasta, akár egy regényt. A modern nyelvtanításról szóló 
о felolvasásokról is mondhatom, hogy elmésségben vetekednek Mark 
Twain rajzaival.

Sajnálom, hogy nincs módomban ezt bebizonyítani. Le kellene 
fordítanom e felolvasásokat elejétől végig. így csupán rövid, száraz kivo
nat lesz, a mit nyújthatok.

Az első értekezés szerzője, A. M. Elliott, a Johns Hopkins Univer
sity tanára, a modern nyelvek nevelő és értelem-fejlesztő volta mellett 
szólal fel. Amerika tanügyi közvéleménye még mindig hajlandó az élő 
nyelvektől e képző hatást megtagadni és a latin meg görög számára le
foglalni. Elliott szerint ez a felfogás merőben balhit, mely a puszta hagyo
mányon, a módszer hibáin, nem pedig tapasztalaton alapul, mert ilyen
nel még nem is rendelkeznek. Tudományos módszerrel még nem tanítot
ták náluk a modern nyelveket, az óraszámnak mindig csak a minimuma 
állott rendelkezésre, a tanítás kevés intensitással, a követelmények 
bizonytalan mértékével, szóval nem úgy folyt, mint a classikus nyelvek
nél ; túlságos gyakorlati is volt és a tantervben az utolsó helyen állott. 
Tagadja, hogy formális képző erővel csak az olyan nyelv bír, mely az 
anyanyelvtől nagyban különbözik, hisz akkor legjobb volna az arabs
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vagy chinai nyelvet választani. Helyesebb a nyelvtanításban is az ismert
ről fokozatosan haladni az ismeretlenhez, tehát az anyanyelvtől a legköze
lebb álló nyelvhez kell a tanulót vezetni, vagyis a latin előtt afrancziához, 
azután az olaszhoz. Elliott meggyőződése szerint e három nyelvet ilyen 
sorrendben ugyanannyi idő alatt lehet megtanítani, mint a mennyit 
mostanság a latinra magára fordítanak. Másrészt fejtegeti, hogy a classi- 
kus nyelvek túlságos mívelése és az élő nyelvek háttérbe szorítása által 
ür támad iskola és élet között. Azzal a kérdéssel végzi, vájjon azon a 
helyen, melyet az élő nyelvek az amerikai közép- és felsőbb oktatásban 
elfoglalnak, képesek-e a classikus és modern világ között összekötő hidat 
alkotni ?

Calvin Thomas, a University of Michigan tanára, a módszer kérdé
sét nem tartja olyan fontosnak, mint általában vélik. A nyelvtanítás 
kárára van, ha túlságos sokat foglalkoznak vele. A tanügy emberei maga
sabb érdekek rovására valóságos fetisht csinálnak belőle, mások meg 
vesszőparipának használják. Meggyőződése szerint a módszer nagyra
becsülése fordított viszonyban áll a pædagogiai belátással. Csak egy érte
lemben bir jelentőséggel a módszer fogalma : mint a tanító egyéniségé
nek és működésének foglalatja. A tanítás szempontjából mindig fontosabb 
a mit és miért, mint a hogyan. A természetes módszernek, mely Ameri
kában oly népszerű és a melyről tévesen hiszik, hogy korunk találmánya, 
mikor már századok óta ismerik,— a természetes módszernek követői 
ne higyjék, hogy a módszernek köszönhetik az eredményt, melyet állító
lag elérnek. Ők kitűnő mesterek, a kik bármily úton járva, sikerrel dicse
kedhetnének. Különben a természetes módszer helyén van, ha a tanulás 
czólja : minél rövidebb időben némi szóbeli jártasságra szert tenni. De 
általában véve nagyon téves lenne, ha a grammatikát valami miasmának 
tartanók, melytől gondosan meg kell óvni a növendékeinket. Ne féljünk 
tőle, ha a gyermeknek kissé nehezére esik is. Hadd tanulja meg az iskolá
ban, a mire az életben oly szüksége lesz : a nehéz munkát, az olyan mun
kát, mely nem merő gyönyörűség. Nem a tanító feladata, hogy a tanulást 
minél könnyebbé tegye, hanem hogy «dolgozni» is tanítson. Ezt szeretik 
is a tanulók és legtöbbre becsülik az olyan tanárt, a ki munkát kíván 
tőlük. Ees severa verum gaudium.

Nem is a módszerek ellentéte képezi a nyelvtanítás körül folyó 
viták magvát, hanem az a kérdés, mi legyen a főczél, a beszélő ügyesség-e, 
vagy az a képesség, hogy az idegen nyelvet alapos értelemmel olvashas
sák. Az iskola viszonyai döntik el a kérdést. A tanítás feladatát könnyű 
lenne oly formán meghatározni, hogy az idegen nyelvet szóban és Írás
ban teljesen el kell sajátítani. De a szóbeli teljes jártasság sok időt kíván. 
A megértés csak sok olvasással, az írás sok gyakorlat útján érthető el, 
mindez pedig első sorban idő kérdése. Az iskolának választani kell e fel



adatok közt, mindnyáját meg nem oldhatja. A nagy közönség bizonyára 
a beszédre szavazna. Németül meg francziául beszélni a legtöbb jómódú 
család gyermeke tanul, a nélkül, hogy határozott czélja volna vele. Váj
jon mi értéke van a szóbeli ügyességnek ? Kétségen kívül áll az, hogy a 
ki jól tud idegen nyelven beszélni, annak nagy gyakorlati haszna lehet e 
tudásából. De ilyen fokon tudást az iskola népes osztályaiban, a rendelke
zésre álló néhány heti órában el nem érhetünk. A ki az ellenkezőjét 
állítja, azt bátran kuruzslónak mondhatjuk ! Annyira még csak viheti a 
tanár, hogy az órában növendékeivel francziául beszél és a hozzá nem 
értő látogatóval talán el is hiteti, hogy osztálya tud francziául beszélni. 
De sajnos, ez a beszéd csak olyan tanterem-dialektus (class-room dialect) 
lesz. Szűk körben mozog és ha a gyermek olyas valamit akar mondani, 
a mi ezen a körön kívül áll, a mit az osztályban nem tanult, tehetetlen
nek érzi magát. Később egész tudásuk abban áll majd, hogy tudják mon
dani: «Wie befinden Sie sich», vagy : «Comment vous portez-vous?»

Más oldalról tekintve a dolgot, mi nevelő értéke van a beszédtanu
lásnak ? Ez ránk nézve a fontosabb kérdés. A közfelfogás itt is hajlandó 
elismerni a gyakorlati czél érdemes voltát. A ki egy vagy több idegen 
nyelven beszél, azt nyomban mívelt embernek tartják. Thomas kereken 
tagadja a szóbeli ügyesség fejlesztésének képző hatását. A beszédben 
való jártasság merőben gyakorlat dolga, mesterség, fogás, teljesen azonos 
a telegrafálással vagy a gyorsírással. Ha az amerikai fiú megtanulja, hogy 
«All men are mortal» németül így van : «Alle Menschen sind sterblich», 
elméje semmivel sem gyarapodott. Csak a már ismert gondolatot új 
jelekkel tudja kifejezni. Annyi, mintha megtanulta volna e mondatot a 
telegrafáló gépen vagy gyorsírással leírni, vagy akár nyomdabetükkel 
kiszedni. A nevelés új gondolatokat ad és bővíti a szellem látókörét. 
Bizonyítja ez állítást az a könnyűség, melylyel a kis gyermek idegen 
nyelvet megtanul. Ha felnőtt ember három éves fiacskájával egy évig 
külföldön él, és ő maga nyelvmesterrel, gyermeke pedig az udvaron meg 
az utczán, pajtásokkal játszva, tanulja az idegen nyelvet, az év múltán a 
férfi csak kevés folyékonyságra tesz szert, a fiú pedig úgy beszél, mintha 
soha más nyelvet nem tudott volna. De ha azután visszatérnek hazájukba, 
emez, a fiúcska, néhány hónap alatt mindent elfelejt, az apa ellenben csak 
jóval később érzi, hogy a megtanultak tünedezni kezdenek emlékezeté
ből. Ebből az a tanulság, hogy csak akkor küldjük gyermekeinket idegen 
szóra, ha visszatértük után is elég alkalmuk lesz gyakorlásra. Az iskolá
ban elsajátított szóbeli képességre ugyanez áll.

De ha az iskola olyan czélt tűz maga elé, mely magában véve is 
képző, nevelő erejű, akkor a tanultak, ha elfelejtik is, megtették hatásu
kat. Mi legyen a nyelvtanítás nevelő czélja ? Nem egyéb, mint az olvasás, 
az idegen irodalomba, az idegen nép gondolkodásába való bevezetés.
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Megismertetése annak, a mit más országnak legnagyobb szellemei gon
doltak és éreztek. Belátás a nyelv életébe. A megfigyelés, egybevetés, 
elemzés képességének izmosodása. Százan meg ezren élnek mindenütt, a 
kik nem tudnak beszélni sem németül, sem francziául, sem latinul, sem 
görögül, de a kik végtelen sokat köszönhetnek annak, hogy e nyelveket 
értik. «A mi engem illet», mondja Thomas, «nem nagy fontosságot 
tulajdonítok német beszélő képességemnek. Ha lehetséges volna eladni, 
nem tartanám valami nagyon drágán. De azt, a mit német olvasmányaim
nak köszönhetek, a mivel a nyelv útján a német szellemnek tartozom, 
azt nem bocsátanám áruba semmiért a világon, csak úgy, a mint sem
miért a világon oda nem adnám múltam emlékeit, jövőm reményeit, 
szóval mindazt, a mi lelkemnek integrális része. »

Edward S. Joynes, a délkarolinai egyetem tanára «Az olvasás a 
modern nyelvtanításban » czímmel harmincz éves szomorú tapasztalatai
ról akar beszámolni, hogy a «jobb utat» megtalálja. Ha a tanuló, az 
iskolából kikerülve, a latint vagy görögöt elfelejti, úgy mond, ez nem 
nagy baj, mert e nyelvek tanulmányozása fejlesztette elméjét és ezzel 
maradandó hatást tettek. De ha a modern nyelveket elfelejti, ez baj, 
mert ezeket nem csupán képző erejükért tanulta. Ezek az életre valók. 
Pedig ő maga is azzal vádolja magát, hogy tanítványai nem sok hasznát 
veszik később annak, a mit tőle tanultak. És azt hiszi, hogy ebben ő nem 
kivétel. Megkérdezte tanítványait öt, tíz, tizenöt év múltán, tudnak-e 
még francziául vagy németül, olvasnak-e franczia vagy német könyveket, 
hasznát veszik-e a tanultaknak ? Es a felelet vajmi szomorú volt rá nézve. 
Miért van ez így ? Azt hiszi, csakis azért, mert hamis czélt hamis úton 
akart elérni. Mi lehet az élő nyelvek tanításának feladata? Németül meg 
francziául tudni. Ez pedig a legtöbb esetben csak annyit tehet, mint 
németül meg francziául olvasni tudni. Különös viszonyokban, magán 
tanításban lehet más czél is, de az osztályban, a hol minél többnek 
minél jobbat kell adni (the greatest good of the greatest number) csak az 
olvasás képességét, és az olvasás kedvét lehet fejleszteni. Az amerikai 
modern philologusok társulata is úgy tűzte ki a nyelvtanítás czélját : 
irodalmi míveltség és formális képzés. Az olvasás álljon nyelvtani belá
táson alapuló megértésben. Az olvasást könnyűvé, gyönyörködtetővé kell 
tenni. A míg csak nyelvtan meg szótár segítségével tudnak olvasni, addig 
nem lehet szó irodalmi olvasásról, és ha csak ily fokig vezetjük növen
dékünket, később nem vesz idegen könyvet a kezébe. Tanításunk főbaja, 
hogy nem olvasunk eleget, nem eleget mennyiség tekintetében. A tanuló 
nem válik elég otthonossá az idegen nyelvben, hogy a stílust megbecsül
hesse, hogy az irodalomban gyönyörködhessen, vagy mívelődésre, kuta
tásra használja ; az idegen irodalom holt betű marad számára. Minden 
egyéb czélt az olvasmánynak kell alárendelni, ezt követeli a szűkre sza-



bott idő. A nyelvtant a minimumra kell szorítani és csupán arra hasz
nálni, hogy az olvasást segítse. Minél előbb el kell érni azt, hogy min
den grammatizálás nélkül olvassunk. Mi sem élénkíti jobban a nyelvtaní
tást, mint a nyelvtan nélkül való olvasás. A beszédgyakorlatok magukban 
véve czéltalanok, mert eredményre nem vezetnek. De a hallás gyakorlá
sára kiváló fontosak. A természetes módszer azonban csak magán- 
tanításra való. Az Írásbeli gyakorlatokat megkezdeni, mielőtt a tanuló 
az olvasmányban járatos, merő képtelenség. Ezeket is a szövegértés 
szolgálatába kell vonni. Az olvasás módszere ez : mindent lefordítani 
az anyanyelvre, tisztán, pontosan, szabatosan. Az idiomatikus for
dítás művészet is, tudomány is és képző ereje kiválóan nagy. Fejleszti az 
ítéletet, az ízlést és az ügyességet gondolkodásban meg kifejezésben. Az 
anyanyelvet jobban szolgálja, mint bárminő stilisztika. Az anyanyelv 
pedig minden nevelés legfőbb czélja és végső próbája. Inkább semmi 
idegen nyelvet se tanítsunk, mint hogy valamelyik elrontsa az anyanyel
vet. Az olvasás utolsó foka fordítás nélkül történik. Az még nem ismeri 
az idegen nyelvet, a ki csak a maga vagy más fordításában tudja meg
érteni. Erezni meg gondolkozni kell az idegen nyelven, de csak receptív 
értelemben. Az ilyen olvasásnak módszere igen fontos, de mind ez ideig 
meg nem oldott kérdése a nyelvtanítás psedagogiájának.

A negyedik értekezésben, a legrövidebben, W. T. Hewett, a Cornell 
University tanára, a «természetes módszer» kérdésével foglalkozik. E mód
szer népszerűsége Amerikában igen nagy. Német philologusok sokszor 
hivatkoztak reá, ha az Európában «direct nyelvtanítás» néven ismert 
eljárás érdekében szólották. Annál meglepőbb Hewett rövid, de határo
zott formában adott ellenvéleménye. Miután ama viszonyok különbségét 
fejtegette, melyek között a gyermek a saját anyanyelvét, családja köré
ben, és az idegen nyelvet az iskolában vagy magántanítótól tanulja, 
rámutat a «természetes módszer» pædagogiai hibáira : hogy kizárólag az 
emlékező tehetségre bízza az egész munkát, hogy a tudatos belátást, a 
gondolkodást számba sem veszi ; hogy elhanyagolja mindazt, a mi a 
nyelvtanításban képző hatással bír. A természetes módszernek is meg
van a maga helye, segédeszköznek ; kiválóan alkalmas a hallás fejleszté
sére és a helyes kiejtés elsajátítására, de ez csak egyik feladata a nyelv
tanításnak. Többet pedig a módszer el nem érhet. Különben Hewett nem 
is tartja czélszerűnek, hogy a nyelvtanítás főfeladatául a beszélő képes
séget mondják. Nagyon kevés tanulónak lesz alkalma az idegen nyelvnek 
hasznát venni. De segítségére lehet a grammatikai formák biztosabb 
elsajátításában és az idegen irodalomnak, különösen a költői termékek
nek megértésében. Másrészt figyelmeztet azokra az amerikai diákokra, 
a kik külföldön jártak. Ezek, ha az idegen nyelvet nem tanulták rend
szeresen, hanem pusztán gyakorlat útján, nagyon ingadozó szóbeli

160 BAETOS FÜLÖP.



# AMERIKAI VÉLEMÉNYEK AZ IDEGEN NYELVEK TANÍTÁSÁRÓL. 1 (> 1

ügyességet sajátítottak el. Mit várjunk akkor iskoláink neveltjeitől ? Az 
iskolai tanításnak csak egy czélja lehet : az idegen irodalmat hozzáférhe
tővé tenni.

A következő értekezés szerzője, F. C. de Sumichrast, a Harvard 
University tanára, csak «jegyzetek»-nek czímezi a franczia nyelv tanítá
sáról írt fejtegetéseit, melyek az idevágó összes kérdéseket felölelik. De 
ajánlatnak előre bocsátja, hogy módszeres nézeteit a tapasztalt eredmé
nyek igazolták és hogy sok tanár fogadta el és alkalmazta jó sikerrel. Ez 
pedig annál több figyelmet érdemel, minthogy az első «jegyzet» a tanítás 
czélját meglehetős messze tűzi. Francziául tudni ugyanis azt jelenti 
Sumichrast szerint, mint alaposan ismerni a franczia nyelv geniusát és 
szervezetét, behatolni az irodalom szellemébe, otthonossá válni a fran
czia gondolkodásban és ennek kifejezésében. Később már prózai módon így 
fejezi ki : Francziául csak az tud, a ki könnyen olvas, ír, meg beszél fran
cziául. Mi módon érjük el mindezt ? A természetes módszertől Sumichrast 
is rövidesen megtagad minden eredményt. Az előző értekezés okaival él ő 
is, rámutat a fejlettebb értelmű tanuló és a beszélni kezdő gyermek közti 
külömbségre. A nyelvtanítás feltétlenül a grammatikán alapuljon. A fran
czia és angol nyelv folytonos összehasonlításából meríti a tanuló az ide
gen nyelv legjobb ismeretét. Ilyen összehasonlító nyelvtan megírását 
tartja égető szükségnek. Ne bízzák a franczia tanítást olyanokra, a kik 
csak francziául tudnak, de legjobb, ha franczia ember tanít, a ki angolul 
is jól tud. Korán keli kezdeni a cursiv olvasást és mindvégig intensiv me
netben folytatni. Tapasztalata szerint négy hónapi tanítás után már 
könnyebb franczia olvasmányokat lehet a tanuló kezébe adni és az első 
év végén sok érdekes történetet tudnak élvezettel elolvasni. Harvardban 
az első éves tanulók ezeket olvassák : Halévy, L’Abbé Constantin ; Erck- 
mann-Chátrian, Madame Thérèse ; Labiche, La poudre aux yeux és Le 
voyage de M. Perrichon ; George Sand, La mare au diable ; Mérimée, 
L’enlèvement de la Redoute. De ezt csak úgy érik el, ha nem sokat 
grammatizálnak velük a szöveg körül. Ettől az a vista olvasástól kü- 
lömben is sokat vár Sumichrast. A franczia fogalmazás és az angolból 
francziára való fordítás ügyessége rendkívüli módon fejlődik általa. Az 
olvasás módjára nézve ajánlja, hogy mihelyt lehet, az anyanyelvre való 
fordítás nélkül olvassanak. Nem szükséges, hogy minden szót megértse
nek, elég ha az egész mondat értelmét tudják vagy legalább sejtik- 
A fordítás ne is legyen soha szó szerint való, hanem tiszta angolos. 
A tárgyi magyarázatok francziául adassanak, lehetőleg a szöveg nyelvé
vel, érthető, hangos beszéddel. Ha a tanuló nem érti meg teljesen, nem 
baj, annál jobban figyel majd később. A tanító tartson minél gyakrabban 
próbaolvasást új szövegeken, hogy a növendékek haladásáról meggyő
ződjék. Az ajánlott módon való olvasás természetesen az idegen beszéd
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megértését is fejleszteni fogja, de azért szükséges, hogy a tanár mennél 
korábban franczia nyelven tartsa az egész órát, akár nyelvtanról, akár 
olvasmányról van szó. Mondjon rövid, összefüggő magyarázatokat fran- 
cziául. Mily gyönyörűsége lesz benne, ha az egész osztály szemmel-füllel 
lesi szavait. Ne féljen attól, hogy csak úgy tesznek majd, mintha meg
értették volna. Mert ha a gyermek nem ért valamit, akkor vagy nem 
figyel tovább vagy a végén mind egyszerre felkiált, hogy nem értették. 
Az amerikai diák, teszi hozzá 8., rendszerint nem szégyenlős.

Máskép Ítél S., mikor magára a beszédgyakorlatokra tér. Itt említi, 
hogy idegen nyelven csak az tud, a ki beszéli is. De sajnos, úgy mond, 
hogy népes osztályokban lehetetlen beszédet tanítani. A hol ez a főczél, 
ott legfeljebb nyolcz tanulónak szabad lenni. Ügyes tanár, a ki élénken, 
érdekesen tud tanítani, elbir tíz-tizenkét növendéket is, a nélkül, hogy 
idegrendszere túlságosan megérezné. Az ilyennek azután néhány jó 
tanácscsal szolgál, hogyan győzze le a tanulók félénkségét az első beszéd- 
gyakorlatoknál, hogyan tüntesse el anyanyelvűknek folyton zavaró 
hatását.

Néhány megjegyzés a classikusok olvasásának nehézségéről fejezi 
be az érdekes jegyzeteket. Üj és eredeti bennök a cursiv és fordítás nél
kül való olvasás, mint az egész idegen nyelvtanítás alpliája meg ómegája. 
De kétséges az ezekhez fűződő nagy eredmény írásra és beszédre 
vonatkozólag.

(Folytatása köv.)
B a b t o s  F ü l ö p .

SVÁ.TCZ ÉS FBANCZIAOBSZÁG JELEN 
ISKOLÁZTATÁSÁNAK Ü G Y E*

Svájcz és Francziaország igen sok áldozatot hoznak közoktatásuk 
niveaujának emelésére ; mind a két nemzet kulturális intézményeik 
reformálása terén és főkép a nyelvtanítás eredményének fokozása érde
kében annyit fáradoz, hogy az angol és különösen a német, e par exel- 
lence pædagogus nemzet szakférfiai újabb időben sűrűn keresik fel e 
svájczi és franczia iskolákat, hogy ezek berendezését és az ott dívó taní
tási módszereket alapos és beható tanulmányozás tárgyául tegyék.

Ily tanulmányozás eredménye a czimben idézett munka, melynek 
szerzője a szász közoktatási minisztérium megbizásából a svájczi és

* Hartmann K. A. Martin : «Reiseeindrücke und Beobachtungen 
eines deutschen Neuphilologen in der Schweiz und Frankreich.» Leipzig. 
Dr. P. Stoltes. Verlagsbuchhandlung. 1897.
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franczia iskolákat látogatta meg. Könyve annál becsesebb, mert nem
csak éleslátó pædagogus műve, hanem már azért is, mivel a szerzett 
benyomásokat rögtön papirra vetette és leplezetlenül közzé is tette.

Hartmann bennünket mindenek előtt a svájczi iskolákba vezet.
A szt-galleni Sines Alges vezetése alatt álló iskolát, melyről nem 

sok érdekeset mond el, s a genfi iskolákat ismerteti. Ezekről nem sok 
jót mond.

A nyelvtanítás terén még mindig a gramatizáló módszer dívik. Az 
eredmény silány, már azért is, mivel a tanárok nem birják az idegen 
nyelvet, a tanulók közös foglalkozásáról szó sincs.

Hartmann bennünket egy húsz tanulóból álló osztályba vezet, mely 
a német nyelvet már két évig tanulta. Az egész órát egy tíz és fél sorból 
összefüggés nélküli mondatok lefordítása foglalta le. A tanulók előbb a 
franczia szöveget Írták be füzeteikbe, és melléje a német fordí tást 
A német főnevek mellé a genitivust is följegyeztók. A tanulók minden 
szót, nemcsak a németet, de még a francziát is betűzték. A tanár abból 
a szempontból indult ki: «Si vous prononcez bien les lettres, vous pro
noncez bien les mots.» A tanulók kiejtése rendkívül hiányos volt. Miután 
a tanulók 3U órát ily fordításokkal, betüzéssel, közbevetett grammatikai 
magyarázatokkal eltöltöttek, elővették tiszta füzeteiket, és azokba a 
lefordított szöveget Írták. A következő órán a szavakat újra betűzték és a 
mondatokat ismét lefordították ; a tanár már most azon hiszemben volt

»

hogy azokban többé hiba nem lesz. Könnyen érthető, hogy ily eljárás 
mellett az eredmény nagyon gyenge volt, a tanulók nem mutattak semmi 
érdeket az elsajátítandó nyelv iránt, a mi csak természetes következ
ménye a methodusnak.

Majdnem hihetetlen, a mit Hartmann a genfi iskolákban tapasz
talt fegyelmetlenségről beszól. A tanulók még Hartmann jelenlétében is 
kaczagással fogadták a tanár intéseit, sőt még ezek ellen sans gêne 
remonstáltak és zajos kiáltásokkal a megrovott tanuló pártját fogták, 
oly annyira, hogy Hartmann állítása szerint akárhány tanár sirt, any- 
nyira elkeserítették tanulóik az óra alatt életét. Nem mindennapi az 
sem, hogy a tanárok benn a tanteremben dohányoztak.

A svájczi iskolák között mind a fegyelem föntartása, mind az elért 
eredmény tekintetében méltó kivételt képez az onesi iskola, melynek 
élén Lescase áll, ki kiképzését Németországban nyerte.

Az angol nyelv tanításában a svájczi iskolák ép oly gyengék, mint 
a németben, hisz arra még kevesebb óraszámot szentelnek, mint a né
metre, a mit a következő táblázat is feltüntet :

11*



164 TÉRI JÓZSEF.

Séction Séction S éction  Section
Osztály classique réale techn ique paedngogique

osztály osztály osztály osztály

VIL VI. V. IV. III. II. I. IV. III. II. I. IV. III. II. I. IV. III. II. I.
Német 4 4 4 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 — — —
Angol — (2) (2) (2) (2) 3 3 3 3 3 3 2 — — — —

(facultativ).
A svájczi iskolák ismertetését Hartmann a Genf közelében lévő 

Thudichum-féle «Collège internationale La Chataîne» nevű magáninté
zet ismertetésével végzi, melynek fekvése is megragadó, fönséges látó - 
képet nyújtva a genfi tóra és a Mont-Blanc hófedte hegy Ián czolatára. 
Az intézet belső berendezése is mintaszerű. A hires intézet a világ majd
nem minden részéből kap növendékeket, és így a tanulóknak pompás 
alkalom nyílik nemcsak a franczia, angol és német nyelvet megtanulni, 
de gyakorlati úton a spanyol és olasz nyelvet is. Érdekes, a mit Thudi- 
chum az intézet igazgatója maga az iskolában dívó nyelvtanításról «Le 
collège internationale» czimű művében mond: «Növendékeinkaz idegen 
nyelvek tanítására vonatkozó olyan módszerben részesülnek, mely a 
régi és új methodus minden előnyét magában foglalja, a mennyiben 
annál használatban van aphonethika, közvetett, t. i. képek által közvetett 
szemléltetés, összefüggő olvasmány, vagy egész művek olvasása, nyelv
tani szabályok föltalálása, analytikai inductiv úton anyanyelvre való 
fordítás, to liba-mondás, levelezés és e mellett az idegen nyelvnek folytonos 
gyakorlati használata. Az eredmény nem is marad el, mert egy-két év 
múlva a növendékek minden nehézség nélkül hallgatják a történelem, 
mennyiségtan, természetrajz, irodalomtörténetből rendezett, az idegen 
tartott előadásokat».

Thudichum lett volna hivatva a genfi iskolákban az idegen nyel
vek tanítására vonatkozó reformokat keresztülvinni, de Thudichum 
jóravaló törekvései meghiúsultak a genfiek conservatismusán, kik e 
reformtörekvések életbeléptetését meghiúsították, azt hangoztatván : 
«Genevois nous sommes, Genevois nous restons.»

Érdekes lapokat szentel Hartmann egy különös genfi institutió 
leirásának, t. i. a genfi franczia nyelvi szüneti cursus leírásának, mely
nek múlt évi programmját a «Magyar Paedagogiá»-ban ismertettem.-*'

E szüneti cursusnak, melynek legelsője 1892. évi julius 13-án 
nyittatott meg, megalapítója és még most is vezetője Bouvier Bemard, 
ki az 1892. évben Berlinben tartott német philologusok közgyűlésén a 
genfi egyetem üdvözletét átadva, ilykép nyilatkozott : «Mi bámuljuk 
ama rendkívüli szorgalmat, melyet önök a nyelvtanitás terén kifejte
nek és egyetértünk amaz előretörekvő mozgalommal, mely évek hosszú

* Lásd «Magyar Pædagogia» 1897. évi folyam. (456. lap.)
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során át a német modern philologiai tanárságot áthatja. Engedjék meg, 
hogy tettleg is bebizonyítsuk e mozgalom iránti nagy érdeklődésünket, 
midőn két intézményről egyet-mást elmondok, a melyekkel mi is támo
gatni akarjuk az önök törekvéseit. #

És ekkor bejelentette Bouvier a genfi egyetemen létesített franezia 
seminarium alapítását és ezzel kapcsolatban az ez évben megnyitandó 
franezia nyelvű, szüneti cursus létesítését, mely eddig minden évben 
megtartva 1000 1100 hallgatót vonzott Genfbe.

Hartmann ezek után a szüneti cursuson előadó tanárok tárgyai
nak és előadási módjainak ismertetésére tér át, melyek részben akadé
mikusok, mint Valette, a «Gazette de Lausanne» munkatársának szelle
mes előadásai, ki Sainte-Beuve, Taine és Scherer alapján a modern 
Francziaország irodalmi állapotának bírálatát adta, vagy praktikusok, 
minők Zbinden genfi egyetemi tanáré.

Az összes tanárok előadásai között a cursuson résztvevők legtöbb 
hasznát veszik Thudichum előadásainak, ki Hartmann állítása szerint, 
a szép előadási modort a legnagyobb tökéletességre vitte és szerencsésnek 
érezheti magát mindenki, ki Thudichum gyakorlati óráin részt vehetett.

Két dolgot kifogásol Hartmann e cursusnál. Az egyik az, hogy a 
modern nyelvtanítás methodikáját nem vonták az előadások körébe, a 
másik, hogy a cursust nem osztják ketté, kezdők és haladók számára, 
mert voltak — úgy mondja — e cursuson ősz iskolaigazgatók és taná
rok, kik a franezia nyelvet teljesen bírták, és oly kezdők, kik a franezia 
nyelv kiejtésének legelemibb szabályaival sem voltak tisztában.

Az egyik kifogáson már az idén segítettek, a mennyiben (lásd a 
Magyar Pædagogiâban VI. évf. 456. lapon megjelent fönnemlített czik- 
ket, Zbinden a franezia nyelv tanításának módszeréről is értekezett, a 
másik reformot, úgy hiszem, ha a vezető tanárok annak szükségét be 
fogják látni, azt is létesítendik.

A genfi tartózkodás után Hartmann a francziaországi tanügyi 
viszonyok tanulmányozására indúlt, melyre szerzőnk öt hónapot szentelt. 
Kettőt a párisi, és hármat a vidéki tanintézetek tanulmányozására, és 
ezen idő alatt 72 intézetben (313 tanórában, 238 tanárnál) hospitált. 
Mindenhol a legnagyobb barátsággal és szívességgel fogadták, oly 
annyira, hogy Hartmann amaz ítéletet alkalmazta a francziákra, melyet 
André Chénier használt, azt állitván rólok: «Le ciel les fit humains, 
hospitaliers et bons.» Csak a felekezeti iskolák, főleg a jezsuiták vezetése 
alatt állókról nem találunk a könyvben tudósítást, daczára annak, hogy 
maga a montpellier-i érsek de Cabrières látta el szerzőnket ajánló 
levéllel, a Collège «Saint-Joseph» (Avignonban), «Saint-Charles» (Mar
seille-ben), «Collège Catholique» (Montpellierben), «Institution Saint-
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Ignace« (Marseille-ben) kereken visszautasították az intézetükben való 
hospitálást és így Hartmann könyvében csak ez iskolák épületének és 
berendezésének leírását találjuk. Igen érdekes a «Saint-Ignace» nevű 
intézet igazgatójának nyilatkozata, midőn szerzőnk az intézet látogatá
sára czélzó kérelmét előadta. «En somme vous ne tronverez dans ces 
classes rien — mondá az igazgató — qui pût vous interesser, ce sont 
de classes absolument banales».

Annál nagyobb készséggel fogadják szerzőnket az állami és községi 
intézetekben, hol maga a «Proviseur» (igazgató) vagya «Censeur» (he 
lyettes igazgató) vezeti be az egyes tanárok előadásaihoz, és ez a szíves
ség annál értékesebb, mert Hartmann előzetes bejelentés nélkül mintegy 
meglepve, hospitált, egy szóval mindenki, M. Combes-tól az akkori 
közoktatásügyi minisztertől kezdve az utolsó falusi tanítóig, jóakarattal 
és szívességgel halmozta el. még a tanulók az utczán is a legnagyobb 
Hiedelemmel köszöntötték a német professort. Csak egy kis kellemetlen 
incidens érte őt Lyonban, hol két középiskolai tanuló este az egyik utcza 
sarkon Hartmannt «A bas le Prussien» kiáltásokkal fogadták. Mind а 
fő-, mind az intézeti igazgató a legnagyobb sajnálkozásukat fejezték ki 
a dolog felett és a tanulók példás megbüntetését ígérték, a mivel a 
kellemetlen incidens véget is ért.

A szerző ezek után sajátképeni tárgyára — t. i. a modern nyelvek 
tanításának ismertetésére Francziaországban — tér át, és a modern nyel
vek elsajátítására két oly intézményt említ, a minők más országban nem 
találhatók. Az első institutio az 1896-ban alapított: Bureau de Corres
pondance International (Székhelye Paris No. 77 Rue Denfort-Rochereau.) 
А С. I. tagjai, kik magukat Icistáknak nevezik, 9 frankot fizetnek éven
ként és ezen összegért a «L’Etranger» ez. folyóiratot kapják. A tagok 
nevét és lakóhelyét kinyomtatják, és azok közül mindenki azokat vá
lasztja ki, kikkel levelezésbe óhajt lépni. A tagok Franczia-, Orosz-, 
Németországból, valamint Dániából és Svájczból rekrutálódnak.

A másik intézmény a «Société pour la propagation des langues 
étrangères» (Paris, Rue Serpente 28.), mely társulatnak több mint 1300 
tagja van, élén Dr. Schweitzer gymn. tanár áll, ki ingyen előadások, 
összejövetelek, nyilvános könyvtárak létesítése által a német, angol, olasz, 
spanyol és orosz nyelvek tanításában rendkívül nagy sikert ért már el.

Ép úgy az idegen nyelvek propagálásával foglalkoznak még az 
«Institut polyglotte» (Paris, Rue de la Grange Batelière No. 16), a 
«Société pour l’instruction élémentaire» Paris, Rue du Fouarre No. 14), 
az «Association Politechnique», mely évenként 10,000 tanulót képez ki, 
az «Union française de la jeunesse» és a párisi kereskedelmi akadémia 
protectorsága alatt álló «Société commerciale pour l’étude des langues 
étrangères», sőt már a vidéken is alakultak ily irányú társulatok, így
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Bordeaux-ban a «Société Philomatique» és Lyonban a «Société d’ensei
gnement professionel du Rhône».

Az idegen nyelvek elsajátításánál nagy szerepet játszanak Franezia- 
országban még a külföldi ösztöndíjak, úgy hogy a párisi kereskedelmi 
kamara egymagában 60,000 frankot költ évenként ily külföldi ösztön
díjak létesítésére. Nálunk ilynemű ösztöndíjak hasznosságának tudatára 
csak legújabban jöttek.

Szerzőnk a főiskolákon az idegen nyelvekben elért eredménynyel 
nincs megelégedve, minek okát egyrészt abban találja, hogy a tanárok 
az egyetemeken hetenként 2—3 órát szentelnek tárgyuknak, és így a 
tanulók, ha a vizsgálatokon sikert akarnak elérni, más intézetekben 
privát órákat kénytelenek venni, másrészt ez eredménytelenséget a 
franczia vizsgálati rendszerben találja.

A gymnasiumokban (Lycée vagy collège de garçons) és a reálisko
lákban (Enseignement secondaire moderne) az idegen nyelvekben elért 
siker már kedvezőbb, a mi a nagyobb óramennyiségből magyarázható, 
így a gymnasiumokban egy modern idegen nyelvnek tanulása kötelező, 
kezdik pedig ezt az első osztályban (classe préparatoire vagy neuvième) 
hetenkint 4. órával, ugyanez az óraszám megmarad a 2-ik és 3-ik osz
tályban is, a 4-ik, 5-ik, 6-ik, 7-ik és 8-ik osztályban az idegen nyelvnek 
hetenkint csak 2Va órát szentelnek, míg a legfelsőbb, 9-ik osztályban az 
idegen nyelvnek csak hetenkint 1 óra jut. A reáliskolákban két idegen 
nyelvnek tanulása kötelező. A német nyelvnek például a 4-dik osztályban 
hetenkint 6 órát szentelnek, az ötödik, hatodik osztályban hetenkint 
4 órát, a hetedik és nyolezadikban hetenkint 3 órát és a 9-dikben egy 
órával e tárgy facultativvá válik.

Az angol nyelvet az ötödik osztályban kezdik hetenkinti négy 
órával, ugyanilyen óraszám marad a hatodik osztályban, a hetedik és 
nyolezadik osztályban már csak 3 óra jut az angol nyelvnek, és a kilen- 
czedikben — 1 órával — hasonlókép facultativ tárgy lesz.

Dicsérőleg említi Hartmann amaz utasításokat, melyek a franczia 
középiskolákban az idegen nyelvek tanítására készültek, melyeknek 
vezérlő gondolái a összefoglalva a következő : «Pour apprendre une lan
gue, il faut commencer pour isoler, il faut n’ avoir affaire qu’ à elle. Si 
sachant le français, vous voulez apprendre Г allemand, oubliez pour un 
moment le français. Si sachant le français et Г allemand, vouz voulez 
encore apprendre Г anglais, oubliez pour un moment le français et 1’ alle
mand. Une langue apprend par elle-même et pour elle-même et c’ est 
dans la langue prise en elle-même, qu’ il faut chercher les règles de la 
méthode». Ép úgy elitélik ezen utasítások a sok grammatizálást, azt 
állítván a nyelvtan tanításánál: «vouloir s’ en passer tout-à-fait, même
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au debut, serait une illusion dangeureuse : tout rapporter à elle, ce 
serait dessécher l’enseignement».

A szerző sorban leírja a párisi középiskolákban a modern nyelvek 
tanításában szerzett tapasztalatait, hogy ama conclusióra jusson, hogy 
ezen iskolák eredmény tekintetében a vidékieket messze túlszárnyalják.

Eme tapasztalataiból csak egy adatot akarok kiemelni, t. i. azt, 
hogy több vidéki, mint az avignoni és lyoni Lycée, Párisban a Lycée 
Henri IV. és a Lycée Eónelon nagyban cultiválja a német dalt, mely a 
szerző állítása szerint nagyban hozzájárult a német kedélyvilág és egy
általában a német nemzeti élet megismeréséhez.

Magától értetődik, hogy az idegen nyelvek tanításánál a szemlél
tetés, melynek alkalmazását az utasítások is követelik, azt állitván róla, 
hogy «Conversations au moyen des tableaux habituellement employés 
pour les leçons de choses» Francziaországban is mindinkább terjed.

Néhány sort szentel szerzőnk a Paul Passy által alapított « Associa
tion phonétique des professeurs de langues vivantes » czímű egyletnek, 
melynek orgánuma « Le Maître Phonétique ». Hanem, Hart mann állítása 
szerint, e társulat nem igen sokat lendített az idegen nyelvek tanításá
nak ügyén. Hartmann könyvében sok helyet szentel a Gouin és Carré- 
féle direct módszerek ismertetésére, mind a kettőt mellőzhetem, a meny
nyiben a Gouin-féle módszer ismertetésére e folyóirat egy hosszú czikket 
szentelt,* ép úgy a Carré-féle methodnst is, melynek főbb elvei Carré ily 
czímű munkájában vannak fejtegetve : Méthode pratique de langage, 
d’écriture, de calcule plus spécialement destinée aux élèves des provin
ces ou Г on ne parle pas français et qui arrivent en classe, ne compre
nant, ni ne sachant parler la langue nationale. (Paris, A. Colin et Со.)

E két methodus között a legfőbb különbség az, hogy Gouin a 
belső szemléltetést a représentation intérieure-t kivánja és a külsőt tel
jesen mellőzi, addig Carré erre fekteti a fősúlyt.

Igen dicsérőleg nyilatkozik Hartmann a franczia felsőbb leány
iskolákban (Lycées et collèges de jeunes filles) az idegen nyelvekben 
elért eredményről. Két ilyen intézetet látogatott meg szerzőnk, az 
egyiket Montpellierben, a másikat Párisban (a Eacine-féle felsőbb leány
iskolát.) Mind a kettőben fényes volt az eredmény. Az első intézetben 
Schiller «Würde der Frauen» ez. költeményét, Goethe «Gefunden»- és 
«Hermann und Dorothea»-ját, az utóbbiban Schiller «Maria Stuart» 
czímű drámáját olvasták a növendékek és e műveket meg is értették. 
Ép ilyen kielégítő volt az eredmény a felsőbb népiskolákban, az 
«Écoles primaires supérieures »-ben is.

Ép oly kedvező az idegen nyelv tanításában elért eredmény a

Lásd a Magyar Pædagogia 1897. évi folyamát (407. lap).



SVÁJCZ ÉS FBANCZIAOBSZÁG JELEN ISKOLÁZTATÁSÁNAK ÜGYE. 1 6 9

tanító- és tanítónői képzőintézetekben, minek okát a szerző abban a kö
rülményben keresi, hogy ez intézetekben zsúfoltságról szó nincs, a meny
nyiben egy osztályban 24-nél többet nem vesznek fel, azonkívül, a mit 
talán nálunk is meg lehetne honosítani, t. i. a tanítónőképző intézők
ben az úgynevezett Répétitrices étrangères-ek vannak alkalmazásban. 
A «répétitrices étrangères» alatt Német- és Angolországból jött leányo
kat értenek, kik a seminariumokban fölvétetnek, hogy a tanítónőknek, 
kik azt kivánják, anyanyelvükön adjanak oktatást. A répétitrice 40 fr. 
lefizetése mellett a képzőintézetben lakást, élelmet és fűtést kap. Napon
ként két órán át gyakorlati oktatást ád és ezért a semminarium többi 
előadásán részt vehet, csak máshol nem adhat magánórákat. Igen aján
latos volna, ha ez intézményt a tanítóképző intézetekre is kiterjesztenék.

A tulajdonképem középiskolákban a Lycées et collèges de garçons- 
ban az eredmény igen sok kivánni valót hagy fenn, daczára annak a 
kedvező Ítéletnek, melyet Lombard mond, kinek alkalma volt a külön
böző nemzetek tanulóinak képesítését összehasonlítani. Lombard a 
«L’Etranger» ez. folyóirat 1895. évfolyamában a következőleg itél a 
párisi tanulókról: «Nos jeunes Parisiens sont plus intelligents, ont 
l’esprit plus éveillés et le travail plus facile que les enfants de toute 
autre nation. Ils apprennent quoique ce soit en général beaucoup plus 
rapidement et pour l’Etude des langues vivantes en particulier ils ont 
un avantage considérable, ils sont plus sociables, plus causeurs, plus 
bavards, si vous voulez».

Daczára e kedvező Ítéletnek, az eredmény, mint már említettem, 
rossz. De ne feledjük el, hogy a franczia középiskolai tanulónak három 
idegen nyelvet kell tanulnia, melyekre hetenként csak IVa—4 óraszámot 
fordítanak.

Nem lesz talán érdektelen, ha a modern philologiai tanárképzésre 
vonatkozó francziaországi rendszert itt — Hartmann nyomán — röviden 
ismertetem.

Ily tanárjelöltek háromféle diplomát szerezhetnek meg maguknak,
u. m. :

1. A Licence ès lettres avec mention langues vivantes, 2. Certificat 
d aptitude à l’enseignement des langues vivantes és 3. az Agrégation 
.nevű okleveleket.

A mi a «Licences» t illeti, az érettségi bizonyítvány, a Baccalau
reat — és legalább egy évi egyetemi tanulmányi idő után szerezhető 
meg. A «Licences» kétféle vizsgálatból áll, u. m. : írásbeli- és szóbeliből.

Az írásbeli vizsgálat követelményei :
1. Egy franczia dolgozat készítése. (A rászánt idő 6 óra.)
2. Egy latin dolgozat (6 óra alatt), vagy egy latin scriptum (4 óra

alatt).
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3. Egy, franczia nyelvre lefordítandó szöveg (5 óra alatt).
4. Egy francziából, a modern nyelvre lefordítandó szöveg.
5. Egy az illető modern nyelven kidolgozandó irodalmi tétel 

(5 óra alatt).
A 2. és 5. feladatnál a szótár használata meg van engedve.
Az írásbeli vizsgálat sikeres letétele után következik a szóbeli, 

mely áll :
1. Egy görög szövegnek lefordítása.
2. Egy latin szövegnek lefordítása.
8. Egy franczia szövegnek megmagyarázása.
4. Egy franczia szövegnek a tanárjelölt által választott idegen 

nyelvre való fordítás.
5. Egy az idegen nyelvű író műveiből vett részletnek lefordítása 

franczia nyelvre.
Az írók sorozatát a közoktatásügyi minisztérium állapítja meg. 

(így az 1896—98 időszakra a következő írók állapíttattak meg : 1. Les
sing, Hamburgische Dramaturgie 10., 12., 29—32. fejezet. 2. Goethe, 
Faust I. rész, 1—4. jelenet. 3. Schiller, Jungfrau von Orléans. 4. Heine, 
Die romantische Schule. 5. Sudermann, Heimat. 6. G. Keller, Komeo und 
Julie auf dem Dorfe, stb.).

6. A jelölt által az egyetemen tetszés szerint választott tárgyra 
vonatkozó értekezés.

7. Egy irodalmi, történeti vagy bölcsészeti író művéből vett rész
létnek lefordítása, még pedig ha a jelölt a német nyelvet választotta, a 
szöveg angol, ha pedig az angol nyelvet választotta, a szöveg német.

A «Certificat d’ aptitude »megszerzésére is kétféle vizsgálatot kell 
a tanárjelöltnek letenni, u. m. írásbelit és szóbelit.

Az írásbeli 1. egy franczia szövegnek az illető tanárjelölt által 
választott idegen nyelvre való lefordítása, 2. idegen nyelvnek francziára 
való fordítása, 3. a grammatika, vagy a modern nyelvek tanítási módsze
rére vonatkozó tétel megfejtése. E dolgozatok megfejtésének mindegyi
kére, mely zárt helyen és szótár használata nélkül történik, 3 órát 
engedélyeznek.

E három írásbeli vizsgálat sikeres letétele után következik a szóbeli, 
mely Párisban egy külön e czélra kinevezett bizottság előtt teendő le.

E vizsgálatnál megkövetelik :
1. Egy franczia szövegnek az idegen nyelvre való lefordítását.
2. Az idegen nyelvű szövegnek franczia nyelvre való fordítását.
3. Egy grammatikai leczkét (egy órai készülés után) és az idegen 

nyelven való társalgást.
4. Az idegen és a franczia irodalomra vonatkozó kérdésnek meg

oldását.
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A legnagyobb fokú képesítés, melyet a modern philologue Franczia- 
országban megszerezhet, az úgynevezett Agrégation des langues vivantes.

Azon irodalmi müveket, melyekből a tanárjelölteknek vizsgát kell 
államok, a franczia közoktatásügyi minisztérium állapítja meg és a téli 
félév elején közzé is teszi. Néhány ily írót, kiknek művét a minisztérium
1896-ra kitűzte, mintául ide igtatok : Hartmann von der Aue: Iwein, 
Klopfstock : Wingolf, Goethe: Wilhelm Meister’s Lehrjahre, IV. és V. 
könyv. Schiller : Wilhelm Teli (Vom Erhabenen. Wo.), Humboldt : Briefe 
an eine Freundin (Az első 40 levél), Uhland: Sonetten, Grillparzer : 
Sappho, Lenau : Scenen aus Faust, Schopenhauer : Parerga und Para- 
lipomena, Fénelon : Les deux premiers dialogues sur l’éloquence,
Rousseau Emile II. könyv. Beaumarchais : Mariage de Figaro, A de 
Musset : Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée, Sainte-Beuve : Les 
Entrétiens de Gœthe et d’Eckermann.

Az «Agrégation» Írásbeli vizsgálata áll :
1. Egy franczia szövegnek a tanárjelölt által választott idegen 

nyelvre való fordításából (elkészítési idő 4 óra).
2. Az idegen nyelvű szövegnek franczia nyelvre való fordításából 

(engedélyezett idő 4 óra).
3. Az idegen nyelven írt értekezésből.
4. A franczia nyelven írt értekezésből.
A szótár használata tiltva van.
Azon tanárjelöltek, kik az írásbeli vizsgát sikeresen kiállották, 

minden év augusztus havában, Párisban egy külön vizsgálóbizottság előtt 
tehetnek szóbeli vizsgálatot, a melynek tárgya :

1. Egy sorshúzás által meghatározott író művéből vett részletnek 
lefordítása. Az írók lajstromát minden év október 1-je előtt közzéteszik, 
(így 1896-ra például a következők voltak kijelölve: Goethe Wilhelm 
Meister’s Lehrjahre Y. r., Schiller: Wilhelm Teli IY. f. l.j., Gutzkow: 
Zopf und Schwert III. f. 3. j.).

2. Egy franczia írónak lefordítása német vagy angol nyelvre.
3. Egy franczia nyelven tárgyalandó tétel.
4. Egy az idegen nyelven tárgyalandó tétel. (Előkészítésül 24 órai 

idő engedélyeztetik.)
Oly tanárjelölteknek, kik utólag akarják az Agrégation-t, a német 

nyelvből szerezni, egy német prózai szöveget kell lefordítaniok, viszont 
ha angol kívánja az Agrégation-t megszerezni, angol prózai szöveget kell 
fordítania.

A vizsgálatok után a bizottság a tanárjelöltek ama lajstromát álla
pítja meg, kiket az Agrégation-ra érdemeseknek tart és a fölterjesztett 
tanárjelöltek sorából nevezi ki a közoktatásügyi miniszter az «agrégé»-két.

Az «agrégé» re való kinevezés csak pénzkérdése, mert a miniszter
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minden évben csak annyi agrégét nevez ki, a hány hely az évben ürese
désbe jött.

Ezen vizsgálatnál azon anomália történhetik, hogy — miután a 
vizsgálat minden évben újra leteendő, — egy oly jelölt, ki egyszer már 
a minősítést megszerezte, de nem neveztetett ki, a reá következő évben, 
midőn a vizsgálat újból való letételére jelentkezik, már az írásbelin 
elbukik.

Hogy tárgyunkhoz visszatérjünk, említsük meg a modern nyelv- 
tanítás egyik legfőbb eszközét, az írásbeli gyakorlatok készítését. Emlí- 
jenünk sem kell, hogy erre Francziaországban igen nagy súlyt fektetnek, 
oly annyira, hogy a division élémentaire a Neuvième, Huitième és Sep
tième nevezetű osztályokban hetenként két dolgozatot is készítenek, de 
ezek kijavítása úgy történik, hogy a tanár csak 5—6 gyakorlatot néz 
át, a többiekben előforduló hibákat ezek nyomán, maguk a tanulók 
vitatják ki.

A mi pedig a classikus művek olvasását illeti, erre nézve a tanár
nak egy egész sorozata az Íróknak áll rendelkezésére, kiknek művei 
között a tanár belátása és tetszése szerint válogathat.

Minket talán leginkább a német írók és műveik érdekelnek, azért 
csak ezeket iktatom ide.

A német nyelvi oktatatáshoz ajánlott olvasmányok sorozata ez :
Enseignement classique, Classe de Philosophie : Morceaux choisis: 

Goethe : Faust, I. partie, Auerbach : Die Frau Professorin, Freitag : 
Bilder aus der deutschen Vergangenheit, Soll und Haben. Poésies lyri
ques de XVIII. et XIX. siècle.

Classe de Rhétorique : Morceaux choisis : Lessing : Hamburgische 
Dramaturgie. Goethe : Iphigenie. Extraits des oeuvres en prose, Poésies 
lyriques de Goethe et de Schiller, Schiller : Jungfrau von Orléans, Braut 
von Messina. Choix de ballades.

Seconde : Morceaux choisis : Goethe : Hermann und Dorothea, 
Schiller: Wallenstein, Extraits des oeuvres historiques, Hauff: Lichten
stein, Extraits des historiens allemands.

Troisième: Morceaux choisis. Goethe: Campagne in Frankreich, 
Extraits de Dichtung und Wahrheit, Schiller: Wilhelm Tell, Maria 
Stuart, Der Neffe als Onkel.

Quatrième: Morceaux choisis: Lessing: Minna von Barnhelm, 
Musaeus Volksmärchen, Kotzebue: Die deutschen Kleinstädter.

Cinquième: Morceaux choisis: Campe: Der junge Robinson, 
Grimm : Kinder und Hausmärchen, Benedict : Scènes choisies dans le 
Haustheater.

Sixième: Morceaux choisis: Choix de contes et de fables. Benedix 
Prozess.
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Septième : Morceaux choisis : Schmidt : Hundert kurze Erzäh
lungen.

B. Enseignement moderne.
Premiere : Schiller : Braut von Messina, Gerthe : Iphigenie, Faust, 

première partie Voss Ilias, Aeneis. Choix de ballades et de poesies lyri
ques modernes. Choix de lectures historiques, géographiques et scienti
fiques, Freitag : Soll und Haben.

Seconde : Lessing : Dramaturgie, Goethe : Hermann und Dorothea, 
Schiller: Wallenstein (les 3 parties), Jungfrau von Orleans. Extraits des 
oeuvres historiques. Kleist: Michael Kohlhaas, Heine: Morceaux choisis, 
Poésies lyriques de Goethe. Choix de lectures historiques et géogra
phiques.

Troisième : Morceaux choisis : Goethe : Campagne in Frankreich. 
Extraits de Dichtung und Wahrheit. Schiller: Wilhelm Tell, Maria 
Stuart, Poésies lyriques. Kotzebue : Die deutschen Kleinstädter.

Quatrième : Morceaux choisis : Benedix Scènes choisies dans le 
Haustheater. Choix de nouvelles, Schiller : Der Neffe als Onkel.

Cinquième: Morceaux choisis : Grimm: Kinder und Hausmärchen, 
Hebel : Schatzkästlein.

Sixième : Choix de contes et de fables.
Szerzőnk könyvének végén a Francziaországban annyira dívó 

«concours générale» ellen fordul, a mely intézmény abban áll, hogy 
díjak tűzetnek ki, egyrészt az összes párisi collegiumok felsőbb osztályú 
növendékei számára, másrészt az összes vidéki középiskolai felsőbb osz
tályú növendékeknek. A «concours générale»-nak eredményét rendesen 
augusztus havában az oktatásügyi miniszter elnöklete alatt megtartandó 
ünnepen kirdetik ki a Sorbonne dísztermében. A megjutalmazottak 
neveit a növendékek tanárának megnevezésével az összes lapok hozzák. 
A tanárok így minden figyelmöket a jobb és tehetségesebb tanulók hala
dására fordítják, míg a gyengébb növendékeket teljesen elhanyagolják.

Csak vázlatosan mutattam be e két országban az idegen nyelvek 
tanításában elért eredményeket, valamint az iskolákban uralkodó kinö
véseket. A kik még behatóbban akarnak e tágygyal foglalkozni és nem 
csak a tárgyra vonatkozó bibliographiával, hanem az ügygyei összefüggés
ben levő methodikai iratokkal és rendeletekkel is megismerkedni óhaj
tanak, azoknak a már fent nevezett annyi ügyszeretettel, sok ismerettel 
és alapossággal megírt rendkívül érdekes műnek teljes elolvasását a leg
melegebben ajánlhatom.

Székesfehérvár. Téri J ózsef.
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A POLGÁRI ISKOLÁK REFORMJA.

Az Országos Közoktatásügyi Tanács állandó bizottsága, 1897 
ápr. hó 27-én tartott ülésében, a polgári iskolák reformjának megállapí
tása czáljából dr. Bokor József e. t. elnöklete alatt dr. Alexander Bernât 
e. t. és dr. Kiss Áron, dr. Kovács János és Lád Károly tanácstagokból 
szakbizottságot alakított és küldött ki azzal a feladattal, hogy a polgári 
iskolákat illető minden kérdésre kiterjeszkedő javaslatot dolgozzon ki. 
A bizottság e javaslatait a következő pontokban foglalta össze :

I. A polgári iskola ideiglenesen az 1868-iki XXXVIII. t.-cz. kere
tébe foglalt középfokú tanintézet, vagyis középiskola.

II. A polgári iskola feladata közvetlenül az életre vagy szakiskolára 
előkészíteni. Nem a polgári, hanem a régi középiskola (gymnasium és 
reáliskola) feladata az egyetemi és műegyetemi tanulmányokra való elő
készítés.

III. A polgái’i iskola alapja a négy osztályú elemi népiskola.
IV. A polgári iskola négy alsó osztálya az 1868-iki XXXVIII. és 

az 1883-ki I. t-czikkek értelmében teljesen párhuzamos a gymnasium és 
reáliskola alsó négy osztályával.

V. A polgári iskola alsó négy osztálya fölé épülnek a középfokú 
szakiskolák, nevezetesen : a közép ipariskola, a tanítóképzők, a hadapród 
iskolák és a felsőbb kereskedelmi iskolák, mely utóbbiak záróvizsgálatuk 
minősítő erejével és az egyévi önkéntességre jogosító előnyükkel a pol
gári iskolák felső két osztályát (az V. és VI. osztályt) ott, a hol kapcsol
tattak, magukba vették fel és ezen, a kedvezmények által segített verse
nyük folytán a többiek fejlődését is meggátolták.

VI. A polgári iskola az elemi iskola négy osztálya fölé épült, a 
népiskolákban elérhetőnél magasabb műveltségre vezető, önmagában 
befejezett egészet alkotó középiskola.

A polgári iskolákra vonatkozó intézkedések tehát az 1868 : 
XXXVIII. t.-czikkből törlendők és szerves egészet képező, önálló polgári 
iskolai törvénybe foglalandók.

VII. Az alsóbbfoku szakiskolák (iparos és kereskedelmi tanoncz- 
iskolák) semminemű szerves kapcsolatban nem állanak a középiskolákkal 
(gymnasiummal, reál- és polgári iskolákkal). A vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumnak 1893 aug. 31-én 33,564. sz. a. kelt rendeletének 21. a) 
és b) pontja csupán a középiskolákból oda való átlépését szabályozza.

A középfokú szakiskolák pedig a középiskolák (polgári és régi 
középiskolák) alsó négy osztálya fölé épülnek.

VIII. A polgári iskolák osztályainak és évfolyamainak száma hét ; 
tantervök oly irányban dolgozandó ki, hogy a régi középiskoláknak álta
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lánosan mívelő tantárgyai egy idegen nyelvvel — a némettel — kerekded 
befejezést nyerjenek, és a jelentésben felsorolt gyakorlati fontosságú tan
tárgyakkal — alkotmánytan és jogi ismeretek, közgazdaságtan, könyv
viteltan és állami seámviteltan — együtt befejezett műveltséget 
nyújtsanak.

Ennek ellenőrzésére szolgál a VII. osztály és tanfolyam végén tar
tandó érettségi vizsgálat, mely úgy rendezendő be, hogy az általános 
műveltség és a még felölelt tantárgyak tekintetében a régi középiskolá
kéval egyenértékű legyen és ez egy évi önkéntességre is jogosíthasson. 
A polgári iskola alsó négy és felső három osztálya között oly viszony 
állapítandó meg, hogy a tanuló már a IV. osztályból is bizonyos kikere
kített ismeretekkel léphessen a középfokú szakiskolákba és az életbe.*

IX. A polgári iskoláknak úgy négy alsó, mint teljes, érettségi 
vizsgálattal befejezett hét osztálya mindazon pályákra minősítsen, a me
lyekre a gymnasium, reáliskola, felsőbb kereskedelmi iskola, valamint az 
ezekkel egyenértékű katonai iskolák.

Kivételt csupán csak az egyetemi és műegyetemi pályák tesznek, a 
melyekre csupán a gymnasium és reáliskola teljes, érettségi vizsgálattal 
befejezett nyolcz osztálya készít elő.

* Ezen ponthoz dr. Kováts János szakbizottsági tag  a következő k ü 
lönvéleményt ad ta  be:

1. Az 1868 : X X X V III. t.-cz. 68. §. szerin t h a t osztálylyal szervezett 
polgári fiúiskolák h a t osztályuaknak m eghagyandók. A tanfolyam  végén 
záróvizsgálat ta rtassák . Az ezen vizsgálattal k iérdem elt végbizonyítvány 
jogot adjon az egyévi önkéntességre, továbbá adja m eg m indazon jo g o s ít
ványokat, a m elyeket az 1883. évi I. t.-cz. a felső kereskedelm i iskola ú. n. 
érettségi b izonyítványának megad.

2. A polgári iskolákból felső kereskedelm i iskolákká á ta laku lt iskolák 
alakíttassanak vissza po lgári iskolákká.

3. Ezek he lye tt a szükséges szám ban á llíttassanak  tisz tán  a 's z a k 
képzésre szervezett k é t évfolyamos kereskedelm i iskolák, a m elyekbe a 
h a t osztályú polgári isko lá t bevégzett tanu lók  vehetők fel.

L. ugyané kérdésre  nézve jelen füzetünk első czikkét. A b izo tt
sági javaslatban é rthe te tlennek  találjuk azt a hangzatos pontot, m ely 
szerin t a hét osztályú po lgári iskola érettségi v izsgálata úgy rendezendő 
be, hogy az általános műveltség és a még felölelt tárgyak tekintetében  
a régi középiskolákéval egyenértékű  legyen. A 7 nem  lehet annyi m in t 
a 8, s a 7 osztályú po lgári iskola sohasem  fog egyenlő értékű á lta lá 
nos m űveltséget adn i a 8 osztályú középiskolákkal. A «még felölelt t á r 
gyak» közül az irodalm iakban  közel sem já rh a t a gym nasium hoz, a re á li
sakban a reáliskolákhoz, 8 év ala tt sem, annál kevésbbé 7 év alatt.

Szerk.
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X. A polgári iskolai tanárképzés és képesítés a középiskolai tanár
képzéssel és képesítéssel egyesítendő.

Addig azonban, a míg ez az egyesítés megvalósítható lesz, szükséges, 
hogy a meglevő' polgári iskolai tanítóképző intézet úgy anyagi eszközök 
nyújtása, mint a szükséges tanerők alkalmazása által oly helyzetbe ho
zassák, hogy a polgári iskolai tanárképzéssel szemben felállítható köve
teléseknek megfelelhessen.

IRODALOM.

M a gyar V e r sta n . K özépiskolák szám ára és m agánhasznála tra  ir ta  
Négyesy László. M ásodik jav íto tt kiadás. B udapest, F rank lin -T ásu la t, 
1898. Ára 90 k r.

E könyv szerzője épen verstani munkáival alapította meg irói pá
lyáját. Lehetnek, a kik a versformának általában, tehát a verstannak sem 
tulajdonítanak valami különös jelentőséget. Bár azóta Négyesy maga sem 
maradt tisztán a verstan terén, bizonyára tévednek, a kik a versforma 
jelentőségét kicsinyük. A ki tudja, hogy sokszor egyes írók népszerű
sége vagy népszerűtlensége (Gyöngyösi, Zrínyi), egész irodalmi irányok 
divatja (ó-classicaiak, magyarosok) jobbára a verselésen fordul meg ; a ki 
meg tudja érezni a tartalom és alak szoros összefüggését, egymásra hatá
sát, az igazi classicismus egyik legfőbb jellemvonását : az bizonynyal nem 
fogja a versforma és a verstan jelentőségét kicsinyelni. De bármikép gon
dolkozik is valaki e kérdésről, azt mindenkinek el kell ismernie, hogy a 
magyar verstant, mint tudományt, irodalmunkban Négyesy egy nagy 
lépéssel vitte előre.

Voltak ugyan régebben is figyelemre méltó kísérletek a verstan 
egyes kérdéseinek atisztázására. Hogy mellőzzem Barótiék prosodiai toll- 
harczait, valamint Fogarasi és Toldy vitáját : mértékes vagy hangúlyos-e 
a magyar vers ? — elég legyen rámutatnom Arany nevezetes tanulmá
nyára : A magyar nemzeti versidomról, melyben a magyar vers sajátságait 
oly pontosan állapítja meg, hogy máig sincs jobban, de tudományosan 
rhythmikailag meg nem magyarázza. Torkos László több helyes rhyth- 
mikai fogalmat hozott forgalomba, nem egy kérdést tisztázott a magyar 
verstan terén, rendszert is alkotott ; de módszere nem az igazi philo- 
logiai módszer, nem inductive a tényekből hozza ki az általános törvé
nyeket, hanem a rhythmusnak a priori megállapított fogalmából dedu- 
kálja a magyar vers törvényeit : azért aztán nem egy tévedésbe esik, a 
magyar vers törvényeinek a megállapításában német minták után indul.
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Nevezetes jelenség a verstan terén Ponori Thevurewk Emil munkája 
is : A hang mint műanyag. Ebben szigorúan tudományos módszerrel 
állapítja meg a rhythmus fogalmát, melyet aztán később alkalmaz is a 
magyar zenére ; a magyar vers vizsgálatával azonban mind e mai napig 
adós maradt. Ezeken kívül leginkább csak iskola-könyvekben folyt a ma
gyar verstan művelése, meglehetős száraz, leiró módon. Kiválik közülök 
a Gregues-Csengeri-féle.

Négyesy Magyar verstana 1886-ban jelent meg első Ízben. Azután 
sok kisebbnagyobb verstani munkája látott napvilágot napilapokban, 
folyóiratokban, iskolai értesítőkben ; A mértékes magyar verselés törté
nete ez. nagyobb munkája díjat is nyert a Kisfaludy-Társaságban. Mind 
e munkái együttvéve egy teljesen bevégzett tudományos rendszerben 
mutatják be a magyar vers lényegét, törvényeit, sajátságait, valamint a 
magyar versolés múltját. Sajnos, hogy elméletét nem dolgozhatta ki 
nagyobb tudományos kézikönyvben ; ehhez a mi szegényes irodalmi 
viszonyaink nem adták meg neki a lehetőséget.

Négyesy munkássága verstanirodalmunk terén a fejlődésnek egyik 
fontos lépcsője. Arany előtt a magyar verselmélet egészen hibás alapon 
állott. Arany állította helyes alapra, de bár a magyar vers sajátságait főbb 
vonásaiban pontosan megállapította, magát az alapot, a rhythmust, beha
tóbban nem vizsgálta. Thewrewk tudományosan igazolta az alapot, de nem 
építette rá a magyar verstan rendszerét. Torkos megpróbálkozott a vers
tannak tudományos rendszerbe foglalásával, de hibás volt módszere is, 
philologiai képzettsége sem volt elég mélyreható, azért próbálkozása kevés 
szerencsével járt. Négyesyé az érdem, hogy az előmunkálatok fölhaszná
lásával és a külföld (főleg Westphal és Rossbach) rhythmikai tanulmá
nyainak a figyelembe vételével megalkotta a magyar versnek elfogadható 
tudományos rendszerét. Nála a vers nem önkényes játék, nem gépies 
technikai ügyesség, mint a legtöbb iskolai verstanirónknál, hanem a neki- 
hevűlt, a fölmagasztosúlt lélek természetes beszéde, mely azonban ép oly 
szigorú hangtani, grammatikai és psychologiai törvények szerint törté
nik, mint a közönséges beszéd, legfeljebb bizonyos æsthetikai törvények 
módosító behatása is érvényesül rajta. Szóval Négyesynél a verstan valódi 
philologiai tudománynyá lesz a szó legnemesebb és legtágabb értelmében. 
Az lesz nem csak felfogásában, hanem módszerében is, mely igazi philo
logiai inductiv módszer, tényekből kiinduló, óvatosan általánosító.

Verstanában a rhythmus fogalmának a megmagyarázásából indúl 
ki. Kimutatja, mi módon lesz rhythmikussá a görög és latin, a német, de 
főkép a magyar beszéd. Kiemeli a tartalom és alak, az értelem és vers 
szoros összefüggését, valamint a zene, táncz és vers rhythmusának az 
egyezőségét. A vers rhythmusának a megállapításában azonban nem a 
zene rhythmusából indúl ki, mert ez a vers-rhythmustól némi eltéréseket

M agyar Pædogogia. VII. 3. 12
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is mutat a részletekben, hanem a versnek rhythmus szerinti olvasásából, 
az ú. n. skandálásból. Némelyek nehezen tudják megérteni, mért kelljen a 
rhythmusos olvasást venni alapúi, s miért nem az egyszerű, természetes 
olvasást, mikor a verset ma már nem tisztán dalolásra vagy épen skan- 
dálásra Írják, hanem legnagyobbrészt olvasásra. Ez igaz ; a szerző' maga 
szépen fejtegeti, hogy vált el a vers a zenétől, de egyúttal azt is hozzá 
teszi, hogy mintegy emlékül megtartotta belőle a rhythmust. Csak termé
szetes tehát, hogy mikor a rhythmus törvényeit kutatjuk, nem abból az 
olvasásból indulunk ki, hol a rhythmus egy része elvész, figyelmen kívül 
marad, hanem abból az olvasásból, mely a rhythmust a maga tisztaságá
ban mutatja. Az megint más szempont, mi marad meg a tiszta rhyth- 
musból a vers természetes olvasásánál ; e szempontot szintén érdemes 
volna közelebbről megviszgálni ; de mikor magokat a törvényeket akar
juk megállapítani, a rhythmusos olvasásból kell kiindulni, mely tisztán 
mutatja a rhythmust, és a mely egyes gyermekversekben, recitativszerű 
versmondásokban eléggé szokásos is.

Meg kell itt említenem, hogy ma Négyesy szorosabb kapcsolatot 
lát a hang-rhythmus és a gondolatok rhythmusa közt, mint régen. Nem 
hiszem azonban, hogy a mai felfogása volna a helyesebb. A magyar és a 
hozzá hasonló versek rhythmusára bizonynyal talál ez a felfogás, de nem 
talál a görög-latin versek rhythmusára, csak nagyon nagy körvonalaiban, 
mint ezt különben maga Négyesy is kifejti. E felfogással közeledett ahhoz, 
hogy speciális nemzeti rhy thmusokat tegyen a rhythmus általános fogalma 
helyébe, holott régebben az általános rhythmus-minták betöltése módját 
az egyes nyelvek anyagával a prosodiai körébe utalta. Azt hiszem, régibb 
felfogása helyesebb volt. A gondolatok szabályos tagolódása nem tartozik 
a rhythmus általános fogalma jegyei közé ; ez csak az egyes nemzeti 
rhythmusok specifica differentiája lehet. Azért tehát ez az egész szép fej
tegetés a gondolatok és hangok rhythmusának e szoros összefüggéséről 
nem az általános rhythmikai részbe való, hanem a magyar nemzeti ver
selés körébe.

Az általános verstani fogalmak magyarázata után ismerteti szer
zőnk, de még hasonlókép csak általánosságban, a vers szerkezetét. Leg
kisebb verstani egység az ütem, melynek lényeges ismertető jele a hang
súly és egyenlő időtartam minden versben. Hangsúlyon és időmértékes 
vers megkülönböztetése tehát helytelen, mert minden versben van hang
súly is, időmérték is. Ismerteti továbbá az ütemfeleződés és ütemharma
dolás törvényét, aztán az ereszkedő és emelkedő ütemeket. Majd rátér az 
ütemeknek rendekbe, ezeknek periódusokba, végül strófákba való tömö
rülésére. A sort csak külső, technikai jellegű elnevezésnek tartja, mely 
egyszer a rendnek, máskor a periódusnak felel meg, azért mellőzi.

E pontnál kettőt kell megjegyeznem. Először azt, hogy a műszók
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tekintetében óvatosak legyünk a régiek elvetésében és újak alkotásában. 
Utóvégre a műszó sohasem fejezheti ki a forgalom lényegét ; aztán meg 
ha erre túlságos buzgalommal törekszünk, akkor mindannyiszor új elne
vezést kell gyártanunk, valahányszor nézeteink módosúlnak. Készemről 
nem tartom elvetendőnek a hangsúlyos és időmértékes vers elnevezést. 
A vers nem annyi, mint rhythmus. Hangsúlyos és időmértékes rhythmus 
elnevezés mindenesetre hibás volna, mert arhj’thmus maga az elvont sza 
híilyos hanghullámzás, tekintet nélkül a prosodiai eljárásra, hogy honnan 
keríti ki valamely nyelv ezen szabályos hanghullámzáshoz szükséges ele - 
meket, a hangsúlyt és időmórtéket. De a vers nem tisztán az elvont rhyth
mus, hanem a már prosodiailag betöltött konkrét rhythmus. A prosodia 
pedig kétféle eljárást ismer : az egyik szerint az illető nyelvek beszédbeli 
hangsúlya lesz a vers ietusa, míg a beszéd időmértéke a versben elvész 
(hangsúlyos vers) ; a másik eljárás szerint a közönséges beszéd hangsúlya 
elvész a versben, a vers új hangsúlyt teremt magának ictusul, ellenben 
pontosan fölhasználja a vers a közönséges beszéd szótagjainak az idöméi'- 
tékét (időmértékes vers). Én részemről tehát a hangsúlyos és időmértékes 
vers elnevezést nem tartom rossznak.

Fölöslegesnek látom a rend és periódus elnevezéseket is.

Pej paripám  | patkószöge | de fényes — 

ez Négyesy szerint rend.

Sokszor kértem  | én az Is ten t || nagy szivem sze | r in t —

ez pedig periódus. A megkülönböztetés rhythmikailag kétségkívül helyes. 
A periódust legtöbbször két sorba írják költőink. De mindez nem ok, 
hogy szakítsunk a sor-ral, melyet a jó Isten tudja mióta használunk már. 
Nevezzük inkább az egyiket egyszerű, a másikat összetett sornak.

A másik megjegyzésem már nem elnevezésre vonatkozik, hanem 
magára a magyarázatra. Minden ütem — akár magyar, akár német, görög 
vagy egyéb — két részre oszlik : egy hangsúlyos és egy hangsúlytalan 
részre. Ennyiben helyeslem az ütemfeleződés törvényének a felállítását. 
Négyesy azonban tovább megy s azt igyekszik bebizonyítani, hogy ez a 
két fél a hangsúlyos és a hangsúlytalan, egyenlő időtartamú két rész min
den ütemben, tehát a magyarban is, kivéve a %-ados ütemeket, milyen pl.

Szalad a | kakas | kapja a | férget, —

melyben ütemharmadolást lát. Azt hiszem, ez a megfigyelés nem pontos. 
Magyar versben az időmértók kiterjed ugyan az ütemekre, s eredményezi 
az ütemegyenlőséget, de az ütem egyes részeire már nem terjed ki. Az 
ilyen ütemekben :

12*
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Néhány szoba | van csak  | . . .
Turkálja ha | nincs-e | . . .

csak nagy erőszakkal lehet az ütemet időtartamilag két egyenlő részre 
osztani. — Ép ily erőszakolása szerintem a magyar versnek az is, mikor 
az ütem élén álló iotuson kívül az ütem másik felének az elejére is képze
lünk egy gyöngébb mellék-ictust. Ily rhythmus szerint olvasva a magyar 
vers az én fülemben egészen idegenszerűen hangzik, akár csak a német 
trochæusi menetű versek. Ellenkezőleg én úgy látom, a magyar rhythmus 
szereti a nekiszaladó, aztán elcsendesedő, vagy megfordítva komoly las
súsággal kezdődő s a végén aprózódó ütemeket. A lassú és friss e vegyü- 
léke megvan zenénkben, még tánczunkban is, hol a lassú csárdás csendes 
lépteit szívesen váltja föl néha-néha a friss bokázás. Magyaros jellegéből 
vetkőztetjük ki rhythmusunkat, ha időtartamilag is felezzük az ütemet, 
sőt még mellék-ictust is adunk neki. Az ütemfeleződés törvénye szerintem 
csak azt fejezheti ki, hogy a magyar ütem két félre oszlik, egy hangsú
lyosra és egy hangsúlytalanra.*

Igen sikerűit része Négyesy Verstanának a második és harmadik rész, 
hol a versformákat, nemzetieket és vendégformákat, részletesen ismer
teti. Itt látjuk csak, különösen a magyar versformáknál, mennyi csinja- 
binja van a jó magyar versnek. Eddig verstaníróink alig tudtak róla vala
mit mondani száraz adatokon, elvont gépies törvények kánonszerű felso
rolásán kívül. Négyesy behatol a magyar vers alkotásának legtitkosabb 
zugaiba is, igazi szeretettel kutatja törvényeit és valóságos lelkesedéssel 
hirdeti művészi szépségeit.

Általában Négyesy Verstanának az egyik legfőbb érdeme, hogy a 
verset nem mesterséges csinálmánynak látja, hanem élő szervezetnek, 
azért oly élénken, annyi szemléletességgel és közvetlenséggel tud róla 
írni, hogy szinte megelevenednek előttünk azok a versformák.

Valamint a régi, úgy ez új kiadás is felső osztályú tanulóknak 
való. A verstan elemeinek elsajátíttatására nagyon alkalmas szerzőnk
nek Stilisztikájában adott rövid verstana. Természetes azonban, hogy 
ez elmékkel a költemények æsthetikai méltatásának magasabb fokán 
be nem érhetjük ; kell, hogy a tanulók mélyebb bepillantást is vessenek 
a vers lényegébe, mert csak így lesznek képesek megérteni és megérezni 
szépségeit. E czélt manapság egyetlen verstanunk sem szolgálja annyi 
alapossággal és æsthetikai érzékkel, mint Négyesynek most már tan

* Verstanom m in d en  elvi újítását fentartom . E  folyóirat lapjain 
nem  kívánok po lem izáln i t. bírálóm m al ; de e k ije len tésse l tartoztam , 
nehogy hallgatásom  beleegyezésnek lássék. Kellő he lyen  okát fogom adni 
ú jabb  tételeimnek. N. L.
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könyvül engedélyezett új Verstana. Nemcsak a magyar, de a görög-latin 
és német versformák megértésére sincs ennél manapság hasznavehetőbb 
verstani könyvünk.

A könyvnek némely fogyatkozásai (a már említett kétes értékű 
elnevezések és magyarázatok, hevenyében odavetett homályos és idegen 
kifejezések, itt-ott a szerkezet egyenetlenségei) szóba sem jöhetnek a 
könyv jósága s valóban irodalmi becse mellett. A legfőbb érdeme minden
esetre az, hogy verselméletünk terén nem csak új irányt képvisel, hanem 
határozott haladást is, a mi egyenesen nélkülözhetetlenné teszi tanárra, 
tanulóra, de egyúttal minden literátus emberre nézve.

B a l o g h  P e t e k .

K é t új R obinson. 1. Defoe D ániel: Robinson Crusoe élete és viszon
tagságai. Hetedik k iadás. Átdolgozta Gaal Mózes. Paget W alter 120 ra j
zával. Bpest (F ranklin-társu lat). Ara 1 frt 80 kr., 'vászonkötésben 2 frt 
40 kr. — 2. fíobinzon. De Foe és Campe u tán  a m agyar ifjúság szá
m ára átdolgozta Sebők Zsigmondi. Négy szines és sok szinezetlen képpel. 
Bpest (Singer és W olfner).

Két új Bobinson jelent meg karácsonyi könyvpiaczunkra s már 
maga e jelenség is örvendetes, mert Bobinson oly világirodalmi közkincs 
és pædagogiai szempontból is oly megbecsülhetetlen, hogy a vele való 
foglalkozás csak hasznára lehet irodalmunknak. Hát még, ha a Defoe-féle 
regényt olyan pompás kiállításban kapjuk, minőben a Franklin-társulat 
bocsátotta közre ! Ismeretes, hogy eddigelé e regény nálunk csak a Mal- 
mosi Károly-féle fordításban, minden illustratio nélkül jelent meg a 
Báth-féle Családi könyvtárban ezelőtt 24 évvel. Malmosi Károly fordítása 
bármily tisztességes különben, egy kissé nehézkes és ma már csaknem 
elavúlt, Gaal Mózes könnyed tolla kellett hozzá, hogy ez az örökszép 
regény ismét az újság ingerével hasson reánk. Ebben a simán folyó, 
magyaros zamatú előadásban méltán kér helyet e könyv, mely azonkívül 
remek illustratiókkal van ellátva, a magyar családok asztalán s a felsőbb 
gymnazista vagy leány-iskolai növendék örömmel fogja olvasni gyermek
kori kedves ismerősét ebben a fényes alakban.

Mindamellett a Gaal Mózes stílusában is vannak apróbb foltok, 
melyeket egy újabb kiadás alkalmával el kell távolítani. Kirívó németes
ség pl. «A hajó behajtotta vitorláit s mintegy 3 óra múlva elértem azt« 
(azt: bántó toldalék a magyar nyelvérzéknok), vagy: «lakhelyet határoz
tam építeni». Különös ez is: «Alig érkezett vissza Ismael, más tőrt 
vetettem ki, Fen is akadt szerencsésen neki« (23. 1.). Az ilyen összetéte
lek sem igazolhatók : lőszer, szolgálatképtelen. Azt sem tudom, a papa-
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gályt miért nevezi Hanákkal kajdács-nak. Az ilyen apró szepló'ktől igen 
könnyen meg lehet a fordítást szabadítani.

Az illustratiókat és a könyv remek kiállítását (só't a remek kiállí
tásúnál van egy még remekebb alakja is, melyben megjelent) még egy
szer ki kell emelnem. A könyv e tekintetben igazán dicsőségére válik a 
Franklin-társulatnak.

A másik Eobinzon már első sorban a fiatalság számára készült 
átdolgozás De Foe és Campa nyomán. Ismerjük ezt a Campa által pietis- 
tikus módon megfejelt és kiforgatott Eobinsont. Eészemről, ámbár nem 
tagadom, hogy a Campa-féle átdolgozásnak megvan a maga ratiója s itt- 
ott ügyes, kedves : egészben véve mégsem tartom ezt az átdolgozást a 
DeFoe-féle alkotásnál jobbnak még pædagogiai szempontból sem. Mikor 
a tanulság annyira előtérben áll, mint a philanthrop prédikátornak sok
szor valóban prédikáczió-szerű Eobinsonában, akkor a költői szempont
nak, a közvetetlenségnek okvetetlenül szenvednie kell. Az ifjúság szá
mára, igaz, át kell dolgozni Eobinsont, de úgy, hogy az eredeti inventio 
érintetlen maradjon. Sajnos, hogy olyan Eobinsonunk, a mely az ifjúság 
számára igazi pædagogiai érzékkel, de egyúttal az ifjúságnak való nyel
ven tolmácsolná De Foe örökszép elbeszélését, máig sincs. ABadóVilmos- 
féle átdolgozás még aránylag a legjobb, de a nyelve nem elég egyszerű 
és természetes, nem elég gyereknek való. Pedig egy olyan Eobínson, a 
mely e követelménynek is megfelelne, a legalkalmasabb iskolai olvas
mány is lenne elemi iskoláink II—III. osztályai számára, és sokkal üdvö- 
sebb lenne, mint az a sok épületes gallimathias, melylyel az elemi iskolai 
olvasókönyveket nálunk tele tömik.

A mi Sebők Zsigmondnek, «az ifjúsági irodalom egyik leghivatot- 
tabb művelőjének» (a kiadók előszava szerint) jelen munkáját illeti, az 
eléggé közepes színvonalon áll, ellenben a könyv kiállítása és a sikerült 
illustratiók dicsérik a kiadók áldozatra készségét. Sebők Zsigmondnak 
lehetnek igen nagy érdemei az irodalomban, de hogy a magyaros stilus 
nem kenyere, arról minden lapon meggyőződhetünk. Ilyen kifejezések : 
«a lámát elfogni reményiette», «lélekzetszakadtam, «megkegyelmezett 
hajósok», «az éhség figyelmeztette rá, hogy London városában is kell a 
szemen kívül a gyomornak adni táplálékot», «alaposan megszomjazott»,, 
«alaposan elheverte az időt» (általában sok az ilyen a-lapos stilizálás !), 
«megtudandó, milyen a sziget másik része», «a burgonyának szentelte 
figyelmét» — azt mutatják, hogy írójuk részint a tiszta magyarságban, 
részint abban járatlan, hogyan kell gyermekeknek Írni.

Kívánatos, hogy7 mentül előbb olyan ifjúsági iratban jelenjék meg 
nálunk Eobinson, a melyről el lehessen mondani, hogy gyermekeknek 
és magyarosan van írva.

Cs e n g e pj  J ános.
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L a k ó h e ly i ism e re te k . Vezérkönyv az egy teremben tanítandó népisko
lai I., II. osztály számára. Az új püspökkari tanterv alapján irta 
Dreißiger Fermez, kath. tanítóképzőintézeti tanár. Pozsony—Budapest 
1S97. Kiadja Stampfel Károly es. és kir. udvari könyvkereskedő.

E könyvben a szokatlan czím alatt az az anyag van tárgyalva, me
lyet tantervűnk és a praxis beszéd- és értelemgyakorlatoknak nevezett 
el. Nem egyéb e munka tehát, mint vezérkönyv a beszéd- és értelemgya
korlatok tanításához. A szerző azért nevezi így ezt a tárgyat, mert az új 
püspöki tanterv is ezt a nevet használja. A baj csak az, hogy ez a tanterv 
még nincs jóváhagyva, s kétséges, vájjon életbe lép-e valaha. Igaz, hogy 
ez az új czím helyesebb, de a régi már egészen átment a köztudatba, s 
így kérdéses, hogy bármilyen új elnevezést is sikerülhet-e átalánossá 
tenni.

Igaz az is, hogy a tantárgy e régi rossz czímének is jelentékeny 
része van abban, hogy ezt a tantárgyat olyan nagyon félreértették, s 
tanítani nem tudták. Bizony még ma sem szűrődtek le egészen e tárgy
ról a nézetek, s csak a legutóbbi sok reformtervezgetés alkalmával is a 
legkülönbözőbb s a iegellentétesebb véleményeket olvashattuk.

Annyit azonban (ha nem is mindenki) talán a legtöbb gyakorlati 
tanférfiú még is meg fog engedni, hogy eme a tantárgyra szükség van. 
Szükség van pedig azért, mert ez a tantárgy adja a tanítás .kezdetén a 
reális anyagot. Ha tehát ez nincs, akkor az első osztályban a gyermek 
csupa formális tanulmánynyal él, csakis alaki képzést kap. Az Írás, olva
sás, számolás, teljesen formális tanulmányok. Okvetlenül szükség van 
tehát ezek mellett olyan tárgyra, mely anyagot is ád. Ez az anyag is 
részben humanistikus, részben reális irányú. A humanistikus (érzületi) 
anyag itt nem lehet más, mint a mese, mert ez felel meg a gyermeknek 
a lelki fejlődés e fokán ; a reális anyag pedig a közvetlen környezetből, a 
gyermek szemlélete köréből lehet véve.

Megszűnik tehát ez a tárgy önmagától, ha mindezekhez az olvasó
könyv olvasmányai nyújtanak majd anyagot, s az egyes tantárgyak, 
melyek itt még — mint hajdan a tudományok fejlődése kezdetén — 
együtt vannak, — lassanként szétváltan és önállóan jelentkeznek.

Azért hibás a régi czím, mert ezt a tantárgyat, mely voltakép anya
got adni van hivatva, formalisztikus tanulmánynak tünteti föl. Azért nem 
egészen találó ez az új czím sem, mert a tárgynak csak egyik felét, a 
reáliákat jelzi, az érzületi anyagot, a népmeséi részt, melynek pedig talán 
túlsúlyban is kellene lenni, nem.

Pedig Dreisziger maga sem mellőzi ezt a gyakorlatban. Egyenlő
képen ád mind a két anyagból. De kezdjük az elején. A könyv okos és 
világos bevezetésben elméletileg is fejtegeti tárgyát. E bevezetésnek leg-



gyöngébb része a történeti áttekintés, a melyben másod-harmadkézből 
vett Ítéletek alapján próbálja megrajzolni a tárgy történetét, de nem 
találja meg a fejlődésben a végigvonuló vezető szálat, s így a végül kilencz 
pontba összefoglalt eredmény is csak mozaikképet ád.

Zillerről például, a miért a Grimm-féle népmeséket jelöli ki e tárgy 
anyagául, így Ítél: «Ez első pillanatra hóbortnak látszik, pedig nem az.» 
Nem látom át, miért látszik ez hóbortnak. A ki a Herbart-Ziller-féle elmé
letet érti és méltányolja, ezt egészen természetesnek találja. Hiszen épen 
az a baj, hogy Dreisziger sem tudja a mesét e tárgy elméletébe beillesz
teni, bár a gyakorlati részben erősen fölhasználja. A mesét ő csak mint
egy díszítésnek tekinti, fődolognak azt, hogy megtanulja a gyermek az 
iskolaszobát, a lakóházat, a kutyát, meg az egeret. Pedig a mese épen 
olyan tanulmány a tanítás ezen fokán, mint később a történelem, s mint 
most a szoba, a ház, a kutya vagy az egér.

Ehhez képest persze «A lakóhelyi ismeretek tananyaga» czímtí 
fejezetben is alárendelt szerepe van a mesének, a versek, mondókák, 
közmondások és találós mesék között.

Dreisziger nagyon jó nyomon jár, de még nem tudott fölemelkedni 
egészen mintáihoz, még reá is nagyon hatott a mi régi gyakorlatunk, a 
mely a Nagy László-féle vezérkönyvön alapszik. Ott van a mese s az 
elbeszélés ilyen mellékesen, mintegy segédeszközül, fölhasználva.

A mi régi könyveink hatása alatt írja meg a czélját is e gyakorla
toknak. Ez is oly sokféle, oly szétsugárzó, hogy a tanító nem tudja, hová 
nézzen s így nem csoda, ha ezt a tantárgyat, melynek öt igen különböző 
czélja van, nem is tartja így tantárgynak.

A gyakorlati szakember mutatkozik «A tananyag elrendezése» 
czímű fejezetben. Igazán hasznavehető jó tanácsokat ád a tananyag 
fölosztására.

Azután az anyag földolgozásáról szól, s ismerteti a formális foko
zatok elméletét. Ennek az elméletnek lehetnek talán ellenesei, még 
pedig elméleti és gyakorlati szempontból. Elméleti szempontból, mert ez 
Herbart meghamisítása, gyakorlati szempontból, mert a szabad mozgást 
megköti. Én azonban nagyon üdvösnek tartanám, ha tanítóink evvel az 
elmélettel foglalkoznának, s minél gyakrabban próbálnák ki gyakorlati
lag. Különösen ajánlatos az ezen tárgynál, hol a nélkül is nagy a hajlan
dóság az elkalandozásra, s a túlságosan szabad mozgásra.

E könyv nagy érdeméül tekintem, hogy benne ez az elmélet rövi
den, népszerűén, s a gyakorlatba is áttéve, megjelenik.

Végül a tanítás egységeiről szól a könyv. Nagy meglepetésemre 
Dreisziger mást ért itt a tanítás egysége alatt, mint a mit rendesen szo
kás, s a mit ő maga is értett egy előbbi munkájában, «Az első osztály 
teljes vezérkönyvé »-ben. Most egy-egy tárgyi kört nevez el egységnek,

184 W E S Z E L Y  Ö D Ö N .
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mint pl. az iskolai élet, az otthon, a község. Megszoktuk, hogy a hol 
formális fokokról van szó, egység alatt a tananyagnak azt a quantumát 
értsük, a melyen e fokozatokkal egyszer végig megyünk.

A könyv második és nagyobb fele a gyakorlati rész. Ebben lecz- 
kéről-leczkére adja módszeresen feldolgozva az anyagot. Ez a feldolgozás 
azonban nem olyan, hogy elejétől végig szóról-szóra előadható minta- 
leczke. Inkább csak vázlat, melyben megtalálja a tanító a szükséges anya
got mind, módszeresen rendezve, de a kidolgozás reá marad. Ez helyes 
is, tanítóink műveltségének színvonala ma már fölöslegessé teszi az olyan 
vezérkönyvet, mely szóról-szóra elébe adja a tanítónak, mint tanítson. 
Szavakat, formát mindenki maga is fog találni.

Az anyag, melyet összegyűjtött, elég jó. Sokat vesz át elődeitől, de 
ügyesen használja föl. Mindamellett akad olyan is, a mi bizony kivetni 
való. így például a mesék közül nem tartom jónak, minden népiessége 
mellett sem, «A kakas meg a jércze» czímű mesét. A kakas nem szokta a 
jércze begyét kivágni, hogy abból a szemet kivegye. Pedig az állatmese 
egyik lényeges föltétele, hogy a szereplő állat olyan dolgokat cselekedjék, 
olyan tulajdonságokkal legyen fölruházva, a melyek jellemének megfelel
nek. Azonfelül nem tartom épületes dolognak, hogy a gyermek abban a 
vivisectióban gyönyörködjék, s ilyen mondatokat is tanuljon : «Varga 
nekem fonalat ád, hogy bevarrhassam begyét a jérczének, a ki majd meg
döglik». Ez ugyan népies, de a jóizlést sérti.

Van sok gyönge vers a könyvben, s több olyan, a melyet a gyermek 
meg nem ért.

Jó állat a tehénke, reggel tejecskével vendégel,
Délben pedig hússal, leveskével stb.

Ez sem vers. Inkább semmit, mint ilyent. Móra István költeménye :

Láttalak Istenem kelő nap fényében 
Hűvös harmatcseppek ragyogó tüzében stb.

nem hat-hét éves gyermeknek való. Dicséretes azonban, hogy az újabb 
jó költőkből (Gyulai, Szász, Pósa) sokat fölhasznált.

A versek közül soknak nem tudja a szerzőjét. Jó azt mindig oda
írni. Pl. az «Ereszkedik le a felhő» kezdetű versnél nincs ott a Petőfi 
neve. «Mocskos Pali» után Peres Beszéd- és értelem-gyakorlata van 
idézve, pedig az Pósa verse. «Géza úrfi» alatt az áll: «Ismert vers», pedig 
szerzője is ismert : Gyulai Pál.

Végül stílusára kell még egy megjegyzést tennem. Tanügyi íróink 
gyakran esnek azon hibába, hogy keresve a magyarosságot, sőt népies
séget, Ízléstelenekké lesznek. Dreisziger nem vét ugyan a jó Ízlés ellen, 
de nem mindig stilszerű. Egy jó magyaros fordulatot olyan helyen alkal-
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máz, a hol az kirí a környezetből. A magyar sem eszik minden ételt 
paprikával, nem lehet azt akármikor, ha az embernek eszébe jut, fölhasz
nálni. Egyes mondatai inkább egy vidéki lap vezérczikkébe illenek, mint 
tudományos fejtegetésbe.

Mindezen hibák mellett is Dreisziger könyve derék egy munka. 
Egyetlen munka eddig irodalmunkban, a mely osztatlan iskolák számára 
dolgozza fel az anyagot, pedig több az ilyen iskola, mint az osztott. 
Nagyon jól használható azonban osztott iskolában is, ha a tanító az 
anyagot nem az «egyik év» s «másik év» szerint, hanem az első és má
sodik év szerint osztja be. Jó szolgálatot tehet ez a könyv a tanítóképzők 
növendékeinek is, épen azért kár, hogy ára 1 frt 10 kr. Igaz, hogy 
külső kiállítása igen csinos.

Dreisziger könyve ma a leghasznavehetőbb munka ezen a téren. 
Már előbbi könyvének «Az első osztály vezérkönyvé »-nek is a beszéd- és 
értelemgyakorlatokat tárgyaló része volt legsikerültebb. Kívánatos, hogy 
Dreisziger folytassa tanulmányait ezen a téren, s adjon még több ilyen 
derék munkát a magyar pædagogiai irodalomnak, melynek népiskolai 
ágában is, még bizony, elég a tenni való.

W e s z e l y  Ö d ö n .

VEGYESEK.

— Április 11-ének iskolai megünneplése tárgyában a vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. miniszter 13,537. szám alatt a következő körren
deletét adta ki :

A m. kir. miniszterelnök úr az országgyűlés képviselőházának 
f. évi február hó 26-án tartott ülésén törvényjavaslatot terjesztett be, 
«az 1848-ik évi törvények megalkotása emlékének ünnepléséről».

Midőn a törvényhozás minden időre szóló állandó nemzeti ünnep 
elrendelésére készül, nemcsak a mai nemzedék kegyeletes megemléke
zésére számít, hanem azt kívánja, hogy a magyar államnak minden hű 
fia évenkint legalább egyszer lelke elé állítsa azt a korszakot, mely a 
felelős kormányrendszerre alapított modern magyar jogállamot meg- 
teremté. Számít a törvényhozás különösen hazánk ifjú nemzedékére, 
mely majdan az életbe kilépve, polgári kötelmeinek odaadó teljesítésé
vel, az ősöktől öröklött királyhűséggel, az alkotmány forró szeretőiével 
s az alkotmányos törvényekbe iktatott közszabadságok bölcs gyakorlá
sával az 1848-ik évi törvényhozási alkotások szellemében eljárni s e 
szellemet drága örökségkép az utána következő nemzedéknek átadni 
hivatva lesz.
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Azon hitben, hogy a fent érintett törvényjavaslat a nemzet és 
korona akaratával törvényerőre emelkedik, a rendelkezésem és vezeté
sem alatt álló középiskolák számára kibocsátott Rendtartás állandó 
iskolai ünnepeinek sorába április hó 11 -ikét, mint azon napot, melyben 
dicső emlékezetű Y. Ferdinánd király az 1848-ik évi korszakot alkotó 
törvényeket szentesítette, emléknapul beiktatom s rendelem, hogy a 
középiskolák e napot a helyi viszonyokhoz képest megállapítandó, de 
minden esetre a nagy alkalomhoz méltó módozatok mellett üljék meg. 
Kiváló szerep fog jutni ezen iskolai ünnepen a tanári kar valamely 
tagjának, ki lelkesítő beszédben méltassa a nap történeti jelentőségét, 
a koronás királynak a nemzet kegyeletében való részvételét, jelentősé
gét s amaz alaptörvények messze kiható erejét, melyek a képviseleti 
alapon nyugvó felelős kormányrendszer behozatalát, a közteherviselés 
általánosítását, a földbirtok fölszabadítását, a sajtószabadságot, a jog- 
egyenlőséget és általában a politikai és polgári szabadság magasztos 
elveinek érvényre jutását biztosították. Idézze vissza az ifjúság fogékony 
leikébe ama dicső elődök emlékét, kik az elvek magaslatára felemel
kedve önzetlen áldozatkészséggel mondottak le ősi jogaikról és kivált
ságaikról akkor, mikor a haza jövő felvirágzása forgott szóban, kik 
korlátokat szabtak önmaguknak, hogy megadhassák polgártársaiknak 
a jogok teljességét, s a kik az alkotmányos törvények biztosítékaival 
kivánták létrehozni a nemzeti átalakulás nagy művét.

Az ünnepi hangulat emelésére fog szolgálni, ha az ifjúság hazafias 
dalokkal, szavalatokkal fog ezen iskolai ünnepen résztvenni, melyet álta
lános nevelői feladatainak teljesítésében is kiváló sikerrel hasznosíthat 
az iskola.

Amennyiben április ll-ike(m int a folyó évben is) oly iskolai 
szünnapra esnék, melyben az ifjúságnak egy része az iskola székhelyé
től távol van, az igazgató kötelessége lesz az ünnepet ugyanazon hétnek 
valamelyik következő napján az összes egybegytílt ifjúsággal együtt 
megtartatni.

Budapest, 1898. február 28-án. Wlassics Gyula.

— A Szabad Lyceum igazgatótanácsa nevében Joannovics György 
elnök felterjesztést intézett dr. Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi 
miniszterhez, a ki a múlt évi nov. 7-én kelt és az egyetemi tanácshoz az 
«University Extension» ügyében intézett rendeletében elismeréssel em
lékezett meg a Szabad Lyceumról s azt a kívánságot nyilvánította, hogy 
ez intézményünk mentül nagyobb virágzásnak induljon. A fölterjesztés 
visszapillantást vet az egyesület keletkezésére, az alakulásakor (1893. 
jan. 1.) maga elé tűzött czélokra és feladatokra és eddigi működésére. 
Ebből megtudjuk, hogy mindjárt az első 1897«. évfolyamban 10 hét alatt
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90 előadást tartottak, a melyeknek kerekszámban 7000 hallgatójuk volt. 
Az előadások köre az irodalomtörténeti és művészeti ; a természettudo
mányi és mathematikai ismeretekre, az orvosi tudományokra, a jogi, 
társadalomtudományi és kereskedelmi ágakra terjedt ki. Az 1894/s. évfo
lyamban megtartott 323 előadást — a melynek java része most már 
(tervszerűen) sorozatos volt — 8000-en hallgatták. Ide számítandó a
II. kerületi polgári körben tartott 12 előadás 500 hallgatóval. Az 1896/e. 
évben az előadásoknak felette nagy számát megszorítván, a nők részére 
rendezett latin nyelvi és mathematikai cyclusokon kívül 142 előadást tar
tottak, összesen 7100 hallgató jelenlétében. Az előadások száma az 189вЛ 
évfolyamban az előbbi számok között mozgott. Az idei 1897e. folyamra 
145 órai előadást terveznek, a melyekhez a magyar tanítók kaszinójában 
tartandó 20 előadás is számítandó.

«Végeredményben tehát — mond a felterjesztés — eddig a külön 
tanfolyamokat bele számítva, körülbelül 1000 előadásban iparkodtunk 
a társadalom különböző rétegeiből került hallgatóknak az ismeretek és 
tudományszakok összes köreiből szellemi táplálékot adni. — Hallgatósá
gunk legnagyobb része nőkből áll. — Szerénytelenség nélkül hivatkoz
hatunk az itt kitett számokra ; azt tanúsítják, hogy csekély anyagi erőnk
höz képest szép sikert értünk el. Tudás után szomjazó sok lélekbe 
hintettünk el ismeretmagvakat és felébresztettük bennük a természet- 
törvények és tudománybeli igazságok iránti érzéket. »

Mindazáltal a tevékenység ez eredményét nem tartja a fölter
jesztés kielégítőnek, minek oka az egyesület anyagi erejének csekélysége. 
Sem administrativ közegeit, sem előadóit nem képes az egyesület a kis 
számú alapítványok kamataiból és a csekélyre szabott tagsági és belépti 
díjakból pontosan honorálni, s nem tudja programmját tervszerűen meg
valósítani. Azért a fölterjesztés azzal a megokolt kérelemmel fordul a 
kormányhoz, hogy az egyesületet az eddiginél nagyobb támogatásban 
részesítse.

«Nincs központi előadótermünk — mond a fölterjesztés — nem 
tarthatunk teljesen megbízható végrehajtó személyzetet, még a legszeré
nyebb módon sem díjazhatjuk fárasztó munkával járó hivatalainkat és 
— a mi a legsúlyosabb — előadóink csekélyre szabott tiszteletdijaival is 
gyakran hátralékban kell maradnunk. Ez az oka annak is, hogy eredeti 
tervünkhöz képest nem terjeszthettük ki vidékre működésünket. A fővá
rosban sikerült ugyan népszerűvé tennünk a «Szabad Lyceum» nevét és 
eszméjét, hisz kiváló tehetségű egyének ékesítik az intézet előadóinak 
sorát ; — de nemzetünk műveltségi állásának megfelelő tevékenységet 
anyagi eszközeink elégtelensége miatt itt sem fejthettünk ki». Ilyen 
körülmények között nem mondható szerénytelennek abbeli óhajtásunk, 
hogy az államkormány az eddiginél nagyobb összeggel járuljon czéljaink-
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uak megfelelő nagy kiadásaink fedezéséhez. Tisztelettel hivatkozunk a 
Nagyméltóságod fentemlített rendeletében jelzett hasonczélú «Volks
timmliche Universitätsvorträge» név alatt Bécsben fennálló intézményre, 
mely az osztrák vallás- és közoktatásügyi minisztérium hathatós támoga
tásának köszöni virágzását. »

— A classikus oktatás ellen. Jules Lemaître tollából e czimmel 
igen figyelemre méltó czikk jelent meg a párisi Figaro fobr. 25-iki és 
márcz. 3-iki számában, melynek gondolatmenete a következő:

Huszonöt év tapogatódzó és sokszor egymásnak ellentmondó 
reformtörekvései után, velejében ma is ott állunk a classikus oktatás 
dolgában, a hol a régi régime idejében állottunk. Pedig azóta új világ 
támadt, mely az ipar, kereskedelem és pénz hatalmát uralja. Társadal
munk iparos és demokrata. Ennek daczára a kis-polgárság, de meg a nép 
gyermekei is 8—10 évet töltenek el, hogy megtanulják ugyanazokat a 
dolgokat igen rosszul, a mit igen jól végeztek a jezsuita atyák egy mo
narchikus társadalomban, a nemesség, a hivatalnokság, szóval a kivált
ságos osztályok fiaival. — De vájjon nem különködő előitélet-e még 
ma is hinni ezen nevelési rendszer czélszerűségében ? Lemaître saját 
tapasztalatait lépteti a sorompóba. 0 is — úgymond — magolta a latint 
és görögöt hűségesen 22 éves koráig, 9 esztendeig egyetemi professzor 
volt, szóval afféle vaskalapos «mandarin», a ki hivő lélekkel ismételgette 
a hagyományt : «Valamennyien a görög és latin szellemtől fogantattunk». 
Az ő régi Írásaik az általános eszmék és lelkes gondolatok valóságos 
kincsesháza, méltán is nevezték azokat régebben a humanióráknak. 
Tőlük tanultunk Ízlést, ők a mestereink abban, a mi szép, stb.» Ma azon
ban nem átallja bevallani, hogy immár görögül mit se tud, latin olvas
mányra pedig jó ha háromszor sor kerül egy-egy esztendőben : hiába, 
nagyon kurta az élet ! De még azzal sem áltatja magát, hogy szinte ön- 
tudatlanul izgatnák a tán belsejében lappangó, szunnyadó classikus 
eredetű eszmék. Az antik művek hatása reá nézve nem közvetetlen ; 
bevallja, hogy inkább a franczia classikusok és a modern kritika szemével 
nézi azokat.

Elvégre mi is az általános és nevelő eszmék termése, melyeket 
állítólag a görög és latin irodalom monopolizál ? A görögről ne szóljunk, 
ez még a felsőbb oktatásban is mostoha elbánásban részesül, alig hogy 
nohány specialista tudja ezt igazán. Az egyetlen pótolhatatlan kincs 
összezsugorodik tehát Lucretius nehány lapjára, melyek legfőbb érdeke, 
hogy a darwini tanokra emlékeztetnek; Vergilius Georgiconjának némely 
részletére, mely nem ér föl Lamartine vagy Michelet egy-egy helyével, 
továbbá Didó szerelmére, melynél különben megírta Racine Hermione 
avagy Roxane történetét. Értékesek bizonynyal még Tacitusnak Néróról
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írott fejezetei ; érdekesek Cicero philosophiai compilatiói, Seneca szín
padias stoicismusa, Liviusnak tudós, de legtöbbször untató rhetorikája. 
Ehhez az egész bölcseséghez azonban sokkal kényelmesebben hozzá
férhet minden franczia— Montaigne és a 18. század Írói révén.

Nem a görögöknek, sem a rómaiaknak nem köszönöm, folytatja 
Lemaître, szivem és szellemem kialakulását, hanem elsőbben is az evan
géliumnak, a franczia classikusoknak : Montaigne, Pascal, La Bruyère, 
Bousseau, Chateaubriand. Lamartine, Michelet, Sainte-Beuve, végre 
Taine- és Benannak. — Es mégis, lassankint belátom, hogy semmit se 
tudok : nem angolul, melyet a világ fele beszél, a németből is szánalma
san keveset. Azt felelhetnék erre, hogy ez csak rajtam múlott: de vájjon 
önhibám volt-e. hogy ifjúkoromban csak mérsékelt és közepes szellemi 
munkaképességgel rendelkeztem, a melyet elemésztett a holt nyelvekből 
való vak fordításra elfecsérelt fáradság. A német és angol szellem gazdag 
forrása e miatt nem nyílhatott meg előttem.

A mi keveset a természeti tudományokból tudtam, azt már régen 
elfelejtettem ; tagjaim esetlenek, semmi kézi ügyességem nincs, a leg- 
élhetetlenebb Bobinson lennék, a kit csak elképzelhetni. Nem vagyok 
semmire se jó, csak éppen az írásra; ezt sem a latinnak köszönhetem : 
Louis Veuillot, meg George Sand jobban írnak nálamnál, pedig classikus 
tudománynak híjával voltak.

Hátra volna még a holt nyelvek tanítását a szellem gymnastikájá- 
nak örve alatt hasznosnak nyilvánítani. De talán kevésbbé alkalmasak e 
czélra az élő nyelvek ? A német grammatika bonyolult szervezete van 
oly harmonikus és szebb a latinénál és a görögnek sem áll mögötte. 
Pedig én kitünően tudtam latinul ! Mi hasznot húzott az ifjúság azon 9/io 
része, mely csak alig sajdít hozzá ! Ha ezt az időt a természettudományra 
és földrajzra, vagy akár csak játékra, testgyakorlásra, vagy valamely kézi 
ügyesség elsajátítására fordították volna, a haszon mindenesetre nagyobb 
lett volna».

Második czikkében Lemaître igyekezik levonni azon követ
kezményeket, melyek felfogásából önként folynak. Nem akarja le
törni a művelődés «koronáját» a classikus tanulmányok teljes eltörlé
sével, csak az ifjúság azon részét akarja alólok felmenteni, mely nem 
készül professornak, philologusnak, vagy a mely önként nem mutat irán- 
tok különös hajlamot. E czélra azonban elég volna az egyetemi városok
ban levő lyceumokat megtartani, hol azonban az oktatásnak sokkal 
intensivebbnek kellene lennie. A többi iskolák a modern oktatás («ensei
gnement moderne») követelményei szempontjából volnának szervezen- 
dők, honnét aztán az ifjak átléphetnének úgy az orvosi, mint jogi egyete
mekre. Mert az csak nem komoly ellenvetés, hogy a nevezett tudomá
nyokban pár száz latin meg görög mesterszó fordul elő !
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Az idegen asztalokról felszedegetett morzsák helyett, helyesebb a 
nemzeti szellem dús lakomájában részesíteni az ifjúságot, mert ez a ter
mészetes táplálék jobban is fogna rajta. Csak így nevelhetünk erős, egész
séges egyéniségeket !

Végül azon — szerinte — túl nem becsülendő nehézségekről szól, 
melybe e reformok megvalósítása ütköznék, egyúttal pálczát tör a bacca- 
laureátus intézménye fölött, melyet mint czéljának semmikép meg nem 
felelőt a franczia oktatás emberei egyértelműen el kivánnak ejteni.

íme a legújabb kirohanás a classikus nyelvek ellen.

— A II. Országos és Egyetemes Tanügyi Kongresszus Naplója
rövid időn elhagyja a sajtót. A tanítók és tanárok nagyszabású mozgal
mát megörökítő mű kerek 100 ívet tesz ki. A kongresszus elnökségének 
csak kevés fölösleges példány áll rendelkezésére, azért kéri a tanítói s 
tanári egyesületeket, testületeket és az egyeseket, hogy azok, a kiknek a 
megrendelés szándékukban van, ezt minél hamarabb eszközölni szíves
kedjenek. A megrendelések dr. Веке Manó tanárhoz (Budapest, VII., 
Damjanich-utcza 50. sz.) intézendők. A mű ára 5 frt.

MAGYAR PÆDAG0 GIÁI TÁRSASÁG.

Felolvasó ülés 1898 február hó i9-én.

Jelen vannak dr. Erődi Béla elnöklése mellett Bartos Fülöp, 
Böngérfi János, Ember János, Groó Vilmos, Gulyás Ferencz, György 
Aladár, Gyulay Béla, Heinrich Gusztáv, Halász Ferencz, Hegedűs Ká
roly, Kovács János, Kerékgyártó Elek, Klamarik János, Lakits Vendel, 
Lederer Abris, Málnai Mihály, Neményi Imre, Négyesy László, Peres 
Sándor, Badó Vilmos, Katona Lajosné, Thuránszky Irén, Verédy Károly, 
Trájtler Károly, utóbbi mint jegyző.

I. Elnök az ülést megnyitja. Bartos Fülöp felolvassa: «Az idegen 
nyelvek tanításáról» czimű értekezését, melyért a Társaság köszönet
tel adózik.

II. Kerékgyártó Elek a következő czimű értekezését olvassa fel : 
«A népoktatási felügyeletről». Hozzászól a kérdéshez Lakits Vendel, a 
ki az előadó eszméivel nem ért egyet, mert a szóló az iskolaszéki intéz
ményt az iskolaügy kerékkötőjének tartja. Ha rajta állana, különösen a 
vidéki iskolaszékeket mind eltörölné és a fővárosban is, ámbár a viszo
nyok itten ma már megváltoztak, nem tudna lelkesedni ezeknek további 
fentartásáért. A fővárosban szakfelügyelők kellenének, a vidéknek 
járási tanfelügyelőkre volna szüksége, a kik aztán észre is tudnák venni 
a jeles tanerőket.
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A Társaság köszönetét szavazott az előadónak.
III. A felolvasó ülést a r. tagok zárt ülése követi. A titkár előter

jesztésére dr. Zlinszky Aladár (Budapest) és Zöllner Béla (Budapest) 
jelentkező kültagok felvétetnek.

Az ülés véget ér.

H iv a ta lo s  n y u g tá z á s .

Tiszt, és rendes tagok ajánlataiból befolyt : Wollmann Elma Po
zsony, VII. részlet 5 frt, Lengyel Sándor Budapest, VI. részlet 5 frt.

Tagsági díjat fizettek 1897-re : Horváthy Gyula Zemplén-Szinna, 
Loya Károly Czach, Danczer Béla Budapest, Kerekes Sándor N.-Szőllős 
(1894-re), Snasel Ferencz Budapest, Farkas Sándor Budapest, Wagner 
Mihály Z.-Lipcse, Bátskay János Znióváralja (1895. és 96.), dr. Duda 
János Lugos (1895.), Paulay Ödön Pécs (95. 96. 97.), Tabódy Jenő Ung- 
vár, Barton Imre Ecser, Örvény Iván Zsolna, Dvorcsák Imre Uj-Lubló, 
Weisz Dezső Baja, Siroky Imre Miskolcz, Bátz László Budapest, Csorna 
Ede Alsó-Szend, Adamecz István Duka, Bakos János Sz.-Fehérvár, 
dr. Karácson Imre Győr, dr. Lányi József Korpona, Vitt József Sáros
patak (96. és 97.), Schmidt Antal Pozsony, Baranyai Gyula Szeged, 
Kovács Bezső Budapest (95. 96. 97.), Tömöri M. Vilmos Z.-Lipcse, 
Tones Gusztáv Szabadka (95. 96.), dr. Klupathy Jenő Budapest (95. 96. 
97.), Vaday József Nagyvárad (95. 96.), dr. Schuschny EL Budapest.

1898-ra: Wagner Mihály Z.-Lipcse, Bacsányi József Igló, dr. Lányi 
József Korpona, Mánczos József Vashegy, Barna Mihály Jászberény, 
Dassievicz Gyula Miskolcz, Zádor Gyula Sárosfa, Boros A. Karczag, Vel- 
csov Lukács Ó-Bessenyő, dr. Békefi Bemig Budapest, Kugler Sándor 
Budapest, Kalkbrenner Zsigmond Oravicza, dr. Vikol János Erzsébet
város, László Ödön Maros-Torda, Illés Báfáel Keszthely, Kuczmann Fülöp 
Győr, Szabó József Nagybánya, dr. Pecz Vilmos Budapest, Gőbel János 
Sz.-Fehérvár, Szentkirályi Zsigmond Kassa, dr. Bárdos Bemig Esztergom, 
Szilágyi Gyula N.-Enyed, Pethes János Csurgó, Bulc Tivadar Belényes, 
Takács József Veszprém, Wälder Jakab Baja, dr. Bécsey Viktor Pannon
halma, dr. Wargha Samu Pannonhalma, Fleischhakker Laura Ipolyság, 
Varga Mihály Beszterczebánya, Klingenberg J. Pécs, Folkmann János 
Zólyom, Lőwy Mór Igló, Pallós Albert Kolozsvár, Németh Begínáld 
Győr, Béz Mihály Nagyvárad, Sarcsevics Betti Budapest, Balás Árpád 
Budapest, dr. Schuschny Henrik Budapest.

Budapest, 1898. jan. 30.
Dr. G yulay Béla,

pénztárnok.
V., váczi-körút 58.
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Képviselőházunknak f. é. februárius 15-ödiki tárgyalása újra 
fölszínre vetette ezt a régen kísértő kérdést. Tehát alkalomszerű 
kissé mélyebben szemei közé néznünk.

Alig vált érvényessé a népiskolai közoktatásról szóló 1868 : 
XXXVIII. t.-cz., már 1870-ben módosítását sürgették a róm. kath. 
közvélemény nevében szóló politikai és szaklapok. Azóta alig volt 
év, a melyikben hasonló sürgetés nem hangzott volna föl valamely 
oldalról. Az utóbbi öt-hat évben már a népoktatók egész kara, az 
igazgató és kormányozó állami szakkörök, sőt a törvényszerző tes
tület nagy többsége is, egyre nyomatékosabban hangoztatták ama 
törvény revisiójának, vagy a mi ezzel egyértelmű, módosításának 
szükségét. Maga közoktatásunknak mai fővezére nem egyszer emlí
tette törvényszerzésünk mindkét házában, hogy a revisió kérdésé
vel állandóan foglalkozik. Tehát elérkezett a tizenkettedik órája, 
hogy ezt a nagyjelentőségű, egész népoktatásunknak, s közvetve 
magyar nemzetünk jövendő alakulásának is irányt adó ügyet a 
másik oldalról is megvilágítsuk.

A magyar népoktatás ügyeit az 1868: XXXVIII. t.-cz.-nek 
ma érvényes 126. §-án kívül még hat szaktörvény és igen sok más 
tárgyú t.-cz.-nek ide vonatkozó intézkedései rendezik. A szaktör
vények, névszerint : a néptanítók nyugdíjazásáról szóló 1875: 
XXXII. t.-cz., a népiskolai hatóságokat szervező 1876: XXVIII. 
t.-cz., a magyar nyelv kötelező tanítását a népoktató intézetekben 
elrendelő 1879: XVIII. t.-cz., a kisdedóvásról szóló 1891 : XV. t.-cz., 
a néptanítók nyugdíjazására vonatkozó törvényt módosító 1891 : 
XLIII. t.-cz. és a néptanítók javadalmait szabályozó 1893 : XXVI. 
t.-cz., összesen 144. §-ban, nemcsak lényegesen kiegészítik és mó
dosítják az alaptörvényt, hanem egészen új intézményeket is iktat
nak népoktatásunk szervezetébe. A más tárgyú törvények pedig,
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nevezetesen a múlt 1897. év befejeztéig a manap érvényeseket 
számítva, 8 közjogi, 26 közigazgatási, 2 közegészségügyi, 28 pénz
ügyi, 7 iparügyi, 34 kereskedelmi, 2 közgazdasági, 9 egyházi, 3 fel
sőbb oktatási, 33 igazságügyi és 6 hadügyi tárgyú t.-cz., összesen 
429. §-ban rendelkeznek népoktatásunknak igen jelentős dologi és 
személyi ügyei felől.

Figyelembe véve, hogy azoknak a törvényeknek túlnyomó 
többsége 28—30 év lefolyása alatt, sőt néhánya már 50—60 évvel 
ezelőtt, különféle jog- és állambölcseletek elvei nyomán, különféle 
közhangulatok hatása alatt, s különféle szakczélok elérése végett 
keletkezett : könnyen megérthetni hogy intézkedéseik nem felel
hetnek meg sem a magyar népoktatás mai vezérlő elveinek, sem 
pedig a végrehajtás mai gyakorlatának. Alkotásaik korkülönbségei 
miatt maguk a szaktörvények is igen sok jelentős kérdésben lénye
gesen eltérnek egymástól, az idegen tárgyú törvények pedig a hány, 
annyiféle alapelvű, s majdnem mind figyelmen kívül hagyják a 
népoktatás érdekeit.

Bizonyításul szolgáljon egy-két kiváló példa : A népoktató 
törvény a népiskolák föntartására a polgári községet csak második 
sorban kötelezi, vagyis ha más jellegű iskolája nincsen, vagy ha 
ez nem alkalmas (1868: XXXVIII. t.-cz. 23., 44. és 45. §) ; ellen
ben a kisdedóvó törvény az óvóintézet szervezésének kötelességét 
elsősorban a polgári községre rója(1891 : XV. t.-cz. 3., s 15.—17. §). 
A népoktató törvény a polgári községnek az elemi népiskola fön
tartására vonatkozó kötelességét csak átalánosságban állapítja 
meg (1868: XXXVIII. t.-cz. 23. és 44. §), holott a kisdedóvó tör
vény az óvó intézetek szervezésének kötelességét a polgári község 
közigazgatási rangjához, egyenes állami adójának évi összegéhez, 
s az óvásra szoruló gyermekek számához, tehát határozott föltéte
lekhez méri (1891 : XV. t.-cz. 15. és 16. §). A népoktató, s a nép
iskolai hatóságokról szóló törvények az állam fölügyelő jogát tiszta 
ellenőrízéssé szabályozzák (1868 : XXXVIII. t.-cz. 128. § és 1876: 
XXVIII. t.-cz. 5. §), a kisdedóvó törvény pedig intézkedő vezérletté 
rendeli (1891 : XV. t.-cz. 28. §). A népoktató törvény a tanítóképző 
intézetek szervezetét csak vázlatosan körvonalozza (1868 : XXXVIII. 
t.-cz. 81—115. §), ellenben a kisdedóvó törvény az óvónőképzők 
szervezetét tüzetesen megállapítja (1891 : XV. t.-cz. 31.—43. §). A 
magyar nyelv tanításáról szóló törvény az idegen ajkú népiskolá
ban csak a II. osztálytól kezdve teszi kötelezővé azt a tanítást



(1879 : XVIII. t.-cz. 4. §), holott a kisdedóvó törvény az óvó inté
zetek mindenik fokozatában és évfolyamában kötelezően elrendeli 
a magyar nyelv ápolását (1891. XV. t.-cz. 8. §). A népoktató tör
vény a községi és állami népoktató intézetekben a hitoktatást a 
felekezetek gondozásába útalja(1868 : XXXVIII. t.-cz. 57. és 80. §), 
a kisdedóvó törvény pedig mindenféle jellegű óvóintézetben meg
honosítja a valláserkölcsös nevelést a fohászszerü imával (1891 :
XV. t.-cz. 8. §). A néptanítók nyugdíjazásáról szóló első törvénynek 
majdnem mindenik rendelkezése a nyugdíjalap érdekeinek védel
mére irányúi (1875: XXXII. t.-cz. 27—37. §), ellenben a második 
törvény első sorban a tanítók és családjaik javát keresi (1891: 
XLIII. t.-cz. 2—9. és 15. §). íme, ez a néhány példa is világosan 
mutatja, hogy maguk a szaktörvények is egymástól nagyon külön
böző alapelvekre épültek, s igen különféle becsű támogatással biz
tosítják a magyar nemzeti közművelődést és a végrehajtás pontos
ságát.

Még nagyobb az elvi különbség, s még gyöngébb a népokta
tás támogatása az idegen tárgyú törvények intézkedéseiben. Erre 
száz példát idézhetnék, de csak a legföltünöbbeket mutatom be : 
A telepítvényeket rendező törvény a telepítvényen levő iskola épü
letét és telkét, s a faiskola területét a birtokló egyház tulajdonává 
nyilvánítja (1873 : XXII. t.-cz. 23. §), holott a népoktató törvény 
csak községi iskolai alapvagyont ismer (1868 : XXXVIII. t.-cz. 
40. §). A bélyeg- és illetékekről szóló első törvény a közoktatás 
czéljaira szolgáló ingatlanokat fölmenti az illeték-egyenérték alól 
(1881 : XXVI.t. -ez. 24. §), de már a későbbi hasonló tárgyú törvény 
azoknak az ingatlanoknak csak kicsiny értékű kedvezést biztosít 
(1887 : XLV. t.-cz. 5. §). A tőkekamat-adóról szóló törvény föl
menti ez adó alól a nyilvános közoktatás czéljaira szolgáló tőkék 
kamatjövedelmét (1875: XXII. t.-cz. 2. §), de már a pénzintéze
tekben elhelyezett tőkékből folyó jövedelmet megadóztató törvény 
adózás alá veti az iskolának a magánfeleknél biztosabb pénzinté
zetben elhelyezett vagyonát (1883: VII. t.-cz. 7. §). Az adótörvé
nyeket módosító törvény az átalános jövedelmi pótlékadót kiveszi 
az iskolai pótlékadó alól, vagyis épen a nagy vagyon anyagi hozzá
járulásától fosztja meg az iskolát (1883 : XLVI. t.-cz. 16. §), ellen
ben a községekről szóló törvény némely esetben még a napszámo
sokat is megadóztatja az iskola javára (1886 : XXII. t.-cz. 130. §). 
A keresztény vallásfelekezetek viszonosságáról szóló törvény elren-
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deli ugyan, bogy a felekezeti népiskolákat igazságos arány szerint 
kell segélyeznie a polgári községnek (1868 : Lili. t.-cz. 23. §), de 
már az arány természetes kulcsát, a mindennapi tanulók számát, 
nem állapítja meg. A községeket rendező törvény elrendeli, hogy 
a községi képviselőtestület legtöbb adót fizető tagjainak kiszemelé
sekor a néptanítók egyenes állami adóját kétszeresen számítsák 
(1886: XXII. t.-cz. 33. §), de már a törvényhatóságokat rendező 
törvény nem engedi meg ugyanezt a törvényhatósági bizottság leg
több adót fizető tagjainak kiszemelésekor (1886 : XXI. t.-cz. 26. §). 
A véderőről szóló törvény a tanítójelölteket és a tanítókat a pót
tartalékba osztja be (1889 : VI. t.-cz. 18. és 32. §), holott a póttar
talékos mindig csak közlegény, s az ilyen tanító holtig a kocsis
káplár «alantasa» marad. A közútakról szóló törvény föltétlenül 
fölmenti a törvényhatóságú városban működő néptanítót az útadó 
alól, de a rendezett tanácsú városban, vagy nagyközségben, avagy 
kisközségben, tehát amannál bizonyosan kedvezőtlenebb anyagi 
helyzetben szolgáló tanítót csak 300 forint, vagy kevesebb fizetés 
esetén menti föl (1890 : 1. t.-cz. 25. §., s a kereskedelemügyi m. kir. 
miniszternek 1893. évi 8391. számú rendelete, aMagyarorsz. Ben- 
deletek Tára 1893. évi folyamának 296. lapján). Vámszerződéseink 
a szomszéd Bumániával és Szerbiával, s a nagy Oroszországgal, 
Francziaországgal és Nagybrittanniával, átalános kijelentésekben 
csak sejteni engedik, hogy a könyveknek és tudományos eszközök
nek onnét behozása vámkedvezésben részesül (1894 : XIV. t.-ez.
I. és II. czikk ; 1893 : XX. t.-cz. I. és VII. czikk; 1894: XXI. t.-cz.
I. czikk; 1884: VI. t.-cz. I. czikk ; s 1876 : XLIX. t.-cz. II. és III. 
czikk) ; ellenben a Sinai-birodalommal kötött vámszerződésünk 
tételesen kijelenti, hogy «chinai könyvek vásárlása nem fog aka
dályoztatni» (1871 : XXXV. t.-cz. XII. czikk). íme, csak e kilencz 
példában is mennyi ellentmondás és a népoktatás javának mekkora 
mellőzése mutatkozik !

Azt hiszem, sikerült bebizonyítanom az eddig előadottakkal, 
hogy ha a népoktatásunkat szabályozó 699 különféle alapelvű és 
ezélú törvénytétel közöl csak az 1868: XXXVIII. t.-cz.-nek ma ér
vényes 126. §-át, vagyis népoktatásügyúnk joganyagának csak 
18%-át módosítanék : igen kicsiny töredékét orvosolnék meg 
állítólagos bajainknak. Még mindig megmaradna 573 átvizsgá- 
latlan és módosítatlan törvény-§, melyeknek az új törvény szel
lemétől sokképen eltérő rendelkezései bizonyosan ismét сзак
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írott malaszttá bénítanák a legjobb elvű és czélú új intézkedése
ket is.

De nagy kérdés, hogy sikerülne-é most az 1868: XXXVIII. 
t.-cz.-nél jobb új törvényt alkotni ? Nem a tervezők képességeiben 
és szándékaiban, hanem a belső és külső lehetőségben kételkedem. 
A belső lehetőségen azt értem, hogy átalában akárki tudna-e a 
mostaninál mélyebb bölcselmü, szabadelvűbb, nemzetiesebb, egy
szóval eszményibb népoktató törvényt javasolni ; a külső lehetősé
gen pedig azt, hogy vájjon mai politikai helyzetünkben törvény
szerzésünk három tényezője megalkothatná-e nagyobb megrázkó- 
dások nélkül azt a jobb törvényt? Én egyiket sem tudom remélni.

Az eszményibb javaslatot azért nem, mert az 1868 : XXXVIII. 
t.-cz., néhány kisebb súlyú elavult rendelkezésén kívül, igazi re
mekmű. Egész nemzetünk összes elemeit áttekintő és hosszú év
tizedekig előre látó bölcselme, a családnak önrendelkező jogát tisz
telő és a népoktatásnak mindennemű tényezőjét méltányoló sza- 
badelvüsége, s a közerőknek mindenikéta magyar népoktatás szol
gálatába vonó és azoknak békés együttműködését ugyanarra a 
czélra irányító nemzetiessége olyan magas fokú, hogy annál följebb 
alig emelkedhetik emberi szellem. Alapelvei a legtökéletesebben 
határozzák meg a magyar népoktatás czélját, eszközeit és módsze
rét, kijelölvén a népoktató intézetekben a közműveltség egyete
mességét czélul, a felelős szabadságot eszközül, sa  gyöngének sze
retettel segítését módszerül. Okosabb, szigorúbb, magyarabb tör
vényt könnyen szerkeszthetni, de eszményibbet semmiképen sem.

S ha nemzetünk géniusza megajándékozná is korunkat avval 
a jobb javaslattal : én nem remélem, hogy mostanában törvénynyé 
szentestilhetne. Politikai helyzetünk most egyátalában kedvezőtlen 
az e nemű alkotásokra. Egész nemzetünket, de legkivált törvény
szerző tényezőinket a közjognak, közgazdaságnak és közigazgatás
nak nagy kérdései foglalkoztatják. A jelen ügyeinek zaklató gondjai 
nem engednek nyugalmat a jövő rendezésére. Azonkívül néhány 
év óta annyira összezavarodtak politikai életünk vezérlő eszméi, 
s a vallás, a nemzetiség, a vagyon érdekei annyira előtérbe léptek, 
hogy az új népoktató törvény, mely előreláthatóan igen sok érde
ket érzékenyen érintene, nagyon heves ellenzésbe ütköznék poli
tikai és társadalmi közéletünknek még manap nem gyanított kö
reiben is. Már pedig ha valamit, épen a népoktatásnak embersze
rető és szelídítő ügyeit kell féltve óvni attól, hogy országrengető
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politikai harcz oka és tárgya legyenek. De ha kiküzdenők is azt a 
harczot, bizonyosan tépett lobogó gyanánt kerülne ki belőle az új 
törvény, mely akkor semmiesetre sem lehetne jobb a mainál.

Azt hiszem, sikerült bebizonyítanom az utóbb mondottakkal, 
hogy az 1868: XXXVIII. t.-cz. módosításának a törvényszerzés 
előtt javaslása most igen kétséges kísérlet lenne. A bizonytalan vala
miért pedig még a bizonyos rosszat sem tanácsos föláldozni, annál 
kevésbbé a jót ; kivált mikor a többi kisebb jóságú törvény úgyis 
megmaradna.

De mert már csakugyan ideje volna, hogy a népoktatásunkra 
vonatkozó 160 különféle alapelvü és czélú törvény egységes vezérlő 
eszme és irány szerint kormányozza a végrehajtást : azért kívána
tos valamennyinek intézkedéseit a népoktató törvény alapelvei és 
czéljai szerint codifikálni. Ez a munkálat, az elvi jelentőségű kor
mányrendeletek lényeges tételeivel kiegészítve, egyöntetűen és tü
zetesen szabályozhatná a magyar népoktatás egész szervezetét; 
kihagyhatná az elavult rendelkezéseket, módosíthatná a czélsze- 
rűtlen intézkedéseket, megerősíthetné a jóknak bizonyult §-okat, s 
megvilágosítbatná a homályos tételeket. Törvénynyé emelése is 
csekély küzdéssel járna, mert ellenzői már régebben szentesített 
törvényekkel szemben állanának, a minek tudata bizonyosan csök
kentené támadásaik erejét.

A belső és külső lehetőség szerint egyaránt könnyen megal
kotható egyetemes törvény kielégíthetné mindazokat a kívánságo
kat, a melyeket a revisiónak világi álláspontú sürgetői a népoktató 
törvény módosításához fűznek. És pedig annál inkább, mert a kí
vánságok túlnyomó többségének kielégítése már mai törvényeink
ben is megvan, csakhogy eddig nem tudtuk végrehajtani. Ha a 
codifikálás kellő súlyt helyezne a végrehajtás pontosságára és gyor
saságára, s megfelelően gondoskodnék a végrehajtás nagy költsé
geinek fedezéséről : alig maradna betöltetlenül egyetlenegy méltá
nyos óhajtás. A népoktató intézetek jó anyagi ellátását, a tanítás 
és nevelés behatóságát és magyarosságát, az oktató személyzet ki
képzésének és képesítésének egyöntetűségét, e személyzetnek tisz
tes javadalmazását és társadalmi elismerését, az oktató szolgálat 
viszonyainak szabályozását, az állam fölügyelésének hatékonysá
gát, a szakképzettségnek a szolgálat mindenik ágában és fokán ér
vényesülését, egyszóval a ma ismeretes közkivánságok mindenikét 
biztosíthatná az egyetemes törvény, mert az mind csak avégrehaj-
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tástól és a szükséges pénz folyósításától függ. Ha ez a kettő kezére 
jár népoktatásunknak, ez bizony, Jókai mondása szerint, másod
szor is meghódítja Magyarországot. S azt a két föltételt a codifiká- 
lás, mai törvényeink nyomán, új és nyomatékos törvénybe iktat
hatja.

Ezért is, de kivált nehogy az 1868 : XXXVIII. t.-cz. módosí
tásának töredékes és kétséges kísérlete koczkára vesse népoktatá
sunk szervezetének előre fejlődését : azt bátorkodom javasolni az 
intéző köröknek, hogy ezentúl a népoldató törvény revisiója helyett 
inkább a népoktatásról szóló összes törvényes intézkedések codifi- 
kálására törekedjenek. Ez jobb is, könnyebb is lenne.

H ajnóci K. József.

SZOLGÁLATI PRAGMATIKA.

(Befejező közlemény.) II.

II.

A mi szolgálati pragmatikánk kérdése nagyon régi ; a mint az 
alkotmányos élet beállott, már hallatszottak hangok, melyek megterem
tését sürgették. Boldogult Say Móricz volt az ügy legbuzgóbb harczosa. 
De a meg-megújuló kísérletek nem vezettek semmi eredményre.

A tanáregyesület közgyűlése elfogadott ugyan egy tervezetet, de az 
nem mondható semmikép sikerültnek. Maga tárgyalási módja lehetet
lenné tette egységes szerves szabályzat megszerkesztését. Daczára, hogy 
minden felszólaló hangoztatta az elvi kérdések tisztázását : mégis csak 
§-ról § ra haladtak s esetlegesen, ha voie felszólaló, hosszabb, ha nem, 
semmi vita után döntöttek.

így elfogadtak egy kilencz fejezetben, 218 §-ból álló munkálatot, 
nem is említve a bevezető két utasítást az igazgatók és osztályfők részére.

Érdekes azonban mégis a munka, mert kifejezi a tanárok kíván
ságait.

Azért mielőtt tárgyamhoz szóltam, ismételten áttanulmányoztam 
a javaslatot, okulást keresve — s találva több kérdésre.

E javaslat mellett használtam az erdélyi kath. status gyűlése által 
legújabban helybenhagyás végett a minisztériumhoz felterjesztett «Az 
erdélyi róm. kath. status gymnasiumi tanárainak szolgálati és fegyelmi 
szabályzatát», melyet dr. Szentkirályi Kálmán titkár úr volt szives ren-
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delkezésemre bocsátani. Ez már rövidebb és határozott szándékkal fogal
mazott mű; 3 főrészből és 101 §-ból áll. Magában foglalja az igazgató és 
tanárok jogait és kötelességeit, a tanártestületek jogait s a fegyelmi eljá
rást. Berendezése a szokásos szabályzatokhoz hasonlít, csak a fegyelmi 
eljárása különös : a mint majd alkalmilag szó lesz erről.

Ezekhez véve dr. Keleti Ferencz törvényjavaslatát s megfontolva 
a tanáregyesület kebelében mondottakat : röviden a következő ered
ményre jutottam.

A tanár főmtíködése a fent elmondott elvek alapján, a tanítás és 
nevelés, ezekben pedig első sorban csak saját magának lehetvén felelős : 
az egész pragmatika alapelvének a személyes felelősségnek kell lennie.

A személyes felelősség kisérje minden lépését, annak tudatában 
cselekedjék, s ha hibázott, ez alapon vonassák kérdőre. Ez elv szerint álla
pítsuk meg azt, a mi felveendő s ennek alapján hagyjuk el azt, mi nem oda 
való. Elismerem a tanári testületeknek, mint együttes hatalomnak több
szörös érvényesülő jogát, — de nem akarom azt magasra emelni. Oly 
ügyekben, a hol együttes forum itél — ott legyen meg a kar hatalma, de 
ezt hozzuk összhangba a személyes felelősség elvével. Oly esetekben, mikor 
alaki dolgokról van szó, midőn administrationalis kérdés dől el : akkor 
legyen meg a collegiumnak joga — de ez ne érintse a tanár személyi 
felelősségét.

A következőkben ez elvet iparkodom kellőkép érvényesíteni, s a 
tisztelt kartársakon áll megítélni, sikerült-e ez nekem oly mértékben, 
mint szerettem volna.

A szabályzatban elégnek tartom négy csoportban osztályozni az 
ügyeket, a mint a dolog természete hozza magával. Első rész : a szolgá
latba lépés vagy alkalmazás ; 2-dik : a szolgálat maga, 3-dik : a szolgá
lat befejezése ; 4-dik a fegyelmi eljárás.

I. A szolgálatba lépésről Keleti F. tervezete hosszabban szól, míg 
az erdélyi kath. status szabályzata hallgat.

Itt általános, és különös kellékek fordulhatnak elé -— ezek részle
tezése ugyan beveendő a szabályzatba, de itt nem kell reflectálnom 
reájuk, mivel törvényünk már intézkedik. Megfontolandó volna azonban 
az a kérdés, vájjon a gyakorlati képzettséget ne kivánjuk-e meg a ren
dessé kinevezendő tanártól ? Itt ki lehetne tenni, hogy az nem lehet 
rendes tanár, a ki legalább is 2 évet nem töltött nyilvános intézeteknél.

Betöltés módja. Mindazok, a kiknek kellő képességük megvan, 
pályázhatnak a tanári állomásra, és csakis pályázat útján tölthető be 
minden állomás. Itt szintén beveendő a pragmatikába, hogy bárki csak 
azon tanszékre nevezhető ki, melyre képesítése szól. Az eljárást szintén 
szabályozni kell : minden tanári testület kijelöl hármat a folyamodók 
közül s a miniszter kötve van a három közül választani. Itt a régi ususon
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azt akarnám módosítani, hogy a kijelölés megejtése előtt egy 3 tagú 
bizottság, melynek tagja az igazgató, egy a főigazgatótól 5—5 évre, másik 
tagja a tanári testülettől szintén 5—5 évre választott tag vizsgálja át a 
folyamodványokat s arról jelentést tesz. Az igazgató hivatalból közli a 
folyamodókkal a jelölés eredményét. Felterjeszti a főigazgatóhoz a jelö
lést s a maga részéről vagy csatlakozik a felterjesztéshez — vagy ellen
kező véleményt ad. Hasonlóan jár el a főigazgató. Itt csak az volna új, 
hogy a pályázókkal az eredmény hivatalból közöltetik. Ennek czélszerű- 
ségét felesleges indokolni. Mindnyájan tudjuk, mily kellemetlen helyzet
ben vagyunk, ha valamelyik pályázó kérdést intéz s nem tudunk felelni. 
Azután az illető mégis megtudja, a minisztériumban vagy máshol, s ak
kor megvan a neheztelés.

Az állomás elfoglalása. Mihelyt valaki a kinevezést kézhez kapta, 
azonnal vagy személyesen, vagy írásban jelentkezik : e jelentkezés köte
lezettségét beveendőnek tartom. A jelentkezés alkalmával közös megálla
podás szerint kitűzi az igazgató az eskületétel idejét. Az eskü rendkívüli 
conferentiában teendő le s a letevés tényéről jegyzőkönyv állítandó ki — 
a mi okmány jellegével bir. Itt kérdés tárgya lehet magának az eskünek 
le, vagy le nem tétele s annak formája. Az erdélyi kath. status megtartja, 
sőt igen fontos jogi actussá teszi.

Az eskü letétele után a tanár részesévé lesz mindazon jogoknak és 
kötelességeknek, melyek minden tanárt megilletnek. Ha valaki az esküt 
nem hajlandó letenni, a megtagadásról jegyzőkönyvet vesznek fel s azt 
a felsőbb tanhatóságnak azonnal beküldik, — a mely határoz a többi 
teendők felett.

Szükséges, hogy az újon kinevezett tanárt az igazgató bemutassa 
az ifjúságnak. De ezt már nem találnám oly részletnek, mely beveendő 
lenne a pragmatikába : elég, ha az igazgatói utasításban történik róla 
említés. E bemutatás az esetben, ha a tanár az év elején foglalja el 
állomását, legczélszerűbben a megnyitási ünnepélyen, különben az illető 
osztályokba való bevezetéssel történik. A ki visszagondol első alkalmazá
sára s arra a lelki állapotra, melyben volt, midőn először ment be egy 
idegen osztályba — érteni fogja, miért kívánom ezt a bemutatást.

II. A szolgálat tartama alatt, csak egy pár fontosabb dologra terjesz- 
kedhetik ki a szabályzat. Nézetem szerint bármennyire kiválnak a részlet- 
kérdések, nem találnak helyet az általános szabályzatban. Azért nem kívá
nom a tárgyfelosztás, az órarend megállapítás, a gyakorlatok javításának és 
egyebeknek a kérdését beveendőknek. Elég ha csak az az említés történik 
ezekről, hogy mi az igazgató s ezzel szemben a tanár joga — de részlete
zést nem vennék be. Pedig ez minden szabályzattervezeteknek a hibája — a 
Eeif-féle javaslatban, de magában az erdélyi status szabályzatában hossza - 
dalmasan tárgyalják e kérdést. így az utóbbiban a 20. §. ezt mondja:



2 0 2 G Ö LLNER KÁROLY.

«A heti órák kiosztásánál az igazgató tekintettel tartozik lenni a tan
tárgyra, a tanulók számára azon osztályokban, melyekben a tanár tanít, 
továbbá az Írásbeli dolgozatok nagyságára és azok számára, a tanításhoz 
való technikai előkészületekre, a szolgálati évek számára, osztályfőnök
ségre és arra is, vájjon a tanítási órákon kívül visel-e a tanár az intézet
ben más, díjnélküli tisztet, mely szintén igénybe veszi idejét. Tizenöt 
óránál kevesebbet azonban csak a főtanhatóság engedélyével adhat vala
mely tanárnak. »

Ily intézkedés nem való az általános szabályzatba. írja az körül, 
mit kell elvégezni értekezleten, mit végez az igazgató maga, mikép feleb - 
bezze meg a tanár : de ne legyen rendtartássá. Beveendő azonban úgy a 
tárgyfelosztás, mint az órarendkészítés ideje — oly formán, hogy az 
mindig a megelőző év május havában rendben legyen.

Minősítvényi táblázat. Az itt felsorolt administrationalis kérdések 
mellett sokkal fontosabb személyi érdekeket érintő ügy : a minősítési 
táblázat. Ezt már be kell vennünk a szabályzatba. Sajnos, hogy ép erről 
említés nincs téve egy rendtartásban sem ; — sőt Keleti Eerencz sem 
említi tervezetében. Az erdélyi kath. status szabályzata szintén nem 
ismeri, csak a tanárok nyilvántartási könyvéről beszél. Ezzel az ügygyei 
pedig számolnunk kell. És pedig az első rovatokat kitölti maga az illető 
tanár, a többi rovatok kitöltésére állandó bizottságot képzelek. Ennek 
elnöke az igazgató, egy tagját a főigazgató nevezi ki, a másodikat a tanári 
kar választja 5—5 évi megbízatással. E bizottság minden február havá
ban összeül és saját aláírásával megerősített véleményt ad. E vélemények 
pedig nem egyebek, mint a különféle előre megállapított kérdésekre adott 
fokozatos feleletek, — melyek akár szótöbbséggel, akár egyhangúlag álla
píttatnak meg. E táblázat megtekinthető, de ellene felebbezni nem lehet, 
legfelebb a tanárnak jogában áll megjegyzés alakjában kifogást emelni. 
Idegenek s így magának a testületnek tagjai nem nyernek betekintést 
a többiek minősítésébe.

Nagyobb megjegyzéseknél joga van azonban az érdekeltnek azonnal 
vizsgálatot kérni.

Helyettesítés. A kisebb helyettesítések kérdése nem foglal helyet a 
szabályzatban, de körvonalazandó azon idő-minimum, a melyre mindenki 
díjazás nélkül kötelezhető. Ez az erdélyi status szabályzatában hat hétre 
terjed ; nézetem szerint elég volna egy hó.

Áthelyezés. A tanítás eredményes volta megkívánja az iskolában 
működő tanárok állandóságát, ez elvet be kell vennünk a szabályzatba. 
Ezzel jár az, hogy a tanár ne változtassa gyakran állomását s más részről 
akaratán kívül ne legyen elhelyezhető. Ki kell mondanunk az elmozdít- 
hatatlanságot. Ezt annyira megkötném, hogy valaki legalább 6 évig köte
les helyén maradni s ha akar sem mozdulhat. Czélom ezzel a tanárt oda
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kötni az iskolához, egygyé tenni azzal ; — lássa azt, hogy boldogulása 
egyelőre csak ott lehetséges. Beveendő az is, hogy az áthelyezések a nagy 
szünet folyamán eszközlendők ; kényszerítve lenne így a felsőbb tanha
tóság a maga idejében rendezni a személyi ügyeket.

Az áthelyezéssel járó költségek, nemkülönben a segélyek, előlegek 
kérdése nem szorul külön rendezésre : hanem a többi hivatallal egysége
sen oldandó meg.

Szabadságidő. Nem így vagyunk a szabadságidővel : a többi hiva
talnok joga a szabadságra körül van írva : nálunk ez nem elegendő. 
Okvetetlen részletezni kell a szabadidő kérdését. Elég volna ezt oly for
mán venni be, hogy tanárnak joga van a tanítási szünetek alatt úgy 
élvezni szabadságát, mint akarja. Legfelebb czímét kell az igazgatónál 
bejelentenie. A szünetidők megállapítása rendtartási kérdés — erre nézve 
felesleges a szolgálati pragmatika anyagát növelni. Szabad idő alatt nem 
szorítható a tanár arra, hogy a tanácskozásokon részt vegyen. Egyáltalán 
a conferentiák kérdése is revideálás alá szorul, de szintén rendtartási ügy. 
Az igazgató öt, a főigazgató 14 napig adhat okadatolt kérésre szabadságot 
szorgalmi időben.

Szolgálati kötelesség. A tanárnak mindazon kötelességet el kell 
végeznie, melyek hivatalával járnak ; tehát órákat pontosan megtartania, 
irodai munkáit elvégeznie, gyakorlatait javítania, stb. stb. ; de ezek csak 
a rendtartásba veendők fel. Épen ezek részletezése miatt lehetetlen egy
séges pragmatikát készítni. Felesleges ezt mind felsorolni, mert kimerít
hetetlen, csak arra nézve történjék intézkedés, hogy ha a tanár valamely 
munka elvégzésére nem érzi magát hivatottnak : az igazgató óhajára 
elvégzi ugyan, de az ügy felterjesztendő s a magasabb forum döntése lesz 
irányadó az esetek ismétlésénél.

Magatartás. A tanár viselkedése a tanulók, tanárok, szülők, igaz
gató s a közönséggel szemben bármennyire fontos legyen : nem részle
tezhető a pragmatikában. Pedig az a legtöbb tervezetben benne van, így 
a többször említett erdélyi szabályzat egész szakaszokat szentel e czélnak. 
Elégséges, ha az általános vonatkozású czikkekre hivatkozunk. Elég ez a 
politikai szereplésre nézve, de már felsorolandó a mellékfoglalkozás kér
dése. Ezt részletezni szintén lehetetlen. A tanár munkásságát ép úgy meg 
béníthatja egy nobile officium — valamely társulat tiszteletbeli titkársága 
vagy jegyzősége —, mint egy fizetett, de csak bizonyos órára terjedő hiva
tal. Zsinórmértéket nehéz találni, lehet, hogy a mi egy helyen nem bűn, 
az máshol az. Lehet, hogy ugyanazt a hivatalt valaki úgy gyakorolja, 
hogy az iskola nem veszít vele, míg egy másik ellenkezően él. I tt  
tehát a szabályzatba venném a bejelentési kötelezettséget s elbirálás tár
gyává tenném az engedélyt. Irodalmi működést minden körülmények 
között előnyben kellene részesíteni.
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íme a tanári szolgálat nevezetesebb pontjai, a melyhez ha hozzá 
csatolom az előléptetés és pótlékok iránti intézkedéseket, azt hiszem, 
eléggé kimerítettem a kérdést.

III. A szolgálat befejezése. A szolgálat megszűnése, nyugdíj, ellá
tási ügyek már az idevágó törvényekkel rendezve vannak. De körvonala
zandó az elbocsátás ügye. A tanár hivatalát csak fegyelmi vétség esetén 
vesztheti el. Ha állami érdekek vagy más okok valamely intézet bezárá
sát követelik, az ott alkalmazott tanárok hivatalból helyeztetnek át más
hová : de jogukban áll esetleg nyugdíjazásukat kérni, ha kevés szolgálati 
évök van még hátra ; ezzel azt akarom elérni, hogy vénségére ne legyen 
kénytelen a tanár új életmódot kezdeni.

Betegség vagy más ok miatt szolgálatban képtelenné vált tanár el 
nem bocsátható, hanem nyugdíjba megy.

IV. Fegyelmi eljárás. A szolgálati pragmatikában uj alapokra fek
tetendő a fegyelmi eljárás, ez irányú elvek következők lennének : a 
fegyelmi büntetések a kihágáshoz képest két csoportba osztatnak ; rendi 
és fegyelmi büntetések. Bendbüntetést az oly kihágás von maga után, 
mely kisebb minőségű ; fegyelmit az, mely nagyobb fegyelmi kihágás 
után jár. I tt  szóról szóra említem fel az 1880-iki tervezet szavait : Aj 
rendelleni vétséget követ el a tanár, ha a tanítás vagy tanügy vezetése 
körül kisebb rendetlenséget követ el, melyek e szabályok értelmében még 
nem tekinthetők fegyelmi vétségeknek. (Illustrálja ezt, ha nem tartja 
meg pontosan óráit, hanem javítja a dolgozatokat stb.) B) fegyelmi vét
séget követ el, a) ha a törvényben vagy kormányrendeletben megszabott 
hivatása szerinti kötelességeit vétkesen megszegi, hanyagul teljesiti, vagy 
oly vétséget követ el, mely a bűnfonyítő törvényszék elé tartozik ; b) ha 
botrányt okozó erkölcstelen életet él, vagy ha magaviseleté a tanári és a 
köztisztviselői kar becsületét és tekintélyét sérti és ez által tiszteletre és 
bizalomra méltatlanná válik. » Következik azután 8 pont alatt elég külö
nös fogalmazásban a részletezése az általános elveknek.

A Keleti Ferencz-féle javaslat így formulázza a dolgot: 457. §. 
«Fegyelmi vétséget követ el: aj a ki megsérti vagy hanyagul teljesíti 
hivatali kötelességeit, de nem azon bűnös czélból, hogy ezáltal magának, 
vagy másnak illetéktelen hasznot szerezzen, vagy valakinek jogtalan kárt 
okozzon ; b) a ki botrányos magaviseleté miatt a hivatalon kívül ama 
tiszteletre és bizalomra méltatlanná válik, melyet hivatala igényel. »

Az erdélyi kath. status szabályzata így szól: «65. §. Bendelleni 
vétséget követ el az igazgató vagy a tanár, ha hivatali kötelességeit csak 
kisebb mértékben szegi meg. 70. §. Fegyelmi vétséget követ el az igaz
gató vagy a tanár a) ha hivatalos kötelességeit cselekvés vagy mulasztás 
által azért szegi meg, hogy ezzel magának, vagy másnak illetéktelen 
hasznot szerezzen, vagy a statusnak jogtalan kárt okozzon ; b) ha na
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gyobb mértékben megszegi vagy hanyagul teljesíti a szolgálati szabály
zatban, rendtartásban vagy elöljáróinak szóbeli vagy Írásbeli hivatalos 
rendelkezéseiben megszabott hivatalos kötelességeit, (itt következik a 
részletezés : ha hivatalával visszaél, ha a rendeleteknek ellene szegül, ha 
összeférhetetlen stb.) ; c) ha visszaesik oly rendelleni vétségbe, melyért 
már büntetve volt ; d) ha vallási kötelességeit elhanyagolja ; e) ha tud
valevőleg rossz hirben álló egyénekkel bizalmasan és gyakran érintkezik, 
ha közbotrányt okozó kihágást követ el stb. »

E pár rövid idézetből látható, hogy meg kell különböztetnünk 
kétféle vétséget — ez már általános, a közérzésbe átment kívánság. 
A kihágás kétféle természete megkívánja e megkülönböztetést. Legyen 
meg a rend és a fegyelmi kihágás között a fokozat. A fokozat maga után 
vonja a kétféle büntetést, kétféle eljárást, kétféle bizottságot.

Nem czélom s unalmassá válnék előadásom, ha ismertetném mind
azokat a módokat, melyeket az itt felsorolt tervezetek ez irányban nyúj
tanak — meg ha hozzá csatolnám azokat az elveket, melyeket újabban 
is szóvá tettek.

A dolog lényegére nincs nagy befolyással reámutatni a különbsé
gekre, melyek az egyik vagy másik eljárásban megnyilatkoznak, hanem 
két kívánságot mégis fel kell említenem.

E két kívánság vonatkozik a bizottságok összeállítására, és pedig 
legyenek a bizottságok állandók és szakszerűek. Ügy értem ezt, hogy 
minden intézetnek vagy kerületnek és az egész országra egységes módon 
szerveztessék, alakíttassák meg a rendelleni és fegyelmi bizottsága, nem 
pedig esetről esetre ; s e bizottságban okvetetlen legyen tanár is, necsak 
jogász, noha annak jelenlétét szükségesnek tartom.

*

Előadásom már be volt fejezve, sőt a pozsonyi tanári köri ülésen 
fel is olvastam, a midőn értesültem a nmélt. vallás- és közoktatásügyi mi
niszter úr azon rendeletéről, mely a fegyelmi szabályzat kérdését napi
rendre tűzve, annak megoldására bizottságot hív össze.

így fennebbi soraim nyernek ugyan actualités dolgában, de épen 
a fegyelmi szabályzat szempontjából kiegészítésre szorulnak. Örömmel 
üdvözlöm a miniszter figyelmét, — ámbár az összes szolgálati ágak 
együttes törvényben való rendezése az egyedül helyes megoldás : de még 
a szabályrendeleti rendezés is jobb a semminél. Belátom, hogy az álta
lános pragmatika elkészítése évtizedek munkája lesz - s ezért egyelőre 
megelégszem e fegyelmi szabályzat készítésének tervével.

Tetszik nekem a leirat liberális hangja, mely megengedi a bizott
ságnak, hogy a készenlevő tervezetet megváltoztassa, sőt el is dobhassa, 
így van reménység, hogy maga a szabályzat is liberális lesz. Bármilyen
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liberális legyen is, ne veszítsen a præcisiôban, világosságban és határozott
ságban. Vonja meg a különbséget a rendelleni vétség és fegyelmi kihá
gás között. Teremtsen független fórumot, mely nem nehézkes eljárásá
ban ; nincs kötve formalismushoz, érti a tanárok dolgait, kellő tekintély- 
lyel bir s részrehajlatlansága felül áll minden gyanakváson. Gondos
kodjék, hogy az eljárásban úgy a szóbeliség, mint a nyilvánosság meg 
legyen ; hogy a vád és az Ítélet két külön személyre bizassék. Egy szóval 
teremtsen a szabályzat modern, minden követelménynek megfelelő jog
szolgáltatást.

Ezek a kívánságaim Nem akarok itt tanácsokat adni a bizottságba, 
meghívott igazán kiváló tekintélyeknek ; csak mint óhajtást említem fel. 
Miként lehessen ezt megteremteni ? — oly kérdés ez, melyre megfelelni 
sem tapasztalataim, sem ismereteim nem jogosítanak fel ; nem is akartam 
én részletes tervvel eléállani ; csak pár eszmét felvetni, melyek megfon
tolását az ügy érdekében üdvösnek tartom.

Nem zárhatom be soraimat máskép, mint azzal a kéréssel, hogy 
legyen a bizottság működése sikeres, — de azért az általános szolgálati 
szabályzat kérdését ne engedjük elaludni s figyeljünk reá, ha netalán más 
szolgálati ágak megteremteni iparkodnak : mi is belefoglaltassunk. Ne 
legyünk kivételes állapotú kaszt, hanem tagjai az összes, nagy, egyetemes 
dolgozó hadseregnek.

Pozsony. G ö l l n e r  K á r o l y .

AZ IRODALOMTÖRTÉNET TANÍTÁSA*

Ha valami új könyv, kivált tankönyv jelenik meg, első kérdésünk 
az: vájjon volt-e reá szükség? A «hézagpótló könyvek» manapság tudva
levőleg csak a jóakaró recensons kegyelméből születnek. Önkénytelenül 
felvetem a kérdést : beszélvén az irodalomtörténet tanításáról, tudok-e 
valami olyant mondani, a mi nem lesz a százszor elmondottaknak friss 
lében való feltálalása vagy jóhiszemű utópia, mely «elvileg szép», de 
gyakorlatilag meg nem valósítható ?

Úgy hiszem, hogy valamelyest figyelemre méltó, sőt meg is való
sítható.

A középiskolai irodalomtörténet tanításának eredményes voltát 
valami fényesnek nem mondhatjuk. Harmadéve miniszteri rendelet 
sürgette, hogy a tanulók előadó ügyességét a középiskolákban fejlesz
teni kell. Az érettségi vizsgálatokra kiküldött miniszteri biztosok jelen -

A Pozsonyi Tanári Körben nov. 13-án tartott felolvasás.



AZ IRODALOM TÖRTÉNET TANÍTÁSA. 207

tésének a következménye lehetett ez a rendelet, s nagyon valószínű, hogy 
az érettségi vizsgálatokon vajmi ritkán hallottak ép-kézláb feleleteket. 
Hogy ez a vád főképen a magyar nyelv tanárait érdekli — szemmel 
látható, bár kivehetik a maguk részét belőle a többi tantárgyak előadói is.

Nincs mit szépítenünk a dolgon ; tény, hogy a középiskolai ifjúság 
nem szokik eléggé hozzá nyolcz év alatt ahhoz, hogy azt, a mit tud, sza
batosan, s lehetőleg folyékonyan, összefüggően mondja el. Az a siralmas 
nyekergés, makogás, szó-kettéharapás, mondat-kerékbetörés, a minek 
fültanui vagyunk, szánalmat keltő. Viszont hallunk olyan pompásan 
pergő, lélekzetet elakasztó recitálást is, hogy a nem szakértőnek a szíve 
is dobog a nagy gyönyörűségtől, s azt mondja: ime egy kész parlamenti 
szónok. Elfujja egyik-másik a Zalán futásának a tartalmát vagy a «Kart
hauzi» meséjét úgy, hogy Névy meg Góbi a kebelükre ölelnék mértéken 
felül való ragaszkodásuk miatt, de arról, hogy a Zalán futásából vagy a 
Karthauziból csak egy árva sort is olvastak volna — szó sem lehet.

Ez a két véglet, melyből az irodalomtörténet tanításának eredmé
nyét megítélni még épenséggel nem lehet. Mert abból, hogy valaki szépen, 
összefüggően, folyékonyan beszélni nem tud : — nem szabad arra követ
keztetnünk, hogy semmit sem tud ; viszont abból, ha valaki az irodalom- 
történet kézikönyvét elejétől végig bevágja : nem szabad arra következ
tetnünk, hogy ő valami sokat tud.

Hanem a vádat sem az egyik, sem a másik nem dönti meg, mert 
átalánosságban igaz az, s legfőképen a magyar nyelv tanárainak a köte
lessége, hogy tegyenek róla, mert egyik tárgy tanárának sincs több 
alkalma arra, hogy a tanulók előadó ügyességét fejleszsze.

Az irodalomtörténet s egyátalában a magyar nyelv tanításának az 
a módja, mely fájdalom még manapság is divatos némely helyen, talán 
nem egészen alkalmas ez ügyesség fejlesztésére, de teljesen elhibázott az 
irodalomtörténet tanításának czéljából is.

Ezek szerint az irodalomtörténet életrajz és bibíiographiai lajstrom, 
melyet meg kell tanulni szóról-szóra. Az életrajzi adatokat a leglényeg
telenebb apróságokig feszegetik, a művek tartalmát, s az Ítéleteket azok
nak olvasása és kellő magyarázata nélkül megtaníttatják, a korszakok 
rajzát elfuvatják, mintha a lelkűk üdvössége ettől függene . . . akár kínai 
törvénykönyvek paragraphusai volnának. A tanári pedantériának és 
bűnös közönyösségnek, kényelemszeretetnek burjána ez, melyet, a hol 
még megvan, irgalmatlanul ki kell irtani, mert ez a módszer megöli az 
egész generáczióban az irodalom szeretetét, a magyar irodalomtörténetet 
a leggyülöltebb tárgygyá teszi, melyet hátuk-borsózva várnak, s ha vége 
van az órának, megkönnyebbülten lélekzenek fel.

Csupa fát látnak : egyik fa nagyobb (mert két-három oldalra terjed), 
másik kisebb, sűrűn, roppant sűrűn egymás mellett, de* hogy az erdőt
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lássák, sőt hogy a fákat ismerjék, ne adj’ Isten. Akár számokat adhatná
nak a költőknek (például lapszámot), s a boldogtalan ifjú elfújja véres 
verejtéket izzadván, hogy «a magyar romantikái iskolának hazánkban a 
megalapítója Kisfaludy Károly, a ki született» . . . stb. . . . stb. . . .  ! de 
még a «Kákosi szántót» . . . bizony még a «Szülőföldem szép határát» sem 
olvasta, ha csak a maga jószántából nem.

Megemésztő ti en számok, nevek, regény-és költeményczímek tarka 
egyvelege zsibong az agyukban, valóságos grájzleros bolttá válik az, mely 
rövidáru és norinbergi árúk raktárával keveredik össze. Néhány év 
múlva üres a bolt — siralmasan kevés, vagy semmi sem marad meg az 
irodalomtörténetből.

Hát ez a czélja az irodalomtörténet tanításának ? Megelégszünk 
azzal, hogy azon az ominózus érettségi vizsgálaton eldarálja azt, a mit 
kinnal-bajjal bevágott, s aztán odacsapja az asztalhoz a könyvet s többé 
hallani se akarjon poéta életrajzáról, poétáról, versről ! . . .

Pedig az ilyen lelketlen tanításnak egyéb eredménye el sem kép
zelhető.

Mások a kézikönyvhöz csatolt irodalomtörténeti olvasmányok 
alapján tanítják. Valamivel több, de bizony nem sokkal, mert bármily 
vaskos kötet is az, a magyar irodalom sovány szemelvénye van benne ; 
egészet csak a lyrai és kisebb elbeszélői műfajban adhat. Ám hagyján, a 
semminél több, ha ugyan a tanár nem szorítkozik csupán arra, hogy 
tanítványait figyelmezteti az olvasmányokra, de együtt velük nem olvassa 
el. Ha csak magánolvasmányul szánjuk, azzal czélt nem érünk : mert 
vagy elolvassa a fiú vagy nem ; ha elolvassa, gyakran nyom nélkül röppen 
el a fejéből, vagy kellőképen nem fogja fel ; ha pedig nem olvassa el, 
akkor kár volt magánolvasmányul szánni.

Az elébb tárgyalt módszer egyáltalában nem módszer, ez utóbbi 
nagyon fogyatékos és czélra szintén nem vezető.

Az irodalomtörténet tanításának a czélja nem lehet, legalább a 
középiskolában nem, a magyar irodalom minden munkásának beható 
ismerete és fejtegetése, hanem a tanuló ifjúságban a kedv fölébresztése 
az irodalom iránt. Hogy valami lelki szomjúságot érezzen az az ifjú a 
szebb, a nemesebb szellemi termékek iránt, ne holt betűnek lássa, hanem 
éltető valaminek, a mire neki az életben szüksége lesz. Hogy azonban ezt 
érezhesse, az irodalomtörténet tanárának a szívéből, a szavából, a magya
rázataiból kell ennek a szeretetnek kisugárzania. Lehetetlenség az, hogy 
Kölcsey lyráját, Vörösmarty ódáit, Petőfi dalait akár olvasva, akár ma
gyarázva lelkesedés ne szállaná meg azt a tanárt, — s ha mégis úgy 
volna, akkor bizony eltévesztette a pályáját.

Kedvet önteni az ifjúságba ; bemutatni mindazt, a mi remek, a 
miben a magyar szellem a századok folyamán át a közönségesnél ma-
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gasabbra tört, új formát teremtett vagy honosított meg. Mielőtt a korsza
kok chablone-szerű jellemzéséhez fogna a tanár, hordjon össze valamelyes 
anyagot ; ott van az ifjúsági könyvtár, avagy más úton-módon szerezze be, 
ha beszerezhető mind az, a mi fontos, a mi lényeges. Eövidehb dolgot : 
egy-egy dalt, kisebb elbeszélő költeményt azon melegében, mikor szó van 
róla, olvassa fel a tanár, vagy olvastassa fel, tegye meg reá a megjegyzé
seit, s mikor egy-egy század szellemi termékeinek a legfontosabbjait. 
tanítványaival megismertette : sokkal könnyebb és érthetőbb lesz a kor 
átalános jellemzése az ismertek alapján. A műfajok szerint való csoporto
sítást reá bizhatja bátran a tanítványaira, összeállítják ők, s ha megtet
ték, egyhamar nem felejtik el — legalább a lényeges dolgot nem.

A testőrirók fellépéséig tartó korok főbb vonásaikban tárgyalandók. 
Az életrajzi adatok, mint puszta adatok, nem érnek semmit, ámde, ha 
Balassi Bálintról, Zrínyi Miklósról, Apáczai Cseri Jánosról, Mikesről van 
szó, számot kel adni életükről műveikkel összefüggésben. Nem az a fontos, 
hogy születtek ekkor meg ekkor, ősrégi nemesi családból, hanem mi volt 
jellemükre, költői egyéniségük fejlődésére nagy hatással ? A Balassi szen
vedélyességének, Zrínyi erős fajszeretetének, török-gyűlöletének, Mikes 
szelíd humorának a magyarázata. Emlékezzék meg a tanár a kiválókról 
a szeretet és lelkesedés hangján nem a mai kor, de annak az időnek a 
szempontjából. Az életrajzi adatok így elevenednek meg, s az ifjú lélek 
elmerül a múlt nagy alakjainak szemléletében, valami illeti a szivét, 
valami vágy elfogja, hogy szeretne megismerkedni még jobban velők, 
most vagy később.

Aztán, ha kéznél van az írónak, költőnek a műve esetleg a régi 
kiadásban, vagy az arczképe, kézírása, oda kell adni az inaknak, hadd 
nézzék meg, vigyék haza, gyűljenek össze egyik másik társuknál, egy 
órácskát szánjanak rá, hogy a kijelölt szebb részleteket olvassák közösen. 
Hány órát elfecsérelnek holmi szerdák, néha ízlésrontó, idegbolygató 
regény falásában, miből sem szívöknek, sem lelköknek igaz gyönyöre, 
épülése nincsen . . .

Az irodalomtörténet tanára csak kalauz, megmutatja az útat, ki
jelöli az irányt. íme ezt a könyvet forgassátok majd, sok szép dolgot 
találtok benne, de vigyázzatok, a mit ti most esetleg kicsinyesnek talál
tok, az abban az időben szép és dicső volt, alapvetés, úttörés, az eszme 
elhintett magva, melyből kifejlődött a mai kor, ti az utcza levegőjével 
szívjátok be azt, miért hajdanában nehéz küzdelem folyt, vér ömlött, sok 
ezer ember izzadott és fáradozott-

Az eddig mondottakból is kitetszik, hogy a irodalomtörténet taní- 
tásálioz jól felszerelt ifjúsági könyvtár szükséges. E nélkül nem egyéb 
az, mint a physika tanítása olyan magánintézetben, hol kísérletező esz
közök nincsenek.

Magyar P edagóg ia . VII. 4. 14
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Teremtő Isten ! — így kiálthatna fel valaki, hát azoknak a szegény 
fiuknak a sok száz könyvet mind el kell olvasniok !

Nem kell, dehogy kell, hanem valamicskét mégis csak kell olvas
niok, még pedig egészen elolvasniok, úgy elolvasniok, hogy számot is 
tudjanak róla adni nemcsak az érettségi vizsgálaton, hanem bármikor ; 
olvasniok kell, hogy a mit szépnek, remeknek mondott az irodalomtör
ténet tanára, azt vegyék a kezökhe, azt forgassák szeretettel, abból tanul
janak, az fejleszsze bennök a szépnek érzékét ; s miről oly sokszor hallanak, 
a faj- és hazaszeretet, ne henye frázisként jelenjék meg ajkukon, hanem 
a magyar szellem legkiválóbb képviselői legyenek e tekintetben mestereik.

Nem egy esztendő alatt kell az irodalom történetét a középiskolá
ban megtanítani, hanem 8 teljes esztendő alatt kell arra törekednie a 
magyar nyelv tanárának, hogy folyton gyűjtsék az anyagot, nem az érett
ségi vizsgálatra, hanem az egész életre.

Lassú, czéltudatos, tervszerű legyen ez a munka, s ha ilyen lesz, 
akkor sikertelen nem lehet.

Az I. osztályban nyolcz-tíz költeményt a fiúk könnyedén megta
nulnak könyv nélkül, valószínűleg el is felejtik, mire a VlII-dikba fel
jutnak, ha ez a költemény-olvastatás száraz, de nem felejtik el, ha lélek 
van a tanárban, s midőn Petőfi «Szülőföldemen» czímű költeményét vagy 
Arany «Rab gólyá»-ját olvastatja, röviden elmondja, hogy ki volt Petőfi, 
ki volt Arany János, megszeretteti a verssel együtt a költő egyéniségét 
is, megemlíti, hogy mely alkalomból, minő érzés sugallatára írták, s íme 
ezzel kezdődik az irodalomtörténetnek tervszerű tanítása, és soha fogé
konyabb szívbe nem hinti el a tanár a magot, mint a tíz-tizenkét éves 
fiú szivébe. Ha azonban megtaníttatja könyv nélkül és a másik órán el
mondatja, a harmadik órán már hiába kérné számon, a legtöbbnél nyom 
nélkül elröppen, a költő nevére meg éppen nem emlékszik. Hiszen nem 
ritka eset, hogy még az olvasókönyv szerzőjének a nevét sem tudják, 
pedig mindennap forgatják.

Az első osztályban ily módon megtanulják a fiúk a következő köl
teményeket :

1. Petőfi: Anyám tyúkja. 2. Petőfi: A füstbe ment terv. 3. Arany 
János : A rab gólya. 4. Petőfi: Szülőföldemen. 5. Pusztán születtem.

A második osztályban : Petőfi Kis-Kúnság, 2. A puszta télen. 3. 
Tompa: A «gazdag». Petőfi: Három fiú. Arany: Szt. László fiú. Gyulai; 
Éji látogatás.

A harmadik osztályban : 1. Petőfi : A jó öreg korcsmáros. 2. Arany 
János: Családi kör. 3. Vörösmarty Szegény asszony könyve. 4. Tompa: 
A félkezű koldus. 5. Czuczor : Hunyadi. 6. Arany János : Mátyás anyja. 
7. Kölcsey: Hymnus. 8. Vörösmarty: Szózat.

Eddigelé többször ismétlődik Aranynak, Petőfinek, Vörösmartynak,
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Tompának a neve, mindannyiszor fölelevenedik az illető költő emléke, 
mélyebben vésődik be a gyermek leikébe ; találkozik Czuczor, Kölcsey 
nevével, főleg ez utóbbiról beszél egyetmást a tanár, midőn a Hymnust 
olvassák, hiszen a história is megemlíti, melyet épen ebben az évben 
tanulnak, már a versformák iránt is van némi fogékonyságuk, hova-tovább 
a költemények szépségét is kezdik megérteni, nemcsak ethikai alapját 
felfogni.

A negyedik osztályban olvasandók : 1. Arany «Toldi»-ja. Az első 
nagyobb szabású elbeszélés. Szóba kerül a Toldi-trilogia, Ilosvai Toldija, 
melyet a tanár felolvastat, nem szükséges nagy apparátussal dolgozó 
összehasonlításokba bocsátkoznia. A classikai metrum megismertetése 
czéljából olvassák: Berzsenyi: 1. Magyarokhoz. 2. Közelítő tél. 3. Az én 
osztályrészem. 4. Vörösmarty Kisfaludy Károly halálára czímtí költemé
nyeit. 5. Kazinczy valamelyik epigrammját.

Mindez a minimum a költői olvasmányokban, ezeket olvasnia és 
könyv nélkül megtanulni még nem túlterhelés. Csakhogy a könyv nélkül 
való tanuláson kivül mindenik versnek prózában való ügyes elmondása, 
sőt leirása is szükséges ; a minek a tartalmát kellő magyarázat alapján a 
fiú ügyesen, röviden le tudja írni, azt el is tudja mondani dadogás és 
kapkodás nélkül, s aki óvről-évre ehhez a módszerhez hozzá szokik, nem
csak az érettségi vizsgálaton, hanem az életben is tud összefüggően, folyé
konyan beszélni. Ez lesz az első próbaköve az ifjú önálló munkálkodásá
nak az irodalomtörténet ismeretében ; itt és így kell megtanulnia, hogy 
miképen olvashatunk haszonnal. Ekkor ad számot önmagának arról, hogy 
minő szókincset, minő ismereteket gyűjtött, s hogyan tudja azt fel
használni.

Lelkiismeretes, nehéz munka vár a tanárra, beismerem, de több 
évi tapasztalat arról győzött meg, hogy eredményre is bizton lehet 
számítani.

De menjünk tovább !
Az ötödik osztály költői olvasmányai is egytől-egyig az irodalom- 

történet tanításának az anyaga. A német nyomon haladó balladákat nem 
számítva, olvassák és fejtegetik most már műfaj szempontjából Arany 
Jánosnak következő balladáit: 1. V. László. 2. Ágnes asszony. 3. Szondi 
két apródja. 4. Tetemre-hívás. Petőfi románczai közül : Falu végén kurta 
kocsma . . . Tolnai Lajostól : A szegény vándorlólegény. Kiss Józseftől : 
Simon Judit.

A lyrai műfaj előizlelítőjetíl : Balassa Bálint egyik istenes énekét; 
Csokonai «A reményhez» czímü dalát, Kisfaludy Sándor Himfyjéből 
1—2 dalt, Kisfaludy Károly : «Bákosi szántó»-ját.

A prózai olvasmányok közül : Kölcsey Parainesise, Deák Ferencz 
levele. Minduntalan nyilik alkalma a tanárnak, hogy a magyar irodalom
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ez érdemes, nagy nevű munkásai iránt érdeklődést keltsen, s a mennyi- 
ben nevük már ismerős volna, számon kérje tanítványaiktól, s ismere
teiket az értelmük és előismereteik fokához képest kibővitse.

Avagy az ötödik osztály tanára nem irodalomtörténetet tanít-e, 
midőn Arany Jánost, mint ballada-költőt ismerteti, még pedig olvasmá
nyok alapján és nem odavetett, a gyermekek által meg nem emészthető 
kategorikus kritika pythiai homályú Ítéleteivel ? . . .

Az olvasott balladák, lyrai költemények, meg prózai olvasmányok 
ne legyenek merő hullák a bonczasztalon, a tanár ne szedje szét a leg
apróbb részletekig, ne magyarázza agyon avagy ne adja fel könyv nélkül 
egyetlen futólagos olvasás után.

Az érdekkeltésnek és megérthetés elősegítésének hatalmas eszköze, 
ha a tanár a párbeszédes balladákat — már pedig a balladák csaknem mind 
azok — több fiúval olvastatjá, mintha dráma volna, nem csak a ballada 
drámaiságának egyszerű és okos feltüntetése ez, hanem élvezet a tanu
lókra nézve, szeretettel várják, hogy immár reájuk is kerüljön a sor.

Aztán még valamit. A szépen felolvasni nem tudó, vagy kényelem
szerető tanár előhalász tanítványai közül egyet, azt udvari felolvasóvá 
nevezi ki, s állandóan az olvas. Nem helyes. Hadd kerüljön mindenikre 
a sor, próbálkozzanak, tanuljanak szépen olvasni, a ki ügyes felolvasó, 
az ügyes beszélő is lesz. De gyakorlat és kedv kell oda ; mindkettőt meg
teremtheti a tanár.

A hatodik osztályban. A Shakespearei dráma mellett házilag elol
vassák a fiúk «Bánk-bánt», Molière «Tudós női» mellett Szigligeti «Mama» 
czímű vigjátékát. Mindkettőről beszámolnak akkor, midőn az olvasmá
nyok befejezése után az elmélet következik. E helyütt kell kiemelnem a 
házi olvasmányok ellenőrzésének föltétlenül szükséges voltát.

A történetírásra vonatkozó olvasmányok közül : Cserei históriájá
ból a «Zernyesti csatá»-t, Mikes Kelemen levelei közül (kettőt az elejé
ről, kettőt a közepéből, kettőt a végéről, a legutolsót kiváltképen) 
Rodostó leírása (XXXVII.), Eákóczy életrendje, Rákóczy halála és az 
utolsó levél. — Salamon F. Zrínyi Miklós a költő ifjúsága.

A szónoklatra vonatkozólag : Kossuth: Tengerhez magyar! Deák: 
Felirati javaslata. Eötvös Szalay László felett tartott emlékbeszéde.

Hogy a hatodik osztály prózai olvasmányainál az egyes írók mű
ködéséről is meg kell nagyjában emlékezni, arról talán fölösleges szóla- 
nom. Ezek az olvasmányok nagyobbrészt oly szépek és értékesek, hogy 
nem képzelhető művelt magyar ember, ki Deák felirati javaslatáról csak 
annyit tudjon vagy még annyit se, mint a mennyi a történelemben van, 
a ki Eötvösről, mint szónokról legalább e beszéd alapján ne alkosson 
fogalmat vagy Salamont, a legkitűnőbb magyar történetírót, mint kor- és 
jellemfestőt legalább ebből a kis értekezésből ne ismerje meg.
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Az adatgyűjtés utolsó éve a hetedik osztályé. Nem csak az adat
gyűjtésnek folytatása ez, hanem a rendszerezés megkezdése ; az iroda
lomtörténet rendszeres tanításának első stádiuma.

Új olvasmányok lesznek : Toldi szerelme, Toldi estéje, Buda ha
lála (ez utóbbi az iskolában is olvasható) ; Csokonai Dorottyájának az a 
részlete, mikor Eris egy fánk képében belelopódzik Dorottyába. A Zalán 
futásának bevezetése és az a részlet (Y. É.), mikor Hajna előtt esdekel a 
délszaki tündér.

Ének Pannónia megvételéről. Csörsz árka.* Arvalányhaj. (Arany 
említett balladái ismétlőleg.) Arany : A gyermek és szivárvány. Fáy 
András egy-két meséje. Kármán : Fanny hagyományai. Jókai : Az új földes 
úr (vagy Kárpátliy Zoltán). A Dekameronból : A koldus gyermek. A pe
regrinus. Kemény Zsigmond: Zord idők (vagy Rajongók!. Eötvös : A falu 
jegyzője. Jósika: Abafi.

Az eddig olvasott lyrai költemények kiegészítéséül. Petőfi: Távol
ból, Szüleim halálára, Szeptember végén. Nemzeti dal. Népdalai közül : 
A virágnak megtiltani nem lehet. Befordultam a konyhára. Fürdik a 
holdvilág az ég tengerében.

Arany János : Vojtina ars poétikája.
A drámára vonatkozólag : Csiky : Proletárok. Gaal : A peleskei 

nótárius. Szigligeti : A trónkereső. Madách : Ember tragédiája.
Látszólag sok, de valójában nem az, ha számba vesszük, hogy az 

olvasmányok java része az iskolában kerül sorra, a kijelölt regények in
kább élvezetet, mint munkát szereznek az ifjaknak, a drámák közül pedig 
a Peleskei nótáriust meg az Ember tragédiáját a színházban is láthatják, 
avagy míg a hetedikbe felkerülnek, már látták is.

Végül a nyolczadik osztályban az év elején kiadott jegyzéken a 
következő, föltétlenül olvasandó költői művek vannak :

XIV. sz. Ének Pannónia megvételéről.
XVI. sz. Balassa Bálint: 1. Ének a végekről. 2. Valedicit patrise. 

3. Esdeklés Júliához. (Egy versszakot könyv nélkül kell tudni a vers
mérték miatt.)

XVII. Zrínyi Miklós. 1. A Zrinyiászból az a részlet, mikor Zrínyi 
a feszület előtt imádkozik. 2. A török áfium ellen való orvosság. Pázmány 
Péter Egy prédikácziója. Gyöngyösi István «Murányi Vénus#-ának az a 
része, hol Cupido lakását írja le. Kurucz költészet : 1. Szegény legény dala.
2. Balog Adám nótája. 3. Rákóczi nóta.

XVIII. Kisfaludy Sándor : a Kesergő szerelem 3 dala (egy könyv 
nélkül). Kölcsey Fei'cncz: 1. Hymnus. 2. Zrínyi dala. 3. Vanitatum vani-

Az olvasmányok e kiszemeléséhez mindvégig sok szó fér. Szerk.



214 GAAL MÓZES.

tas. Parainesis. Csokonai V. Mihály «Dorottyájá»-ból a fentebb említett 
részlet (VII.) A reményhez. Paraszt dal. Szegény Zsuzsi a táborozáskor.

XVIII. Berzsenyi Dániel: 1. A magyarokhoz. 2. Búesúzás Kemenes
aljától. 3. Az én osztályrészem. 4. Fohászkodás. Kazinczy : 1. Szabad 
Erdély. 2. Néhány epigrammája. 3. Pályám emlékezetéből egy részlet 
(Bossányi Ferencz).

XIX. Kisfaludy Károly : 1. Kérők. 2. Tollagi Jónás. 3. Szülőföldem. 
4. Bákosi szántó. Vörösmarty Mihály : 1. A két szomszédvár. 2. Szép Ilonka.
3. Kis gyermek halálára. 4. Szózat. 5. Gondolatok a könyvtárban. 6. A vén 
czigány. Katona József: Bánk-bán. Arany János: Toldi trilógia. Buda 
halála. V. László. Agnes asszony. Tetemre hívás. Széchenyi emlékezete. 
Fiamnak. A dalnok búja. Epilógus. Családi kör. — Naiv eposzunk. 
Tompa Mihály : Az árvalány haj. Szuhay Mátyás. A gólyához. A madár 
fiaihoz. Pusztán. Fiam születésekor. Nőmnek. Petőfi Sándor: János vitéz. 
Népdalai közül legalább öt-hat. Családi költeményei közül : « Hej édes 
szüleimék!». A fekete kenyér. Anyám tyúkja. Távolból. Szeptember vé
gén. (Petőfinek lyráját a túlzó forradalmi költemények kivételével jól 
kell ismerni.) Szigligeti Ede: A mama. A trónkereső. Madách Imre: Az 
ember tragédiája. Jósika Miklós: A csehek Magyarországon. Eötvös Jó
zsef: A falu jegyzője. A reform. Búcsú. Végrendelet. Szalay László fenn
tartott emlékbeszóde. Salamon: Zrínyi Miklós ifjúsága. Széchenyi: 
A «Hitel» bevezetése és befejezése. Kemény Zsigmond : A rajongók. 
Széchenyi István. Jókai: Novellái közül a Dekameronból egy nehány. Az 
új földes úr. Csiky Gergely : Proletárok. A nagymama.

Ezek volnának az olvasmányok, melyek egyúttal az érettségi vizs
gálaton is a tanulók feleletének az alapját képeznék, s az előbbi évek 
olvasmányaival együtt azt a szellemi tőkét gyarapítanák, melyre nyolcz 
esztendei alapvető tanulás után szert tettek.

Megengedem, hogy a hét előbbi év összehordott anyagának fele, 
sőt harmadrésze látszólag elvész, mondjuk feledésbe merül, de valójában 
nem veszhet az el. A leghathatósabban hozzájárult ahhoz, hogy az ifjú 
lelki világa lassankint tartalmassá, nemessé váljék. Az elsorolt művek 
közül egyik sincs, miből valami lélekemelőt, hasznosat nem tanult volna, 
s ha egyebet esetleg nem appercipiált is, szókincse mindenesetre gazdago
dott, s az irodalom történetét nem tartja olyan disciplinának, mely a kézi 
könyv paragraphusaiból tanulható meg, a poétákat nem tekinti szörnyek
nek, kik csak azért írtak, hogy valaki hosszadalmasan leírja életük apró- 
cseprő eseményeit, listába szedje müveiket azoknak elrettentésére, kik 
az érettségi vizsgálaton Eötvös nevétől rémségesen megijednek. Aztán 
meg ott van a helyes irányban vezetett ifjúsági önképzőkör is, mely hat
hatós elősegítőjévé lehet az irodalom iránt való fogékonyság és kedv fel
élesztésének. Ha a verselési buzgóságot bizonyos korlátok közé szorítjuk,
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a mi korántsem jelonti azt, hogy elfojtsuk ; ha időközönkint irodalmi 
estéket rendezünk nagy költőink emlékére, s ekkor művei közül a leg
szebbeket bemutatjuk ; ha egy-egy ülést arra szánunk, hogy valamely 
remekművet olvassunk és azt megbeszéljük.

Az a közvetlen és barátságos érintkezés, mely az önképzőkör gyű
lésein a tanár és a tanítványai között lehet, igen áldásos hatású ; néha 
egy-egy biztató szó, kedvező Ítélet nagy jelentőségű az ifjú egész életére.

Aránylag rövid tanári pályámon az irodalomtörténet tanításának 
ez a módja arról győzött meg, hogy van eredménye.

Kedvet ébreszteni az ifjúságban, együtt olvasni velük a remekírók 
válogatott műveit, jó előre útbaigazítani őket, hogy mit és hogyan olvas
sanak, számon kérni tőlük, s velők megbeszélni az olvasottakat, s az 
ifjúsági önképzőkör működését szorosabb kapcsolatba hozni a magyar 
irodalom tanításával és ismertetésével, végül megállapítása egy olvas
mány-jegyzéknek, mely az érettségi vizsgálaton föltétlenül számonké- 
rendő műveket tartalmazza : ez a mód tehetné a mainál eredményesebbé 
az irodalomtörténet tanítását.

G a a l  M ó z e s .

AMERIKAI VÉLEMÉNYEK AZ IDEGEN NYELVEK 
TANÍTÁSÁRÓL.

(Befejező közlemény.)

Lodemann, a Michigan állam tanítóképző intézetének tanára, a 
modern nyelvtanítás körül támadt mozgalmat a XVI. szászadban feléledt 
classicus tanulmányok iránt való lelkesedéssel állítja egy sorba. Nem 
vitatja az ókori vagy újabb irodalom felsőségét, mert az utóbbinak fontos
ságát még bizonyítania kell. Részletesen mutatja a német és franczia 
nyelvtudás szükséges voltát irodalmi, nyelvészeti, tudományos szem
pontból. Kiemeli nevelő, elmeképző hatását azokkal szemben, a kik csak 
a classicus nyelveknek tulajdonítják. Hivatkozik amerikai pædagogu- 
sokra, a kik régi meg új nyelvek tanításában egyaránt rendelkeznek 
tapasztalatokkal és a kik ezt megerősítik. Feltétel azonban, hogy az élő 
nyelveket is tudományos módszerrel kell tanítani. Ezért áttérve a mód
szer kérdésére, bármely tengernyi irodalom támadt e körül, L. mégis 
szükségesnek tartja újra előlrül kezdeni. A módszert a czél határozza 
meg. A nyelvtanítás főfeladata az irodalmi képzés és a tudományos nyelv 
ismerete, első dolog tehát az olvasóképesség fejlesztése. Psychologiai 
szabály szerint az egészről a részekre haladva, egyszerű olvasással kell



kezdeni, nem nyelvtannal. Bár inkább a nyomtatott, mint a beszélt nyelv 
képezi első gondunkat, a kiejtést még sem szabad elhanyagolni. A nyelv
tudás is, mint minden ismeret, hallható meg látható benyomásokkal 
kezdődjék. Eleinte az anyanyelvre kell mindent lefordítani, a kezdő 
tanítás legyen összehasonlítás az új meg az ismert nyelv között, ez is 
lélektani szabály. Nincs eljárás, melylyel az anyanyelv tanulása eredmé
nyesebb volna, mint az idegen nyelvből való fordítás, ha ez tudatosan 
történik. Ezért az ú. n. természetes módszernek nevelő értéke alig van. 
A közölt nyelvanyag szabályokba foglalandó, különben semmi képző 
hatása nem lesz. Az idegen nyelv megértése lévén a főczél, ezt csak sok 
olvasás és az olvasottaknak begyakorlásával lehet elérni. A gyakorlatok 
állanak sűrű ismétlésekből, szó- és Írásbeli exercitiumokból. A szóbeli 
gyakorlatok erős, coneentrált figyelmet kívánnak és így képezik az 
akarat tehetségét. De ezt csak rendszeres, tudatos beszédgyakorlatoknál 
várhatjuk, nem pedig olyanoktól, melyek merő utánzáson alapulnak. 
A módszeres nyelvtanítás az emlékezeten kívül a képzelőtehetséget is 
fejleszti az olvasottak hű vagy szabad reproductiója által. Az ízlés for
málására az olvasmányok æsthetikai tárgyalása ép oly fontos, mint 
nyelvi megismertetése. Az idegen irodalom tanulmányozása mély erköl
csi hatással is jár. Belátva az idegen nép jellemébe, erkölcseibe, történe
tébe, megismerve szellemi és politikai életét, többre is fogjuk becsülni. 
Az idegen nyelvtanításnak ily úton kiválóan békítő eredménye lesz.

A hetedik értekezés szerzője F. M. Warren collegiumi tanár. Azon 
kezdi, hogy az amerikai pædagogusok álláspontja : a középiskolai tx-aditio 
megőrzése. A középfokú tanintézetek czélja nem lehet a szakszerű kikép
zés, nem lehet valamely mesterségre való tanítás. Ha a modern nyelvek 
elfoglalták a latinnak és görögnek helyét, kell, hogy pótolják az elődjeik 
által nyújtott hasznot, vagyis hogy a formális képzés legyen czéljuk, és 
hogy a fordítások által az anyanyelvben való tökéletesedést előmozdítsák. 
Ez utóbbi czélra még alkalmasabbak is. Az újkori irodalom tartalmilag 
is közelebb áll az amerikai világhoz.

Az iskolai nyelvtanításnak nem is lehet más feladata, mint az iro
dalmi nevelés. A szakiskola dolga a beszéd tanítása, a minek úgy is 
csak anyagi haszna van. Az irodalmi tanítás hathatós eszközéül ajánlja 
W. a térképeket és photographiákat, melyek az iró környezetével, a mű 
szellemi légkörével ismertetnek meg. Az ideális tanterem az volna, a hol 
a tanuló az idegen népnek, melynek szellemét tanulmányozza, országába, 
szokásaiba beleélhetné magát. Ne feledje el soha az élő nyelvek tanára, 
így végzi, hogy a gyarapodó Amerikának szüksége van első sorban gon
dolkodó, szellemi munkára termett férfiakra. Elmúlt már az az idő, a 
mikor néhány elme intézte a világ sorsát. Mai műveltségünk complex 
volta sok mestert kíván, a kik vállvetve végzik a kultúra nagy munkáját.

2 1 6  BARTOS FÜ LÖ P.
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A nyolczadik értekezésben E. H. Babbitt, a columbiai college 
tanára, az élő nyelvek formális képző erejéről mondja el nézeteit. Elég 
radikális nyilatkozattal kezdi. Francziául vagy németül beszélni, úgy 
szól, nem kíván magasabb rendű értelmiséget, sem gyakorlottabb Ítélő 
tehetséget, mint akár a baujon (a négerek guitarreján) játszani ; mind
kettőt «hat könnyű leczkében» meg lehet tanulni; a közönséges ameri
kai polgárra nézve mindkettő egyenlő fontosságú. De, fűzi hozzá, ez 
csak tréfás kifejezése egy különben igen komoly ténynek. A nyelvtanítás 
feladata a gondolkodást fejleszteni. Első sorban az anyanyelvnek kell ezt 
teljesíteni. Az elme fejlettségének egyetlen és csalhatatlan bizonyítéka, 
mennyire bírjuk anyanyelvűnket. Az idegen nyelvek tanulásának legér
tékesebb oldala, hogy az anyanyelvét hathatósan támogatja. Ezt a 
modern nyelvek tanárai könnyebben felejtik el, mint a classikus nyel
vekéi, mert amazokban a nyelv gyakorlati haszna könnyen előtérbe lép. 
Részletesen fejtegeti a classikus és modern nyelvek között való különb 
séget a kitűzött czélt illetőleg.

Minden nyelvtanítás középpontjának a fordítást mondja, kivéve a 
«természetes módszer» szerintit, melyet azonban csak a gyermekszo
bában tart helyén valónak. Az iskolai tanítás legjobb eredménye az 
a vista fordítás képessége ; a cursiv fordításnál képzőbb munkát az egész 
iskolai életben nem ismer. Tartalmilag érdekesebbnek mondja a modern 
irodalmakat a régieknél, mert közelebb állanak hozzánk és a maguk 
nemében olyan nagyok, mint emezek. Azzal végzi, hogy az élő nyelvek 
tanulása nem gyermekjáték, hanem komoly munka, egyenlő rangú bár
mely más komoly tanulmánynyal. Reményű, hogy gyakorlati érzékkel 
biró amerikai tanférfiak meg is fogják oldani problémáját gyakorlati 
amerikai módon.

Grandgent, a bostoni középiskolák modern nyelvi igazgatója, külö
nös szempontból tárgyalja a német és franczia nyelv tanításának kér
dését. Massachussett államának felső és latin iskoláiban három éves 
cursus, heti három órával áll a tanár rendelkezésére. Ebben a rövidre 
szabott időben mi végezhető ? Beszédre tanítsanak? Ehhez hosszú gya
korlat szükséges. Egyáltalán képezheti-e- ez nyilvános iskola czélját ? 
A tanítás eszköze gyanánt elkerülhetetlen, de külön nem szabad rá időt 
vesztegetni. A fogalmazás is csak akkor képezheti a tanítás czélját, ha 
módunkban áll odáig jutni, hogy a tanuló jól fogalmazzon, különben 
semmi eredményt sem mutathatunk a három év múltával. Ez az idő 
pedig csak ép arra elég, hogy a fogalmazást előkészítsük. Hogy főleg és 
kizáróan nyelvtannal töltsük az egész tanfolyamot, arra senki sem gondol. 
Marad tehát az olvasás. Ha ennek szenteljük a£ idő java részét és mindig 
pontos fordítással végezzük, három év alatt elérhetjük azt, hogy a növen
dékek sok jó német és franczia könyvet olvasnak el, ízlésük, gondolko



dásuk fejlődik. Úgy is azt vetik szemére, és joggal az amerikaiaknak, 
hogy irodalmi és művészi ítéletük fogyatékos. A nyelvtanár csak úgy 
teljesíti hivatását, ha tanítványainak az idegen irodalom remekműveit 
hozzáférhetővé teszi.

0. fí. Super, a Dickinson college tanára, hasonlókép abból indul 
ki, hogy a collegiumi oktatás feladata nem gyakorlati, a szó közértelmé
ben. Nem az a fő, mit tanulunk, hanem hogyan tanuljuk. A nyelveket 
illetőleg azt véli, hogy a német meg franczia nyelv nem könnyebb a 
görögnél meg latinnál, bizonyíték rá, hogy amazokat se tanulja meg 
senki az iskolában. Minden nyelvtanítás első feladata az idegen iroda
lomba való bevezetés, tehát mindenek előtt az olvasás képezi az oktatás 
tárgyát. A nyelvtanból csak annyi veendő, a mennyi ehhez szükséges. 
A kiejtésre nézve tapasztalatból mondja, hogy minden osztályban van 
néhány növendék, a ki soha sem fog tiszteségessen megtanulni franczia 
kiejtést, sőt olyanok is, a kik még a németben sem jutnak hozzá. Az idegen 
nyelvre való fordítást feleslegesnek tartja, a fogalmazás képességét úgy 
sem érik el, ehhez kevés az idő. Annál fontosabb az anyanyelvre való 
fordítás. Törekedni kell, hogy minél többet és minél gyorsabb tempóban 
olvassunk, az olvasott szöveget pedig a lehető legjobb angolossággal 
lefordítsuk. Ezért csak az taníthat idegen nyelvet, a ki a tanulók anya
nyelvén tökéletesen otthonos.

C. F. Kroch, a Stevens Institute of Technology tanára, védelmet 
ír a természetes módszer mellett. Czáfol minden állítást, mely e mód
szer hibáit meg fogyatkozásait illeti. Tagadja, hogy e módszer csak kis 
gyermekeknek való, mert ugyanazon úton akarja a nyelvet tanultatni, a 
melyen az anyanyelvet tanuljuk. Szerinte e módszer csak alapjában ter
mészetes, de kifejtésében a tanítás felsőbb fokán nagyon is mesterséges, 
azért rosszul is keresztelték el «természetes módszer»-nek. Tapasztalása 
szerint nem csupán az emlékező meg utánzó tehetséget fejleszti, hanem 
az összehasonlítást és az ítéletet is. Főelőnye pedig, hogy csak ily mód
szer segítségével érhető el az idegen nyelven való gondolkodás. A szóbeli 
gyakorlatok által gyűjtött nyelvanyag az olvasással gyarapodik. Az idegen 
nyelvnek egybevetése az anyanyelvvel csak akkor történjék, mikor már 
amazt is jobban ismerjük, előbb ez nem képezheti a tanítás alapját.

Jagemann, a Harvard University tanára szerint a módszer kérdése 
voltakép csak gazdasági kérdés, a mennyiben arról van szó, hogy bizo
nyos számú tanulóval, tehetségükhöz és a rendelkezésre álló időhöz 
képest, mit lehet, mit kell végezni. Csak az a tanítás lesz eredményes, 
mely az adott viszonyokat számba veszi. Az idegen nyelvtanításra aján
lott eljárások az iskolában csak részben követhetők. A «természetes 
módszer» ép oly természetellenes, mintha gyermekeket Webster szótá
rából tanítanának anyanyelvűkre. A különböző idegen nyelvi tanfolya
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mokban, melyek e módszerrel élnek, alig van együtt hatnál több növen
dék. Népesebb osztályban a házi munkásságra is szükség van, ez pedig 
lehetetlen, ha a tanítás tisztán szóbeli. Másrészt kár a tanítást szándé
kosan megnehezíteni azzal, hogy az anyanyelvet nem veszszük segítségül. 
Lélektani lehetetlenség különben, hogy az új szónak a régivel, ismert
tel való társulását megakadályozzuk. Az anyanyelvben is igen nehéz 
olyan új szót megtanulni, melyet nem tudunk valamely ismerttel kap
csolni. Az idegen nyelv kizárólagos használata különben nem is szük
ség, mert a beszéd tanítása nem lehet az iskola czélja. A szóbeli ügyesség 
tisztán mechanikai, tudás és értelem nem gyarapodik általa. Csak oly 
jogosult volna bármely más tudományos vagy művészi elveknek gyakor
lati alkalmazását tanítani. A beszéd tehát csak a nyelv alapos ismereté
nek eszköze gyanánt szerepeljen. A kezdő fokon nagyobb tér juthat 
számára, bár népes osztályban kétes az eredmény itt is. Huszonöt tanuló 
a maximalis szám, melylyel valahogy boldogulni lehet. A nyelvtan ele
meinek tanítását az idegen nyelven ajánlja, nem lát semmi nehézséget 
benne, sőt érdekesebbnek tartja. A classikus olvasmányt csak akkor 
lehet kezdeni, ha már semmi grammatikai nehézség nem áll útban. De 
szükségesnek tartja előzőleg a beszélt nyelvnek ismerését, mely nélkül 
az irodalmi nyelvet igazi mivoltában meg nem érthetjük. A tanítás 3-ik 
évében kezdhető a könnyebb classikusok olvasása, fordítás nélkül (kivéve 
a nehezebb helyeket) ; a tanár mindent németül magyarázzon, de hogy a 
tanulók is németül beszéljenek, az lehetetlen. — A nyelvtanítás képző 
erejét nem a módszerben látja, hanem abban, hogy megtanulják az idegen 
nyelvet. Fődolog a czél, az út egyre megy. A ki nem tudja Homerost 
olvasni, az hiába tanult görögül. Paradigmák és syntaktikus szabályok 
csak az emlékező tehetséget mívelik. Tanítsuk meg növendékünket 
németül meg francziául, az elme képzése vele jár majd. A kérdés csak az, 
hogyan használjuk fel legjobban a rendelkezésre álló időt a czél eléré
sére. Azért nem szabad annyira kiemelni az anyanyelv érdekeit sem 
A német tanár főgondja a német tanítás, ha tehet valamit az anya
nyelv érdekében, tegye meg. Az anyanyelvre való jó fordítás olyan 
nehéz dolog, hogy az iskola meg nem bírja. Az önálló fogalmazás sokkal 
több eredményre vezet.

*

ím e, a tizenhárom  amerikai hogyan gondolkozik Amerikában 
arról a kérdésről, mely nálunk is napi renden van és hihetőleg még soká 
ott marad. Valljuk be őszintén, a hírhedt amerikai Utilitarismus m eg
szégyeníti az óvilágot és túl tesz rajta idealismusbau. Az iskola magasztos 
feladatáról oda át külömben gondolkoznak, m int az európai modern 
philologikusok körében. És a nem zeti nyelvet gondosabban őrzik az 
idegen befolyástól, mint mi, a kik ép mostanában keressük a nem zeti
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nevelés hathatósabb módját. Az az idealismus igazi amerikai productum, 
mert alapjában véve gyakorlati is. Téved, a ki azt hiszi, hogy az imént 
ismertetett vélemények minden praktikus érték nélkül valók. Elvégre is. 
mi a gyakorlati ezél ? Csak az, a mely elérhető'. Ha ez a kritérium nincs 
meg benne, merő elméletté fajul. Az iskola olyan feladatra vállalkozzék, 
a melyet megbir. Csak elfogult elme állíthatja, hogy ez nem a gyakorlat 
princípiuma. Az amerikaiak, midőn állítják, hogy az iskolában nem kell 
a beszédtanítást végső czélnak tekinteni, kiválóan gyakorlati felfogást 
tanúsítanak. Mi, a kik azt kívánjuk, hogy igen is meg kell tanítani beszélni, 
bizonyságot teszünk róla, hogy nincs praktikus érzésünk.

Mi a Columbus tojását a maga ideális mértani felületén gurítjuk 
ide-oda, az amerikaiak rövidebben bánnak vele : behorpasztják.

(Szeged.) B abtos F ülöp.

HIT-ERKÖLCSI SZEMPONT AZ ELEMI ISKOLAI 
TANTERY REVISIÓJÁHOZ.

Bármi legyen a nevelés terén azon általános irányzatnak kifejező 
formája, mely az emberi lélek nyugodt, öszhangzó fejlődését előmozdí
tani van hivatva, más szóval : bármily nevelési rendszert és elméletet 
fogadjunk is el, annyi bizonyos, hogy annak oly egységet kell képviselnie, 
mely úgy az értelemnek, mint a hit-erkölcsi résznek párhuzamos fejlő
dését elősegíti. Mennyit vehet ki ebből az elemi iskola ? Ha feleletül azt 
mondjuk, hogy a becsületesség, vallásosság, józan gondolkozás és haza- 
fiság mind szükséges erénye az embernek, akkor oly elemeket jelöltünk 
meg, melyek az öntudat egységének legközvetlenebb részei és a melyek
ből az elemi iskola is bátran alkothat czélt és bátran formulázhatjuk a 
választ úgy, hegy az elemi iskola czélja nem lehet má«, mint becsületes, 
józan gondolkozású, vallásos honpolgárt nevelni. Ez elemek közül me
lyiket tartsuk fontosabbnak ? Egyiket se, de annyi bizonyos, hogy a 
vallás-erkölcsi szempont előttünk igen komoly czél kell hogy legyen, 
már csak azért is, mert a lélek egyensúlyának egyik fele, más felől azért, 
mert a népiskolai tanuló épen akkor siklik ki kezünk alól, a mikor er
kölcsi valójának alakulása uj pliasisba lép, s még habozik azon erkölcsi 
formával szemben, melyet jellemének fel kell vennie. Míg ezzel szemben 
értelmi része sokkal kedvezőbb fejlődési kilátások előtt áll, mert az évek 
szaporulatával a változás mindig egy fejlődő foksorozatot mutat, elméje 
mindig actióban van, mely biztos haladást hoz eredményül. A hit-erköl
csi szempont tehát nem annyira lényegénél, mint inkább azon körül
ménynél fogva kell, hogy különös méltatásban részesüljön, mert az iskola
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hatásának megszűnésével nélkülöznie kell a szükséges fejlesztő tényező
ket. Ennek legtermészetesebb következése az kell hogy legyen, hogy 
épen azért, mert az erkölcsi rész a visszafejlődés megakadályoztatása 
végett lassúbb, mélyebb és kitartóbb fejlődést követel, az elemi iskola a 
rendelkezésére álló rövid idejének arányában annál inkább több és na
gyobb gondot fordítson a vallás-erkölcsi nevelés czéljára.

Ha tehát az erkölcsi és értelmi rész között mégis lehet választani, 
azt nemcsak a jelzett körülmények, de objectiv szempontok is követelik, 
hogy a vezető szempontul szolgáló valláserkölcsi nevelésnek elsőbbséget 
adjunk. Az erkölcsi szempont vezető szerepe mellett a lélek öszliangja 
nem lesz koczkáztatva, nem félhetünk attól, hogy az erkölcsi rész el
nyomja az értelmi elemet, sőt ennek kialakulását maga után vonja, 
nélküle meg nem élhet, hiszen erkölcsi cselekedet nem is lehet erényes 
az értelem hozzájárulása nélkül, a miből következik, hogy erkölcsi neve
lést nem csinálhatunk értelmi nevelés nélkül. Míg azonban, ha az intel- 
lectuális szempont volna a zsinórmérték és ha működésünknek súly
pontja a tudásra való elősegítés lenne, akkor az erkölcsi elem útszélen 
marad és az értelmi elemmel való párhuzamos viszony illusoriussá válik.

És ha már az alsóbb néposztályró-1 van szó, akkor ezen nézetünk, 
t. i. a vallás-erkölcsi nevelés javára dőlt distinctió, még szilárdabb talajt 
kap. A nép a maga helyzeténél, életénél fogva legtávolabb áll az erkölcsi 
művelődés napjától, mely tekintetben valóságos eszkimó-életet él. Nin
csenek egyleteink, köreink, testületeink, mint pl. a németeknek, a me
lyek a népet erkölcsi álláspontra helyeznék. Sem egyházilag, sem kultu- 
railag nincs gondoskodás, hogy falusi népünk tisztult eszmekörhöz 
ragaszkodjék, mert minden jót, e tekintetben minden alkalmas eszközt 
csak városon halmoznak fel. Képzettebb papjaink és egyéb professioná- 
tusok jobb életmód czéljából városra gravitálnak s összes törekvésüket, 
használhatóságukat ezen gondolat foglalja le. Ki vezesse hát a népet, 
honnan kapjon már eleve erkölcsi tartalékot, mely biztosítaná lelkében 
a harmóniát ? Szellemi táplálékot úgy is kap ő a mindennapi élet ese
ménytárából, de honnan kapja az erkölcsi formákat, ha e tekintetben 
nincs gondoskodás előbb közvetlenül az iskolában, később gyermekeik 
által közvetve ?

Hogy a vallás-erkölcsi szempontot nagyon is komolyan kell ven
nünk, arra korunknak általánosan felismert veszedelmes egyoldalú 
értelmi irányzata is késztet, mely nem a lélek nyugodt, öszhangzó fejlő
dését, hanem ellenkezőleg a nyughatatlanság, erkölcsi fegyelmezetlenség 
jelét mutatja.

Objectiv szempontok principiális definitiók, tapasztalatok, vala
mint a szakirodalomban, a kormány vezetői részéről és a parlamentben 
elhangzott kritikák tehát együttesen azt a benyomást teszik, mintha az
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iskola nem fordítana kellő gondot a vallás-erkölcsi nevelésre. Vájjon 
lehetne-e az iskolát, vagy a tanítót egyoldalúsággal vádolni ? Lehet is, 
nem is. Ha szemébe vetnők a súlyos vádat, rögtön fedezni tudná magát 
a tankönyvekkel és a mindennek forrását tevő tantervvel. És csakugyan 
tantervűnk nem tiltja ugyan a vallás-erkölcsi nevelést, de ezen szem
pontnak szükséges érvényesülésére nem is adja meg sem a teret, sem az 
időt, sem az eszközöket. A tanterv positiv része csakis az intellectuális 
czélnak kedvez s az erkölcsi szempontnak a mindig félre magyarázható, 
szűkíthető, rugalmas negatív félével kell beérnie. Positiv intézkedésének 
a jele csakis abban a két órában nyilvánul, melyet a vallás-erkölcs taní
tására rendel, minden egyéb, ú. m. : idő, tantárgy és eszközök, csakis a 
reális tárgyak, tehát az értelem mívelésére rendeltetett. Aztán gondoljuk 
meg jól, hogy ezen két óra sincs jól felhasználva tárgyilag, de különösen 
metbodikailag. A kivételeket leszámítva, hitoktatóink nem nevelnek, 
hanem csak tanítanak. Tárgyaikat úgy adják elő, hogy az nemcsak az 
elmét érdekli, de ott is marad a szívre való minden vonatkozás nélkül. 
Az érzelmek felkeltése helyett a fősúlyt ők is arra fektetik, hogy a taní
tott anyagot az értelem minden áron visszaadja és a hitérzelemből isme
reti elemet csinálnak. Soha sem nézik azt, hogy vájjon a lélek megfele- 
lőleg alakult-e a tett befolyásnak, vájjon felvette azt az erkölcsi formát, 
melynek csak eszköze volt a reproductiv életű morális leczke, e helyett 
azt vizsgálják, vájjon tudják-e az eltanított leczkét. Ez nem vallás
erkölcsi nevelés, hanem csak tanítás.

Jogosan kérdezhetjük tehát, hol érvényesüljön ez a fontos szem
pont? Talán a számtani, földrajzi, vagy a természetrajzi órák alkalmával ? 
Még ha volna is bennünk akkora műveltség, mely bennünket a körül
mények és a helyzet urává tenni segítene, és ha volna is bennünk akkora 
művészi képesség, mely magasabb szempontoknak hódol, ezen tárgyak
nál akkor sem követhetné tanításunkat a vallás-erkölcsi nevelés, mert 
megfelelő elemek hiányában nem ad erre alkalmat s ha adna is, ezt fel
használni nincs időnk. Talán hát a történelmi óráknál hathatunk 
erkölcsi czélból ? A tantervnek is van egy utalása, melyben figyelmeztet, 
hogy a történelem tanításának a vallás-erkölcsi nevelés legyen a főczélja. 
Szó nélkül, de csak egyoldalúing, abban az irányban ugyanis, melyet a 
nemzeti vonás ápolásának neveznek. Ámde a történelem tárgyi része is 
nagyon sok, másfelől a szokásosan feltüntetett történelmi alakok és ese
mények mozgatója rendesen csak egy-két motívumon fordul meg, a mit 
hazafiságnak, esetleg bátorságnak, vagy vitézségnek nevezünk, mindezen 
erények ápolása még nem teszi a vallás-erkölcsi nevelést. Azt is gondol
juk meg, hogy az elemi iskolai történelem csak rövid-kivonatos, az 
erkölcsi eszmék hirtelen előállók, kifejlődésük nem lehet elég megragadó 
és szemléltethető. Kétségessé teszi a hatást az is, hogy a történelemben
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oly erkölcsi eszmék jutnak kifejeződésre, melyekkel való azonosodást a 
gyermektől nem követelhetjük, mert akkor saját korát kellene megelőznie.

Bizonytalan e tekintetben minden azért, mert általában a törté
nelem anyagát, nem az erkölcsi nevelés sajátos, hanem a tárgy szem
pontjai szerint rendezik és adják elő, benne nem az erkölcsi, hanem a 
történelem tárgyi szempontjai érvényesülnek, itt sem juthat megérde
melt kifejezésre az erkölcsi czél. Talán az olvasási órák adnának keretet, 
az olvasási tárgyak adnának anyagot és ezeknek tárgyalása eszközt az 
erkölcsi czél számára ? A mai olvasó könyvek csak tankönyvek, mely sem 
a vallási, sem az erkölcsi, sem a nemzeti szempont számára, hanem a 
földrajz, természetrajz, természettan, szóval a reális tudományok érdeke 
szerint van szerkesztve és csak tiz százalékát lehet e tekintetben felhasz ■ 
nálni. Még marad egy kis tér, a hol a hiterkölcsi szempont meghuzód- 
hatik a többi tárgyak üldözése elől, az a kevés kis idő, melyet a tanítás 
megkezdése előtt és a szünetek alkalmával kapunk. Mire használhatja 
fel ezt az időt a tanító. Egy jó tanító ekkor intézi el azon ügyeket, melyek 
panasz képen a gyermekek részéről felmerülhetnek. Büntet tehát, esetleg 
jutalmazhat. Szóval fegyelmez. Hát a fegyelmezés erkölcsi nevelés-e ? 
A ki a fegyelmezésben erkölcsi nevelést lát, az épen azt hiszi, hogy a 
vad csemete is megnemesül, ha a beoltás helyett gályáit mindegyre 
nyesegeti. Még van egy eszköz, mely a vallás-erkölcsi nevelés szolgála
tára áll: a tanító képzettsége. Igaz, hogy egy jó tanító pótolhatja a tan
terv e nemű hiányosságát, de a mit e tekintetben mintegy lopva a vélet
len esetek alkalmával tehet, az nemcsak hogy nem elég, de nem is 
erkölcsi nevelés. Sietve teszszük azt is, mert a tantervnek intellectuális 
szempontból tett præcis intézkedése, ennek szellemében készített és fel
dicsért tankönyvek, az egyes iskolák között való versengés, a hivatalos 
látogatás intentiója, valamint a közfelfogás együttesen egy oly collectiv 
jelenséget alkotnak, melynek nyomása alatt kénytelenek vagyunk időnk
nek, eszközeinknek 90 százalékát az értelmi nevelés számára felhasználni.

Tagadhatatlan, hogy az erkölcsi nevelés tekintetében elszórva tett 
apró-cseprő eljárásunkból verődik össze ugyan egy bizonyos szellem, de 
ez csak iskolai szellem, mely feszélyezhet, korlátozhat, de ez nem kiala
kult forma, nem erkölcsi érzelem. Tagadhatatlan az is, hogy egy hiva
tását szerető, jó tanító sokat pótolhatja a tanterv indolentiáját, a mely e 
tekintetben mindent a tanítóra bízott. De hát miért nem bízta reá épen 
az intellectuális érdeket és az erkölcsi nevelésből csinált volna czólt és 
ennek szolgálatára szervezte volna az iskolákat, vagy legalább a kettő 
között osztotta volna meg az iskolát ? Én hiszem, hogy teszünk és 
hatunk erkölcsi tekintetben is, de ki állítja azt, hogy e részben épen 
annyit működünk, mint intellectuális szempontból, ki állítja, hogy az 
erkölcsi nevelés részünkről ép oly komoly méltatásban részesül, mint az
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értelmi szempont ? és ki tagadja azt, hogy egész tanítói életünkben nem 
a tanterv kifejezett intellectuális czéljának pressiója alatt állunk ? Ez az 
egyoldalú czél dominál az iskolában, ennek a czélnak adunk kifejezést 
az évi vizsgálatoknál, a hivatalos látogatáson sem azt kérdik, hogy vájjon 
a tanítványok jók-e, erkölcsösek e, vallásosak-e, hanem azt, hogy mit 
tudnak.

De nem áll a tanterv az erkölcsi nevelés szolgálatában azért sem, 
mert az erkölcsi nevelés az érzelmek kialakításából áll. Ezzel szemben 
mi a közfelfogás ? Az, hogy az erkölcsi nevelés útja az értelem, anyaga 
az erkölcsi képzetek és fogalmak, eszköze a tanítás, illetőleg az analytika.

Kathedrális hittani és erkölcstani magyarázatokra gondolnak, az 
ide vágó képzetek és fogalmak bonczolgatásával vélik elérni a czélt, mint 
a hogy Herbart és követői ajánlják a gondolatközök betömésére irányzott 
fogalmak és képzetek analysisét. Az erkölcsi fogalmak nem intellectuális 
eredetűek, mint pl. valamely elv, vagy axióma, azzá csak a XVIII-dik 
században fzárnyra kapott és a jelen korunkban még vakmerőbbé vált 
philosophia tette, mely mindent analysis alá vészén, a morálból ethikát 
csinált úgy, miként a hitből dogmagyüjteményt és tudományt. Valamely 
erkölcsi fogalom épen olyan elvont kép, mint bármely fogalom. Minden 
fogalom valamely tárgynak, vagy dolognak felel meg és jól tudjuk, hogy 
csak annál tisztább, mennél inkább sikerült a dolgot szemléltetnünk. 
A dolgot nem a fogalmából ismertetjük, mint tették a scholasticismus 
korában, hanem annak szemléletéből. Az erkölcsi fogalmak analysise 
tehát csak tisztán elmebeli munka, melyből lehet tudomány, lehet 
ethika, egyéb nem. Az erkölcsi nevelésnek nem a fogalmakkal van dolga, 
hanem a fogalmaknak megfelelő dologgal, az erkölcsi érzelemmel. Az 
analysis s ennek tere a tanítás, vagy a formális fokozat tisztázhat fogal
makat, teremthet újakat, de a nevelés érzelmeket kelt és alakít ki. Az 
erkölcsi nevelésnek nem eszköze a tanítás. De hát kérdem végre is, hogy 
erkölcsi nevelés czéljáhól a gyermeknek fogalmakra, vagy pedig a fogal
maknak megfelelő érzetekre van szüksége ? A Herhart követői az előbbi
től várnak eredményt és ezért kénytelenek vagyunk azt scholasticusnak 
tartani, mert nem szemléleti, csak tanítás és nem nevelés és érzetek 
keltése helyett fogalmi elemekkel operál. Ha elfogadjuk is Herbartnak 
az axiómáját, hogy nevelve kell tanítanunk, nem fogadhatjuk el az alapot, 
mely közös forrást és közös eszközt ad az értelmi és erkölcsi alaku
latoknak. Az analysis nem is az elemi iskolába való, mert e módszer a 
tudományok elméleti eszköze, mely épen ezért a gyermektől nem is 
várható tudományos érdeklődést és kutatási szomjot tételez fel.

Ha tehát a morál velünk született valóságon épül fel és érzeti 
alapon alakul ki és ha erkölcsi tekintetben a nevelésnek magával a do
loggal és nem a róla elvonható fogalommal van dolga, bizonyos, hogy



B IT -E R K Ö L C S I SZEM PONT AZ E L E M I ISKOLAI TANTERV R EV I8IÓ JÁ H O Z. 225

nem tudunk csinálni erkölcsi nevelést sem fegyelmezéssel, sem magya- 
rázgatásokkal, sem azon apró-cseprő eljárásokkal, kitérésekkel, melyekre 
más eszközöknek hiányában és tantervűnk indolentiája folytán utalva 
vagyunk. Nekünk erkölcsi érzeteket kell keltenünk, olyan módon, mint 
a hogy az élet kialakítja az emberben a türelmet. A türelem erényét még 
valahogy be tudnók mi is vinni tanítványainkba természetes úton, de 
hogyan vessük el pl. a lemondás, az emberszeretet, a nagylelkűség stb. 
érzetének a magvát ? Ahhoz, hogy mindezek természetes úton, a való 
tények által nyerhessenek kivitelt, nincs időnk, ide mesterséges eszközök 
kellenek : a való élet és való tények reproductiója. De kell mindenek 
előtt azon tudat, hogy a vallás-erkölcsi czél egy hajszállal sem maradhat 
az intellectuális czél mögött. E tudatból szálljon ki és borítsa el az egész 
iskolát, tanításunkat sőt a tankönyveket a czéltudatos erkölcsi szellem. 
Aztán legyen kifejezett eszközünk, egy reproductiv olvasó könyvünk, 
melyekben csakis valamely erkölcsi indokon alapuló népies olvasmányok, 
elbeszélések, jóízű történetek, bibliai közhelyek lennének felvéve. Mind
ezekben valamely morális eszme tevőlegesen éljen, hasson és cselekedjék, 
hogy a tett és megragadó hatásban az érzelem magva elhintődjék a lélek 
talajába. Érdekes elbeszélések kellenek, melyekben egy-egy mintajellem, 
egy-egy példát nyújtó becsületes lélek domborodik ki a tanuló lelki sze
mei előtt. Az érzelmeket keltő való életet csakis így lehetne pótolni az 
olvasó könyvek erkölcsi tartalmával, melyek vallás-erkölcsi czélból épen 
olyan hivatással lennének felruházva, mint a reális tankönyvek az érte
lem mívelése czéljából. Egy ily szellemben és tartalommal szerkesztett 
olvasó könyvhöz még sok más remény megvalósulását lehetne kötni, pl. 
a népre is átragadható olvasási kedv felélesztését, a mely mindeddig csak 
idea volt. Jelen olvasó könyveinket száraz tartalmuk miatt tanulóink 
nem olvassák.

Ezen olvasmányok tárgyalása külön erkölcstani órát tennének ki.
De kell, hogy mindenek előtt a jövő tanterv járjon e tekintet

ben elől. Ugyanis mondja ki a tanterv, hogy :
Az elemi iskola a vallás-erkölcsi nevelést föczélnak tartja. Szab

jon a vallástani órákon kívül külön erkölcs-nevelési órákat. Követelje 
meg a tankönyveknek is ezen szellemben való szerkesztését. Az olvasó 
könyveket a reális tartalmi rész teljes mellőzésével csakis a hit-erkölcsi 
szempont érvényesítésére rendeztesse be.

(Kolozsvár.) F e k e t e  A n t a l .

M agyar Pædagogia. V II  4.
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HOMEROS TERMÉSZETSZEMLÉLETÉNEK KÖZÉP
ISKOLAI TANÍTÁSA*

— Boldogult Volf Györgynek, a görög irodalom tanítása lelkes hívének
emlékére. —

I. Homeros hasonlatai és allegóriái.

Több szempontból osztják fel és elemzik Homeros hasonlatait a 
szakértők, kiváltképen Düntzer, Kiene, Bernhardy, nálunk Szász Károly 
stb. Vannak, a kik e hasonlatok logicai alapján, az ú. n. «tertium com- 
parationis» szerint osztályozzák. Ezen osztályozás eredménye, hogy a 
hasonlatok megannyian elvont fogalmakat, pl. cselekvéseket (különösen 
a szembeötlőket), megkapó, válságos helyzeteket, tulajdonságokat és 
egyéb viszonyokat (pl. nagyság, távolság, erő, sokaság) szemléltetnek.

Mások meg rendszerezvén a hasonlatok tárgyait, egybeállítják azon 
nagyszerű és teljes panorámát, melyben Homeros bámulatosan éles meg
figyelés alapján az egész külvilágot és a korabeli emberi életet elénk tárja.

Azt is érdekes vizsgálni, hol alkalmazza, hogyan szerkeszti syntak- 
tikai szempontból, a cselekvény mely fordulópontjain halmozza össze 
pathosza tetőpontjára hágván nagy, körmondatos hasonlatait. Pl. Az 
Ilias H. és XVH. énekében összehalmozott hasonlatok szolgálnak a 
Grote értelmében vett «Ilias» keretéül.

Én ezúttal didaktikai fontosságuk miatt főkép az állatvilágból raj
zolt hasonlatait vizsgálom és azok viszonyát az ú. n. œsopusi mesékhez. 
Hisz ezek szintén a kisázsiai képzelem termékei hellen formában.

Vegyük csak szemügyre az Ilias XVI. 351. stb. soraiban festett ha
sonlatot a farkasokról :**

«Mint bősz farkasesorda gödölyékre támad,
Bárányt öl anyástul gyilkolván a nyájat ;
Pásztoruk könnyelmű, magukra hagyatva 
Szanaszét legelnek száz apró csapatba’ ;

* Eme dolgozatomnak nem  tudományos, teljes rendszer a czélja. 
A tárgyalás fonala csupán az, a mit Schiller így fejez ki : «Hat es doch 
eine Mutter nur und die Züge der Mutter: Deine erhabene Züge, Natur.» 
Czélom sok esztendei iskolai gyakorlat alapján per summos apices össze
szedni mindazt, a mit tárgyamra nézve iskolai előadásra első sorban szük
ségesnek tartok.

** Saját fordításom.



Ám az ordas rablók lesbtil rájuk rontnak,
S a reszketeg nyájban vérpatakot ontnak :
Trója népire úgy Danaok rontának,
Hogy csúfosan legott eredtek futásnak ;
Elhamvadt szüvökben a hősi bátorság,
Mind a gyáváknak sik ösvényit taposták.»

Vessük egybe ezen hasonlattal Aesopusnak ama meséjét a «Gon
datlan pásztor és farkasról», melyről némelyek úgy vélekednek, hogy 
vele rokon tartalmú. így hangzik :

«Az egyszeri pásztor egy farkaskölyköt találván, fölneveié. Miután 
pedig felnövekedett volt, megtanítá, hogyan raboljon a közeli nyájakból. 
Miután a farkas ezt megtanulta volt, így szóla: «vigyázz, nehogy ha 
engem a rablásra rászoktattál, a tennen nyájadban okozzak nagy kárt».

Van-e rokonság e kettő között? Semmi ; kivéve, hogy itt is, ott is 
van szó farkasról, gondatlan pásztorról, meg juhokról.

Állítsuk tehát egybe a különbségeket : *
1. Aesopus farkasa ravaszkodik és beszél, mint az ember ; vagyis 

symboluma egy bizonyos emberi jellemtypusnak. Hogy pedig milyennek, 
azt, mint rendesen, maga Aesopus megmagyarázza tanulságképen : 
«Valakik természetüknél fogva rablásra és hatalmaskodásra születtek, 
azok mindenekelőtt tanítóikat szokták megkárosítani». Vagyis gonosz 
lelkektől jótéteményeink fejében hálát ne várjunk. Ama másik mese, 
hogy a feléledt vipera halálra marta jótevőjét, még plasticusabban alle- 
gorizálja a fentebbi igazságot.

2. Homeros igazán a farkasokat festi, a milyen fenevadak azok 
valóságban. Egy pár merész ecsetvonással oly hű képet fest róluk és a 
zavarba ejtett nyájról, hogy kópzelmünket az állatvilágnak a «létért való 
harczába» ragadja. Ellenben Aesopus allegóriája azért oly találó, mert 
híven emlékeztet az emberi cselekvésekre. Homeros hasonlata hű szem
lélet, való dolgoknak elbeszélése ; ő az állatok életét egy elfogulatlan 
természetkutató szemével figyeli meg. Hőseit pedig, hogy marczona 
hadakozásukat, nagy physikai erejüket stb. szemléltesse, a hasonló tulaj
donságú fenevadak mivoltához hasonlítja. Látnivaló, hogy épen megfor
dítva jár el, mint Aesopus. Czélja is ellenkező, ha ugyan van egy valódi 
költőnek «czélról» tudata.

Homeros tehát gyönyörködtet, képzeletünkhöz szól, szivünket in
dítja meg ; míglen Aesopus tanít, csakhogy élvezetesen, talány alakjában.

HOMEROS TE R M É SZ E T SZ E M L É L E T É N E K  K Ö ZÉPISK O LA I TANÍTÁSA. 2 2 7

* Ajánlom didacticai szempontból, hogy mentül több oly æsopusi 
mesét és homerosi hasonlatot, melyben ugyanazon állatok szerepelnek, ves
sünk egybe az iskolában.

15*
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Tehát a költőnek egyáltalán nem volna szabad bennünket tanítani, 
vagyis erkölcsi, örök elveket belénk plántálni ? Sőt igenis, de ezt Home- 
ros, a ki a költészetnek, nemcsak belső és külső idomára, hanem minden
nemű segédeszközére és módszerére örök kanon, allegóriákban teszi. 
Ebbéli művészete pedig abban áll, hogy allegóriáit személyeinek szájába 
adja. így azok a küzdő, szenvedő hősök szivéből fakadnak és rögtön utat 
találnak a mi szivünkbe is. О, a legnagyobb epikus, minden drámai esz
közzel is él, ha szüksége vagyon rá. Két leghíresebb allegóriája közül az 
egyiket maga Achilleus mondja el (Ilias XXIV. 517. stb.) az ősz Priamos 
vigasztalására : * л A jó- és balszerencse«.

«Szegény öreg, szived’ nyomja tenger bánat,
Ily vakmerő útra, hogy vén fejed’ szántad !
Egyedül jöttél el gályák tömegébe ;
S ama zord férfinak mersz lépni elébe,
Ki véres boszút állt sok jó magzatodon ;
Biz’ isten, a szived kemény vasbul vagyon !
Nosza foglalj helyet magas karosszéken,
Siró-rivó lelkünk’ csitítsuk el szépen !
Gyászolunk bár mélyen s omlik szemünk árja,
Ha ki m it elvesztett, nem térül meg kára.
Mert miránk ily sorsot mért a boldog isten,
Gyarló halandókra, hogy szenvedjünk itten.
Ok maguk ott fennen gondtalan lakoznak,
Két nagy hordót szánva minden Jó, meg Rossznak.
Egyik szerencsével, másik bajjal telve,
S mennyköves Zeusnak osztja ki kegyelme.
Ha kinek vegyítve mindkettőbül kever,
Azt hol kudarcz éri, hol pediglen siker.
De kinek fejére csupa búbajt sújtott,
Olyan ágrulszakadt megátkozva bujdos.
Szép, dicső földünkön éhszomj űzi-hajtja;
Sem isten, sem ember nem könyörül rajta :
Peleus atyámnak is jutott sok ajándok,
Mikor fogantaték, mindennel lön áldott :
Hire-neve nagy volt, vagyona — marhája,
Myrmidon népeknek vala bős királya.
Halandó létire istennőt nyert nőül,
S feje mostan mégis búbánatban őszül.
Dús birtoka nem száll soha magzatokra,
Egyetlenegy fiát várja halál torka.
Nem is lészek néki vénkora támaszsza ;
Itt ülök Trójában, mint holmi mihaszna,

Saját fordításom .
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Szép hazámtul távol, a te nagy bajodra ;
Kezemtől sok fiad dőlt a véres porba.»

A másik allegóriát Phoinix szájából halljuk, midó'n Achilleushoz 
esedezik irgalomért (Ilias IX. 496. stb.). Valamint Achilleus a cselekvény 
góczpontja, minden miatta, vagy általa történik : úgy e két allegória is, 
mindkettő az emberszeretet legmagasztosabb kifejezője, Homeros tragi- 
kai művészete folytán tőle ered és hozzá fordul. A mit még a IX. ének
ben makacsul elfojt magában, t. i. az irgalom, az emberszeretet érzelmét, 
annak a befejező énekben önmaga lön apostola ! Ezen kiengesztelő el- 
lemfejlesztés egyik titka az Ilias hatásának:к «A Bűn és az Imák».

«Fojtsd el, óh Achilleus, vészes haragodat,
Könyörtelen szivek jutalm a kárhozat 1 
Nézd az isteneket, ők is irgalmaznak,
Hatalom s erőre bár fölötted vannak !
Hisz jámbor imával s felszálló tömjénnel,
A bűnbánó ember istent is megkérlel.
Ki az erkölcs útját dölyfösen elhagyta,
Marhát 8 italt áldoz s lészen foganatja.
Lásd, im az Imák is lányai nagy Zeusnak,
Kánczosak, kancsalok s jártukban inognak ;
A Bűnnek nyomában csoszogva haladnak,
Mert éperős a Bűn s gyors lábai vágynak.
Nyomorék húgait könnyen megelőzi,
Széles e föld gyarló lakosit legyőzi.
Ámde jóvá tenni az Imák sietnek,
S ki őket tiszteli, ahhoz közelednek ;
Bármi szörnyűt művelt, nem lesz tőle kára,
Jó szüvök megesik buzgó fohászára.
De ha nyakas marad s gőggel rájuk formed,
Zeus elé j árainak s romlására törnek ;
Büntetésül, kérik, a Bűnt küldje rája,
Hogy csökönyös vétkit későn szánja-bánja.

Tehát Zeus leányit, Achilleus, tiszteld meg,
Ez válik javára haragos embernek !
Sok dus ajándokot mert ha nem Ígérne 
Atreusfi s dölyfében forrna még a vére :
Eszembe se jutna lohasztni haragod’,
Szemedre nem vetném, hogy őt veszni hagyod.
De im bőven küldött s még többet igére,
Ha romlást nem hoznál szégyenült fejére.

Saját fordításom szerint.
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S a kiket kérlelni külde követekül,
Egész acbiv népnek szine-java közül,
Ok előtted is mind mód nélkül kedvessek,
Nehéz utjokat hát s szavukat ne vesd meg!
Mert ha megátalkodsz túlzott haragodban,
Úgy a hiba súlya rád nehezül jobban !»

Hol van az a pap a szószéken, az a nagy színész a színpadon, a ki 
a bűn tragicumának előadásával jobban fel tudná gerjeszteni bennünk 
a félelem és szánalom lélektisztító érzelmeit ? Homeros ebbeli mesterfo
gása — mint fentebb is említem — abban áll, hogy nem maga prédikál, 
hanem a cselekvő és szenvedő hőseinek ajkáról halljuk e megrendítő alle
góriákat. Mennyire elveszti hatását ugyanez az örök igazság, midőn azt 
pl. Zrínyi a maga szájával oktatáskép adja elénk (Zrinyiász XI. 1—2) :

«Még ályos szüvet is nagyra visz boszuság,
Nem hogy határtalant, kit nem bir okosság ;
Legyen nékem Achilles ebben bizonyság,
Kit harczrul tartóztatott egy kis boszuság.

Oh ha ment lehetne némely ember ettül !
Jobbat nem kérhetne világon Isteniül;
Mert némely boszuság igen üdőtlen ül,
Némely peuig kárral maga fejére dűl.»

Allegóriáiban tehát épen oly bámulatra méltó a művészi előadás 
plasticitása, mint a bennük foglalt erkölcsi tanulság mélysége.

Épen úgy a hasonlatait is, a melyek nem epikai közhelyek, vala
mint festői, ú. n. stereotyp jelzői, hanem pihenőkül szánt, önalkotta kis
ded költemények, az előadás plasticitása mellett az éles megfigyelés és 
mindenen felülemelkedő magasztos világnézet teszi örökbecsűekké.

Hősei indulatjainak, cselekvéseinek elképzeltetésére többnyire az 
állatokról vesz hasonlatot. Ezt pedig következetesen teszi, egyrészt, mert 
a heroikus kor hősei még mindenkép a «természet gyermekei», másrészt 
mert az állati typikus ösztönökben nyilvánuló természeti törvények fon
tos és érdekes voltától lelke át van hatva.

Ezért nem haboz Aias hősies visszavonulásakor ama hírhedt hason
latban egy csökönyös szamárról venni hasonlatot. Valamint e konok 
állat rá se hederít a gyermekekre, a kik botokkal kapaczitálják, hanem a 
vetésbe furakodván, míg jól nem lakott, ki nem mozdul onnan : ép oly 
hiába döngették a Patroklos tetemeit hősileg oltalmazó Aias paizsát a 
trójaiak.

Eme sokat megmosolygott hasonlat nem csupán azért helyes, mint
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magyarázói vélekednek, mert a szamár nem oly satnya, megvetett terem
tés Napkeleten, mint minálunk, hanem a lónak, nem ugyan nagyságra, 
de erőre, alakra méltó atyjafia. E hasonlat manapság is mély hatást 
teszen mindenkire, mert a tertium comparationis, t. i. a hős állhata
tossága, szembeállítva üldözői tehetetlenségével, helyes.

Köztudomású, hogy az Dias hasonlataiban legtöbbnyire az orosz
lán, a vadkan, a farkas szerepel, mint az erő, vad bátorság typusa. Az 
alattomosságra a sakál, a gyávaságra a szarvas, meg a nyúl, végre a 
szemtelenségre a kutya szolgál például.

Az Odysseiában e tekintetben is nagyobb a változatosság, habár 
sokkalta kevesebb a hasonlat. Szerepel itt mindenféle állat, még a polyp 
és giliszta is ; ámde Homeros figyelme már itt inkább az emberi élet felé 
fordul, vagyis kulturképet fest. Homeros mindig tárgyának megfelelően 
válogatja meg az előadás eszközeit.

II. Homeros természetrajzi világnézete.
A magamagát örökké újraszülő anyatermészet cyklikus munkáját 

Homeros legmegkapóbban a növényvilágból vett példával, a tavaszi 
virágfakadással és az őszi levélhullással szemlélteti egy locus classicus- 
ban. Minthogy pedig társadalmi felfogása merőben aristokratikus, nála 
a fiú ősei dicsőségének lekötelezett folytatója, e felfogását egyebek közt 
a sok «patronymikon» is bizonyítván : felette megindító az eme hason
latában kifejezésre jutó mélabús, szinte elegikus megnyugvás (Ilias
VI. 144. stb.) :*

«Hőslelkű Tydeusfi, ne kutasd mivoltunk’,*
Más ivadék követ, majd ha mi megholtunk.
Nézd, a lombos erdő hervatag levelit,
Gallyukról hideg ősz fuvalmi leverik ;
De helyükbe’ száz mást nemz a szép kikelet : 
így ád ős nemzetség más szebb s újnak helyet!»

A múlandóság és az örök feltámadás eme viszonyát a költők szám
talanszor kifejezik. Ámde az iskolában való egybevetésre leginkább alkal
mas Horatius Ars Poetica, 60—63.

«Ut silvae foliis pronos mutantur in annos, Prima cadunt: ita 
verborum vêtus interit ætas. E t iuvenum ritu florent modo nata vigent- 
que». Továbbá a IV. 7 ódájának első három szakasza.

A tavasz dús termelése Homerosnál a számtalanság symboluma : 
(II. H. 467. stb.):

Saját fordításom.
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«Skamandros dús rétén annyin álltak akkor,
Mint a hány levél s rügy fakad ki tavaszkor.»

Az állatok (ûÿ/oss) úgy, a hogy őket róluk vett hasonlataiban festi, 
indulataikra, ösztönszerű küzdelmeikre nézve mindenkép azonosak a 
hősi kor fiaival.

Az istenek fd-soc) pedig anthropomorphistikus világnézete szerint 
«hatványozott», vagyis öröklétű emberek.

Örökkévaló életüket, elpusztíthatatlan mivoltukat táplálkozásuk
kal magyarázza meg ; egészen más alkotású a vérük mint a miénk (Ilias
V. 338. stb.) :

« (tit Л äyßgoxov ai/ш  Íhoío. 
i/сод, oîoç nig  rf  (>iu yax&gtoai ütoTaiv 
ov у ág atxov tâovo, ov nívóvá aifjoncc ótvov, 
xovvex' àvuifioviç fiai xaî ü&ávaxoi xatéovzai.»

Ellenben az embereknek halandó természete épen abban gyöke
redzik, hogy a föld gyümölcsét eszik ; szavajárása : «oc àpoùprfi xapnôv 
sdoLHJcv», vagy pedig: «ос éne уд-ovc acrov edouemc.» V. ö. Horatius 
Epist. I. 2. «Nos numerus surniis et fruges consumere nati.» Homeros 
felfogása tehát azonos az ősi szemita világnézettel, hiszen a föntebbi 
körülírással az Ádámra sújtott Istenátkot fejezi ki (Genesis Hl. 17.) :

«Legyen átkozott a föld te éretted, nagy fáradságos munkával 
egyed annak gyümölcsét életednek minden napjaiban. »

Istenei azonban bár nem is a testi és lelki fájdalmaktól, de a ha
láltól menten könnyen és könnyelműen élnek : «f)éca. Çaéovreç». Arest 
pl. Diomedes halálosan megsebzi a lágyékán, de Paieon gyógyfüveitől 
sebe oly hirtelen behegged, mint a mily gyorsan fut össze túróvá a meg- 
savanyodott tej (Ilias V. 900. stb. :

«roi <f tn l Пасг/wv dSvvtfipara cpágjiccxa náoacov 
i  xíout' • ov /xiv y ág xi xaxa&rjxôç y ixixvxxo. 
oie cf 5x' ónoq ycil.a Xívxóv ineiyóyívog ovvénij&v 
vygov tor, yaka S&xa mgcoxgicptxai xvxócovxc 
âç aga xagnaXíywq ír/oazo öovgov Ágija.«

Ilyetén, a hétköznapi életből vett képet különben ritkán használ 
Homeros az Iliasban ; annál jellemzőbb anthropomorphismusára nézve, 
hogy egy istenre sem átallja alkalmazni.

Mivelhogy pedig istenei merőben emberek, nem lehetnek el álla
tok nélkül sem. Ök is harcziszekéren járván, paripákra van első sorban 
is szükségük ; természetes, hogy ezek is halhatatlanok. Ilyenek pl. Here 
lovai ; midőn leszáll a trójai csatamezőre, kifogja őket ott, hol a Simoeis
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■és Skamandros egybeszakadnak, sűrű felhőbe burkolja s aztán nekik a 
Simoeis «ambrosiát» fakaszt mennyei abrakul.

Leghíresebb volt a «nap alatt» ama telivér olymposi lófaj, melyet 
Zeus adott kárpótlásul Trosnak az elrabolt Ganymedesért (Ilias V. 
26ö. stb.) :

•  r r /Ç  y r '.Q  TOL y e v e i j ç ,  >'ç T ç c o i  Trip tV Q V O T lU  Z t v ç  

vloç noivtjv ravvfiqSwç, ovvex Hgiatoi 
m m o v ,  i ' i o a o i  ï a o i v  iV  i j w  t’ f j t h ô v  т е .»

Természetes, hogy ebből a dicső fajból Anchises furfangos módon 
félvéreket (ôitooywv ih'jleaq ïmzouç) tenyésztett, s hogy a talpig lóked
velő aristokrata, Diomedes ezeket Aineiastól elrabolni siet. Homerosnál 
a lótenyésztés már teljes rendszerben virágzik. De Homeros, mint nagy 
művész, ezen mennybéli lovait okkal-móddal lépteti fel, mert a termé
szetfölötti segédeszközöket bámulatos mérséklettel alkalmazza. A két 
táltosparipát, tehát Xanthost és Baliost, Podarge hirhedett fajzatát, 
egyesegyedűl félistenvérü hősének, Achilleusnak szánta. Valamint csu
pán neki kovácsol Hephaistos egy új csudapajzsot, a melyen kiveri az 
emberi életnek, városban, falun, harezban és a béke áldásai közben 
lefolyó jeleneteit. Csupán az ő sisakjának bokrétájába illesztett Hephai
stos sűrű aranyszálakat. Cheiron ajándoka ama dárda is, melyet csupán 
ő birt megforgatni. Uj, mennybéli vértezetében úgy ragyog, mint a tün
döklő Napisten. Ilias XIX. 897. :

»ämUtv de xopvaaci/ueroç ßtj Hyilhvq, 
xtvytai naptpaíviov wax' fp.èxxwQ ' Yittçkov. »

Most, dicsősége tetőpontján hajtja le fejét táltosajkú paripája, 
Xanthos, sörénye a földig omlik s megszólalván * föltárja urának, tra
gikus kérlelhetetlen végzetét: megfog halni dicsőséges élte delén ! De 
Achilleus fölötte áll a sorsnak, hősileg belenyugszik : (Ilias XIX. 420. stb.)

«*? Vb tol oida xai uvxoc, ö poi fxôçoç i'víiáó' áléofhu ; 
vóaipi tpü.ov naTQoq xal /-ir/Tt(>oq.»

Homeros művészetének mesterfogásaiban ez a klimaxszerű fokozó
dás bizonyára a legbámulatosabbak közé tartozik.

(Vége következik.)
If j . Reményi E de.

* Látnivaló, hogy az állatok beszéde nála csudaszerűség és nem ter
mészetes föltevés, m int az æsopusi mesékben.
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ÚJ PÆDAGOGIAI KÉRDÉSEK.

Újabban és legújabban két életrevaló, sőt üdvös gondolat foglal
koztatja élénken a német Herbartistákat ; az egyik a Nebenclassen 
ügyére, a másik a «kürzere Ausarbeitungen», vagy másképen a «freie 
Arbeiten » kérdésére vonatkozik. Az elsőnek hirdetői és követői a tanúmi 
valók rendszeresebbé tételét s egyszersmind az életre való előkészítés 
szükségességét hangoztatják, a másikéi a tanítás intensitását czélozzák 
s ennek érdekében fáradoznak. Bennünket mind a két kérdés közelről 
érdekel, de főleg az utóbbi.

Az elsőnek előharezosai — a legfőbb maga Ziller — azt kívánják, 
hogy a középoktatás, vagyis az általános műveltség megszerzésére való 
képesítés, ország-, sőt lehetőleg világszerte lényegében egyöntetű, egy
séges legyen s ezen lényeg : az általános műveltség elsajátítására alka
lom az úgynevezett Hauptclasse-kban adassák. Mindaz, a mit egy nem
zet vagy ország és egyes vidékeinek speciális létérdeke megkíván, a mi 
tehát a jövő, hivatásszerű életre való előkészítés jellegét viseli magán, 
a Nebenclasse-kban nyujtassék. Úgy, hogy a leendő orvos, mérnök, 
tanár, köztisztviselő stb. mind a nekik megfelelő Nebenclasse-kban 
készülhetnének elő leendő hivatásukra. Hogy a Nebenclassen-es rend
szer csak a pubertás korán fölüli osztályokban kezdhető meg, vagyis 
csak akkor, mikor az ifjak leendő pályájukkal úgy a hogy tisztában van
nak, magától érthető. Addig egységesen, fő- és mellékosztályokra való 
elkülönítés nélkül, történik a tanítás.

Ez az a fontos, a jövő egész tanításmenetét lényegesen megvál
toztató kérdés, mely mellett Kármán a lefolyt tanügyi kongresszuson 
(s legközelebb Balogh Péter az O. K. Tanáregyesület egyik választmányi 
gyűlésén) oly szakavatottsággal, hazai viszonyainknak oly alapos tekin
tetbevételével lándzsát tört és a melynek miniszterünk a Közoktatási 
Tanácshoz a múlt évben intézett bölcs rendeletével hatalmasan útját 
egyengette. Hogy e fölötte üdvös dolog megvalósítása, mint másutt, 
úgy nálunk is (bár nekünk a hatványozott iparkodásra sok okunk 
van) egyelőre mégis a jövő föladataihoz tartozik, elég egyszerűen je
leznem.

Sokkal actualisabb és akár a legközelebbi jövőben is könnyen 
megvalósítható a másik kérdés, a mennyiben az semmiféle rendszervál
tozással nem jár s a jelenlegi tanításmederben is minden átmeneti zök
kenés nélkül nagyon szépen keresztülvihető. Arról van ugyanis szó, hogy 
írásbeli dolgozatokat — főleg iskolaiakat — ezentúl ne csak a philolo
gue meg mathematikus Írasson tanítványaival, hanem lehetőleg minden



Ü J PAEDAGOGIAI KÉRDÉSEK. 235

tanár.* És ez valóban oly plausibilis egy kívánság, hogy igazán azon 
kell csodálkoznunk, miért nem akadtak már régebben tolmácsai, s hogy 
csak most kezdünk megvalósítására gondolni.

Mert valóképen mit is akar a philologus és mathematikus a gya
korlatföladással ? Csak nem magamagát és a tanulókat más disciplina 
rovására kivételképen aránytalanul megterhelni, gyötörni ? Tudjuk, 
hogy czéljuk nem is más, mint meggyőződni, mennyire lett e két leg- 
elvontabb stúdium a tanulók sajátjává, mennyire ment át, mint szokás 
mondani, vérükbe. No de hát akkor mért nem kellene ugyanerről más 
szaktanárnak is meggyőződnie a saját szakmájában is ? Mert, hogy a 
puszta felelés — a mikor tanár és tanulótársak minduntalan segítik a 
felelőt — nem igazi fokmérője a tanuló tudásának, kétségbevonhatatlan 
tény. Sokról, a miről azt gondoljuk, hogy tudatossá tettük, csak akkor 
tudjuk meg valóban, hogy még nem igaz sajátunk, a mikor róla írás
ban kell számot adnunk. S ennek az írásbeli gyakoroltatásnak a tanítás 
mélyítésén kívül még az a haszna is megvan, hogy egyensúlyozza a 
tanulók képességeit. Mert ki nem tapasztalta volna még, hogy némelyik 
tanuló, a ki ugyancsak ügyefogyott az élő szóval való előadásban, mily 
ügyesen fejezi ki magát írásban, míg viszont hány «svandronőr», ki 
majdnem mindig «kivágja magát», gyámoltalan az írásbeli beszámo
lásnál. A tudatos, mély ismeret igazi próbaköve tehát kétségbevonha- 
tatlanúl az írásbeli dolgoztatás. De van az általános írásbeli gyakorol
tatásnak még ezeken kívül is egy megbecsülhetetlen harmadik haszna 
is : ez van egyenesen arra hivatva, hogy tanulóink eddigi stílusbeli ügye- 
fogyottságán lendítsen.

«Nodehiszen akkor minden tanárnak magyar nyelv- és stílusmes
ternek is kellene egyúttal lennie ! » És miért ne ? Hiszen Utasításaink sze
rint minden leczkeórának (nem számítva természetesen az idegen nyelvűe
ket) tulajdonképen magyar órának kell lennie. És vájjon nem tartozik-e 
középiskolai törvényünk meghozatala óta minden magyar tanár az 
érettségin fölül még külön tanári vizsgálatot is tenni a magyar nyelv

* A Lehrproben und Lehrgänge múlt évi folyamában, pl. Lettweiler 
ilyen, különböző szakmájú tanároktól föladandó tételeket fejteget: 1. Welche 
Ähnlichkeiten mit «Götz v. Berlichingen» zeigen die «Räuber». 2. Augus
tus nach den Liedern des Horaz und der Statue im Vatikan. 3. Auf 
welchen Wegen gelangt man zur sogenannten Rentengleichung ? 4. Was 
haben wir aus der Verbrennung von Eisenpulver und Phosphor gelernt ?
5. Über die Behandlung von Quotienten (Brüchen), deren beide Theile 
Gliederausdrücke sind. 6. Warum wurde das Innere Afrikas erst so 
spät bekannt, obwohl dieser Erdtheil von Europa aus so leicht zu 
erreichen ist ? 7. Der Reichsdeputationshauptschluss (!) und seine Fol
gen (történeti).
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bői és irodalomból s a magyar nyelvet, tekintet nélkül szakmájára, az 
alsóbb osztályokban tanítani is ?

«Hiszen most is megteszi a magyar nyelvi szaktanár a felsőbb 
osztályokban, bogy természet- és földrajzi, cbemiai, physikai és törté
nelmi tételeket is jelöl ki kidolgozásra !» Való igaz. De hogy követeljük 
a magyar nyelvi szaktanártól azt a tájékozottságot reális és más irányú 
stúdiumokban, mint az illető szakok tanáraitól? «Hiszen csak közép
iskolai tárgykörökből merítvék a gyakorlatok, azokban pedig mindig 
otthonosnak tartozik lenni minden tanár ! » Csakhogy némely, különö
sen történeti vagy reáltudományi gyakorlat olykor hosszabb előtanul
mányok eredménye s ezeknek elvégzése, de kivált a beadott dolgozatok 
fölülbirálása a magyar nyelvi szaktanár aránytalan megterhelése. És ha 
minden tanárnak kell mindig a középiskolai tantárgyakban «en vedette» 
lennie, miért kell annak ilyen divatozó interpretatiót adni, hogy épen a 
magyar nyelvi szaktanár legyen mindig az a harczra kész, és miért ne 
lehetnének akkor a más szakmabeliek is nyelv- és stílusmesterek? Quod 
uni justum, alteri sequum.

És még egyet, a mi egyenesen szükségessé teszi az összes szak
tanárok hozzájárulását az írásbeli dolgoztatáshoz. Minden tudomány
nak, mint köztudomású, megvan a maga sajátos stílusa. Senki jobban 
nem ismerheti azt, mint az illető szaktanár, ő van tehát egyenesen arra 
hivatva, hogy a tanulóban a különböző stílusfajok érzékét fejleszsze. És 
ez itt a fő : a stílus. A nyelvi, interpunctionalis, stilisztikai helyesség 
ellenőrzése, fejlesztése természetesen ezentúl is első sorban a magyar 
nyelvész kötelessége maradna.

Egyelőre talán elég volna e tekintetben az érettségi írásbeli dol
gozatok megbirálásánál jelenleg dívó eljárást kiterjeszteni, általánosí
tani. Az illető szaktanár nézze át és bírálja meg a nyolvésztanár véle
ményének meghallgatása mellett a szakjába vágó föladatokat. A követ
kező lépés volna csak az idegen szakmájú tételeknek a nyelvész kezéből 
való teljes átvétele a megfelelő szakokba és önálló cultiválása. Az újabb 
(nem philologus) tanári generatio (1883 óta) ezzel csak képesítésének 
megfelelő munkát végezne, de a régibb tanároktól is a hosszas tapasz
talat és sokszor idevágó gyakorlat alapján legalább is annyi — sokszor 
még több — járatosság tehető fel a nyelvészeti és stilisztikai dolgokban, 
hogy ezt a munkát minden fönakadás nélkül végezhetik. így megsza
badul a magyar nyelvész az eddigi aránytalan megterheléstől, jobban 
szakmájának élhet és a sokágú írásbeli dolgoztatás oda utaltatik, a hová 
tulajdonképen való. így elérhetjük, hogy a más szakmabeli tanárok —• 
nem tekintve a tanításuk nagyobbfokú intensitása által elérhető nagy 
pasdagogiai hasznot —- a különböző stílusfajokban is fejleszthetik a 
növendéket, a magyar nyelvi philologus pedig kötelességének tartaná
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ezentúl is a tanulókat oda vinni, hogy a más szakmájú tanároknak nyúj
tott dolgozatok nyelvileg és stilisztikailag is lehetőleg helyesek legyenek. 
Hogy ily eljárással — melyre Utasításaink egyes helyei implicite utalni 
látszanak — a ne velő-oktatás extensitásban egyet-mást kénytelen lesz 
majd föláldozni, soha se sajnáljuk, ha ez a relativ veszteség az egyedül 
üdvös intensités és concentratio hasznára történik. Mert hiszen tudjuk, 
hogy «non múlta, séd múltúm».

A küszöbön levő tantervrevisio ez üdvös újítást határozottan 
megkívánhatná és tüzetesen kifejthetné. De addig fölhívhatná ügybuzgó 
miniszterünk egy — az élőszóbeli előadás gyakoroltatása alkalmából 
kiadott rendelethez hasonló — külön rendeletben az érdekelt körök 
figyelmét e kétségtelenül fontos kérdésre.*

Nagyvárad. D e m e k  G y ő z ő .

* Az egészen helyes indítványhoz hozzátehetjük, hogy ez a gon
dolat nem foglal magában valami hallatlan újítást, hazánkban is több 
intézet alkalmazta már ezt az eljárást, pl. a budapesti gyakorló főgym- 
nasium. A növendékek a történettanártól kapnak történeti tételeket, a 
philosophia tanárától philosophiaiakat, a mathematikustól mennyiség- 
taniakat stb. A hol a mennyiségtan tanítása tárgyi körök alapján törté
nik, épen mathematikai feladat is lehet stílusgyakorlat egyszersmind. Ha 
megvan a testületben a közös czélra dolgozás érzete s minden tanár 
törődik az egész intézet munkájával, ha az egyee tanárok nem tekintik 
illetéktelen beavatkozásnak a többi tanároknak az ő szakjuk iránt való 
érdeklődését, szóval, ha egységes, jó szellem hatja át az egész testületet, 
akkor az egész probléma magától megoldódik, mert az írásbeli feladatok 
kérdését is közös érdeknek fogják tekinteni, s megtalálják a módot arra, 
árgyilag hogyan oszszák meg az egyes szakok közt a tételeket, és a 

formai részben hogyan támogassa a magyar philologus többi kartársait.

.4 szerk.
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H o m e ro s  I l ia sa  és H o m ero s Ö íly sse iá ja . Bő szemelvényekben kiadta 
és bevezetésekkel ellátta dr. Cseng éri János. Második javított kiadás. 
Budapest, 1896—1897. Az Eggenberger-féle könyvkereskedés kiadása. 
Az előbbinek 1 frt 60 kr., az utóbbinak 1 írt 40 kr. az ára.

E két könyv, melynek itt csak általánosságban való rövid ismer
tetésére szorítkozom, körülbelül 8— 8 ezer versnyi szemelvényt ad 
Homeros eposaiból. A szöveg előtt tartalmas fe jezetekben felöleli az isko
lai Homeros-tanulmány minden fontosabb kérdését ; így az Ilias kötete 
a következő czikkeket tartalmazza : 1. Homeros, 2. A bomerosi eposok 
sorsa, 3. A bomerosi kérdés, 4. A trójai mondakör, 5. Az Ilias tartalma, 
6 . A I. chronologiája, 7. Az I. színtere, 8 . Az I. szerkezete ; ■— az Odysseia 
kötete pedig : 1. Az 0. szerzője, 2. Az 0. tartalma, 3. Az 0. chronologiája,
4. Ithaka, 5. Az 0. szerkezete, 6 . Az epikus előadásmód, 7. A homerosi 
költészet és világnézet jellemzése.

Az első kiadáshoz képest ez az új kiadás nem ugyan lényegében, 
hanem részleteiben számos czélszerű változást tüntet föl. A bevezetések 
tartalma a középiskolai tanítás czéljának megfelelőbb terjedelmet és 
alakot nyert s legnagyobb részük nem csak hasznos, hanem kedves 
tanulmánya is lesz tanuló ifjúságunknak, és valamennyit czélszerűen 
használja föl akár mint rendes, akár mint magán, akár pedig mint 
összefoglaló vagy kisegítő olvasmányt, Homerosról s a rávonatkozó 
fontosabb kérdésekről tiszta képet és ismeretet szerez, a mely igen jól 
beleillik az általános műveltség azon keretébe, a melynek megadására 
a gymnasiumi tanítás törekszik.

A szemelvények is több hasznos változáson mentek át. Az első 
kiadás Ilias-szemelvényeiből néhányat elhagyott, helyettük azonban 
még több, s részint szebb, részint jellemzőbb részleteket vett föl a 
szerző. Az Odysseia az első kiadáshoz képest csakis gyarapodást, és 
pedig minden tekintetben hasznos gyarapodást mutat.

A könyvek kiállítása csinos. A görög szöveg nyomása pedig való
sággal ritkítja párját. Dicséretére legyen mondva a kiadó czégnek, 
nem kímélte a költséget sem anyag, sem hely dolgában ; a szép 
kiállítású és tartalmas könyvek ára tehát a mi viszonyainkhoz képest 
épen nem mondható magasnak, kivált ha figyelembe veszszük, hogy 
terjedelmük főleg a szélesközű és nagyjegyű nyomás miatt 17-—18 ív 
körül jár.

A görög szövegben La Roche és Ameis voltak irányadók. A szö
vegoszlopok fölött közölve van rövid tartalmuk is. Az Ilias-kiadás
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elején Homeros tiszta mellképét látjuk a nápolyi múzeumban levő 
márvány mellszobra után, végén pedig a trójai királyiház családfáját és 
a trójai sikság térképét ; az Odysseia-kiadás elején Homeros apotheo- 
sisát adja a British-muzeum márvány domborúműve után, végén pedig 
Ithaka térképét.

A két mű tanulmányozása közben helylyel-közzel fölmerült észre
vételeimnek a következő kiadásra való tekintetből más helyen kifejezést 
adtam már. Itt szándékomhoz képest csupán a könyvek használatát 
tartva szem előtt teszek egy-két helyreigazítást. így az II. XXXI. 1. 
«Grote nézetének alkalmazása az Utasra» áll, e h .  « az Odysseiára». 
— U. о. a XXXII. 1. a. 4. sorban «eilen» áll elem helyett. Az Od. IX. 
1. f. 10. sorban «szerette» van, e h. szerzetté ; a XXXIII. 1. utolsó sorá
ban «6 » van 5 helyett. Ithaka térképén, minthogy a szerző Schliemann 
föltevését követi (XXXY. 1.), nem a kellő helyen jelzi «A régi főváros 
romjai»-t;u. o. hibásan van Írva Neritos (Neriton h.) s rajta maradt 
Grotte.

A Bevezetések stílusa magyaros, világos, szabatos és választékos. 
A szöveg gondos átnézésről tanúskodik. Általában iskolai Homeros- 
kiadásaink között örömmel üdvözölhetjük e két könyvet nem csak csinos 
kiállításánál, hanem tartalmi gazdagságánál fogva is. Csak az Ígért 
«Jegyzetek», vagy legalább egy megfelelő szótár mielőbbi kiadását 
óhajtjuk még, hogy hozzájok fűzött reményünk avval is növekedjék.

Cserép J ó z s e f .

M a g y a r  K önyvesház . Szerkeszti Böngérfi János. 1. sz. Ilosvai Péter.
Elbeszéli Böngérfi János. Budapest, ifj. Nagel Ottó kiadása. 32 1.
Ára 5 kr.

Soha irodalmunkban annyi gyűjteményes vállalat nem keletkezett, 
mint mostanában. Álig múlik el hónap, hogy vagy piros, vagy zöld, vagy 
sárga borítékban, vagy a Spektroskop más színében be ne röppenjenek 
hozzánk valamely sorozatnak első füzetkéi. A sorozatok néha csak szín
ben különböznek egymástól, néha árban, olykor irányban is, s szerkesz
tők és kiadók hol egyazon közönségnél versenyeznek, hol a közönség 
különböző rétegeiben igyekeznek piaczot hódítani. В közművelődési 
tünet akkor is az irodalom terjeszkedésének és az ismeretek népszerűsí
tésének örvendetes jele, ha üzleti rugói vannak, s örülni kell, ha e téren 
üzleti verseny támadhatott. De a dolognak más oldala is van ; a soroza
tos vállalkozás elnyomja az egyéni munkát, s a rohamos «gründolàs» e 
déren is könnyen túlságba mehet ; több lesz a kis és nagy vállalat, mint
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a mennyit szellemi erővel győznénk, s itt is beüt, legalább részlegesen 
a «krach».

Böngérfi János alapított legutóbb egy zöld borítékos gyűjteményt 
Magyar Könyvesház czímmel, a szoros értelemben vett nép számára. 
A vállalatnak tehát nemcsak külön színű borítékja van, hanem külön 
közönségre is számít, sőt a maga terén határozott programmot is tűz ki. 
Ezt a programmot sokkal világosabban kifejezi a kiadói értesítés, mint 
a szerkesztő a zöld boríték belső oldalán. A szerkesztő úr azt mondja* 
hogy czélja a sorozat füzeteiben a magyar költőket és írókat megismer
tetni a magyar néppel. Ez kissé homályos beszéd, hiszen a népet az iro
dalomból nem az írók érdeklik, hanem műveik ; de a kiadó értesítése azt 
mondja, hogy «Böngérfi János tanár úr a magyar irodalomtörténetet 
kívánja ponyvára vetni», s «a rossz, káros ponyvairodaimat helyes, jóra- 
való munkácskákkal kiszorítani».

Minthogy így egy komoly kiadó nagyobb szabású tervével állunk 
szemben, s a népirodalom és népművelődés ügyét illeti a kérdés, mivel 
továbbá a kiadó az egész társadalmat, a sajtót, az iskolát, az elüljárósá- 
gokat és hatóságokat, sőt a kormányt is felhívja a hazafias vállalat pár
tolására : némikép a közérdek kívánja tőlünk, hogy ellenőrizzük a vállalat 
szolidságát.

Maga a czél dicséretes és nem lenne utolsó ambitió egy tehet
séges és jóízlésű, jó tollú íróra nézve, egy áldozatra kész kiadó közre
működésével a népirodalmat művelni, a nép lelkét jó, erősítő szellemi 
táplálékkal ellátni. S a jelen esetben a buzgó kiadó megtette a maga 
részéről, hogy elég olcsón bocsátja árúba a füzeteket (3—6 kr.), úgy hogy 
e miatt a gyűjtemény könnyen terjedhet.

A vállalat szellemi részénél azonban egyelőre nem látunk kellő 
biztosítékot. Hogyan ? — fogja eleve is kérdezni minden irodalomértő 
ember — Böngérfi János fogja a magyar irodalomtörténetet a ponyvára 
vinni ? 0  fogja magyarázni a magyar költőket és írókat a népnek. Hol 
volt eddig e téren, hogy a tenger mélységéből egyszerre bukkant ki ? 
A kiadó azzal nyugtat meg, hogy «egy-két évvel ezelőtt ugyancsak ő 
vitte ponyvára a magyar nemzet történetét, melyet 22 füzetkében sze
rencsés kézzel nyújtott a magyar népnek. Azt hiszszük, Böngérfi úr 
avatott tolla most is eltalálja majd az útat a nép szivéhez és eszéhez».

Beszéljen a tett. I tt az első füzet. Maga Böngérfi úr írta s ismer
teti benne Ilosvai Selymes Pétert. Nem tudjuk, a többi füzetet ki fogja 
írni, de ez az első «ismertetés» a legvásáribb munkák egyike s az irodalom 
minden igaz barátjának élénk tiltakozását hívja ki maga ellen ; egyszer
smind hiteles bizonyítvány arról, hogy a szerzőnek sem irodalmi, sem 
æsthetikai képzettsége, sem a nép irodalmi szükségletei iránt való érzéke 
nem arányos a feladattal.
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«Ilosvai Selymes Péter. Elbeszéli Böngérfi János» — mondja a 
czímlap, s tűnődni fogsz, nyájas olvasó : vájjon mit beszól el Ilosvairól a 
szerző ? Hiszen azt írja, hogy az írókat akarja megismertetni. Vájjon 
mit írhatott Ilosvairól, ha már vele nyitja meg a magyar költők pan- 
theonját. Begényes korrajzot ? A sovány adatokat ismerete világából és 
képzeletéből kiegészítve megrajzolta egy XVI. századbeli magyar iskola- 
mester és énekszerző alakját, küzdelmeit, pályafutását ? Bemutatja a 
régi énekest, a mint meséivel a maga közönségét mulattatja ? Megeleve
níti Ilosvai legértékesebb meséjének, a Toldi-mondának összeaszott vázát, 
s megtestesíti benne a régi idők erkölcsi felfogását ? Nem, t. olvasó, 
Böngérfi János nem bocsátkozik ilyen koczkáztatott vállalkozásba. Az ő 
könyvének a hőse nem Ilosvai, még csak nem is az Ilosvai Toldija, hanem 
az Arany János Toldija. A régi jó énekmondóról Böngérfi sem tud s nem 
is képzel többet mint te, sőt még annyit sem. Magát Ilosvait csak másfél 
lapon «beszéli el» a szerző, я legelavúltabb adatok nyomán.

Könyvet írt ugyan róla, de az első szava is az, hogy «Életéről 
vajmi keveset tudunk». Azt a keveset is ilyen formán mondja el :

Született Ilosván (milyen jól tudja!), а XVI. század elején. Elem
ién tanítóskodott, azután fölcsapott vándorénekesnek.

Szeretett verselni, de nem saját kora eseményeit, hanem «a régi 
nagy idők» jeles tetteit énekelte meg. Legtöbbet Kusalykő tájékán a 
Szilágyságban tartózkodott. Itt írta meg munkáinak legnagyobb részét. 
Némely versei Idari Tétéi' név alatt jelentek meg. (Be jól tudja! S minő 
szép ugrások !)

Sokat írt, de munkái közül csak öt maradt reánk. Ezek közül 
három fordítás, kettő eredeti dolgozat.

Nagy Sándor históriáját 1548-ban szerzetté hat részben Justinus 
és Curtius krónikáiból.

Ezután felsorolja többi munkáit is, ilyen szellemes rövidséggel, 
megjegyezve a nép nagy épülésére, mit merített Aristeasból és máshonnan 
Ilosvai. Toldiról is csak annyit mond, hogy sokkal nevezetesebb a másik 
szerzeményénél, ez mentette meg nevét az elfeledéstől. Hogy miből írta, 
maga költötte-e stb. — arról szó sincs. Hanem elmondja Dugonicstól 
Vörösmartyn és Donászy Ferenczen (!) át Aranyig, kik dolgozták fel e tár
gyat. Mintha mind e száraz és lelketlen adat érdekelné a népet !

Avagy tán többet ér a füzet második szakasza, mely Ilosvai Toldijáról 
szól ? Ez a szakasz elég folyékony, de igen hézagos és felületes kivonat ; 
mely nem hogy kiegészítette volna Ilosvai töredékességeit, hanem még 
azt is érthetetlenné zsugorítja össze, a mit Ilosvai szép részletességgel 
elmondott. Annyira hanyag az előadás, hogy a mese olvasója sokáig nem 
tudja, mely korban játszik a történet, napjainkban-e vagy századokkal 
ezelőtt ; arról sem tájékozódunk, hogy a történet megindultakor Toldi

Magyar Pa dagogia. V II. 4. 1 (>
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Ló'rincz már nem élt. Azt mondja, hogy a vén Toldi fehér szakállából 
gúnyt űztek az ifjak, s «egyik molnárnak csúfolta, a másik halásznak». 
Hol kell ezen nevetni ? Ezután két részletet ad az Ilosvai szövegéből, de 
minden átvezető tájékoztatás nélkül és elég sok hibával.

Az egész tehát, a mit a szerző Ilosvairól «elbeszél», terméketlen 
és a nép számára érthetetlen beszéd.

De hátra van még a fekete leves.
Mindez t. i. csak 8V2 lap. A füzetnek csak egy harmada kapcso

latos Ilosvai nevével, kétharmada pedig semmi más, mint a Toldi Szerel
mének kivonata. Valóban a szerző a czímmel csak elburkolja a tartalmat, 
melylyel megtöltötte és érdekessé igyekszik tenni füzetét. Félrevezeti a 
népet, melynek elbeszélést ígért bizonyos Ilosvai Selymes Péterről (e név- 
elég hívogató), s félrevezeti az irodalomismerőket, midőn Arany porté
káját idegen czégér alatt árúlja. A szerző eljárása nem sokkal őszintébb, 
mint a ponyvairodalom hírhedt versgyártóié.

Az irodalmi tisztesség szempontjából nincs kifogásunk az ellen, 
hogy valamely költői remekmű meséjéből kivonatot készítsen valaki s 
azt terjeszsze ; de nevezze a munkát annak, a mi valósággal a munka, s 
ne tegyen arra, a mi kivonat, eredeti vignettát.

Könnyebben esik a «szerző» lelkének, ha még ezt a szakaszt sem 
igazi névvel nevezi. Azt a czímet adja neki: «Mutatvány Arany János 
Toldijából»; pedig a Toldi-trilogia egész szövegéből csak egy betét-dalból 
van egy versszaknyi mutatvány. Semmi más ez, mint kivonat. De meg 
kell adni, az egész füzetben ez a legsikerültebb rész. Előadása folyékony 
és könnyed, s átsugároztat valamit Arany János meséjének szépségeiből ; 
a nép e részben találni fog még valami élvezetet. De az előadás könnyű
ségében sincs sok köszönet. Böngérfi leszereli a mesét a cselekvény finom 
lélektani rugóitól, elszínteleníti a jellemeket, letörli a kor zománczát, 
kiirtja a történet hangjából a mélyebb, fenséges, tragikus, lelkes accor- 
dokat, mindent egy kis változatú, népieskedő mesemondó hangon mond 
el, s Toldi alakjának egész világítását meghamisítja. így ismerteti Bön
gérfi úr a magyar költőket és írókat.

Előadásának népies zamatára nagyon büszke lehet a szerző ; úgy 
látszik, el is van egy kissé kapatva. Meg kell egyszer mondani, hogy 
az ilyen népiesség sem nem tiszta, sem nem ízléses. «Bátyja szidalmait 
még csak eltűrte — írja Toldiról — hanem mikor a szolgák is köteked
tek vele, úgy megütötte az egyiket, hogy még az eget is bőgőnek nézte. 
A gyilkosságba esett legény a réteken és nádasokban bújdosott». A kifeje
zés nemcsak nem ízléses, de nem is találó, s épen nem foglalja magában 
azt, hogy a szolga meg is halt. A köntös újjal leütött három apród azt 
sem mondja, hogy «kukk» stb. stb. Böngérfi bizonynyal nem tudja, minő 
nézetei voltak épen Arany Jánosnak e népiességről és a népköltő, nép

Ш
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író feladatáról, s mennyire ki nem állhatta a Vas Gereben-féle komázó 
népies hangot.

A füzetben egy pár rossz fametszet is van. Az egyik (lovagi baj- 
vívás, egyik lovag megböki a másikat, az meg türelmesen állja) háromszor 
van ismételve : a borítékon, a czímlapon és a szövegben. A másik csak 
egyszer fordul elő, de elég is az ; a bika jobb benne, mint Toldi, a kinek 
alakjánál csak az a kuvasz kutya jámborabb, a mely a bikát ugatja és 
szelindeknek képzeli magát. Szóval a képek sem szégyenítik meg a 
szöveget.

Az «értesítés» szerint a középiskolai tanuló ifjúság is haszonnal 
olvasgathatja az egyes füzeteket. «Azt akarjuk — szól - hogy az ifjúság 
mintegy játszva tanulja meg nemzeti irodalmi történetünket.» Micsoda 
felfogása a középiskolai irodalomtanításnak ! Játszva tanulhat a közép
iskolai tanuló, de nem a füzetek&óí, hanem e füzeteken. Valamire való 
középiskolai tanulónak az Uosvai-füzet csak az önérzet gyönyörét 
szerzi meg.

A vállalatnak eszméje szép, de kivitele szerencsétlen. Ha becsü
lettel élni akar, mentül elébb és mentül gyökeresebben meg kell vál
toznia. N. L.

A  lé le k ta n  a la p v o n a la i. írta: Wundt Vilmos. A második kiadás után 
fordította : Rácz Lajos. Budapest. Franklin-társulat. 1898. 312. 1. 
Ára : 2 frt.

Az újabbkori bölcsészet sokféle alakulása és iránya közül mai 
napság leginkább az talál erősebb vibzhangra, mely lelki életünk mi
voltát a tapasztalat pontos adatai és a természettudományok kutatása 
alapján iparkodik földeríteni. A mai bölcsészeti irányok a század első 
felében oly uralkodó hatást gyakorolt Hegel- és Herbart-féle tanoknak 
megkerülésével egyenesen Kanthoz térnek vissza, hogy ennek gondol
kodásával és rendszerével, de főleg negatív-bíráló és rationalis elveivel 
a természetbölcsószetnek kaput nyissanak. A Kant elméleteiből való 
kiindulással ő lett a mai bölcsészet atyamesterévé. Tulajdonképen nem 
annyira eredeti irányokkal és elméletekkel, mint inkább a Kant philo- 
sopbiájának a tapasztalatsegítette tartalmasabb és positivabb elmélyí
tésével találkozunk. A metaphysikus fölött a természettudós kerekedett 
hatalomra. Megczáfolva és üldözve mindennemű speculatiót, kereken a 
positiv eredményekre hivatkozik és a természettudományokkal szövet
kezve a bölcsészetnek szigorúan tudományos jellegét hangoztatja. A hol 
pedig a természettudomány eszközeinek, kisérleteinek még eddig nem 
•egyetemesen kielégítő volta mellett kézzel nem fogható jelenségekre

16*
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akad, ott a módszerében gyökerező tulajdonságánál fogva positiv alapra 
fektetett elméletet állít föl és ezen positiv elméletekkel gazdagítja böl- 
cselmi rendszerét. Ezen rendszer nem befejezett művészi egész, mint 
Plató vagy Hegel nagy bölcsészeti épülete, hanem az evolutio és a ter
mészettudományok haladásához mért időleges fölfogás, mely ezen evo
lutio és haladás fokaihoz alkalmazkodó elméleteket alkot.

Tapasztalat és tormészettudomány, megfigyelés és kísérlet terem
tette meg ezen bölcsészetet, mely az ötvenes években az anyagelvűség 
nagy harczait kezdette. Az anyagelvűség azonban egyoldalúan fogta föl 
a lélek és a világ czélját és ki nem elégítő, a lépésről lépésre haladó 
tudományos kutatásoknak is ellentmondó elméleteit ma már leküzdöt
ték. A már-már diadalmasan terjedő anyagelvű világnézettel szemben 
nemcsak a metaphysikus, hanem a komolyabb természettudós is állást 
foglalt és Vogt, Moleschott és Büchner, bár a tapasztalatra támaszkodó, 
de nem egyetemes jelentőségű kutatásai kevésbbé hatnak ma, mint 
korukban.

Darwin leszármazási elmélete rendítette meg hitelét, mely las- 
sankint fölkeltette a természetbölcselők mélyebb érdeklődését és hatal
mas befolyást gyakorol nemcsak a társadalmi és természettudományokra, 
hanem a psychologia, az ethika, a pædagogia és æsthetikàra is. Mind
azonáltal a materialismus egyik legnagyobb érdeme volt, hogy a böl
cseletet a phantasticus speculatióktól megszabadította.

Darwin elméletéből indulnak ki mindazok, kik az átöröklésnek 
és az evolutionak tanait kutatják. Ide soroljuk Wundt Vilmost is. Wundt 
Vilmos «sokkal ismertebb, semhogy bővebben kellene ajánlanunk: ő 
ma a tudományos lélektannak Németországon, sőt az európai continen- 
sen legkitűnőbb képviselője, kinek physiologíai, psychologiai laborató
riuma legelső volt e nemben, melynek példájára ma már mintegy 40 ily
nemű intézet áll fenn a különböző művelt államokban ; hazánk, sajnos, 
itt is kivételt képez.» (A ford, előszava.) Wundt méltatása és bírálata 
helyett azonban szükséges, hogy a lélektan megértésénél egyéb böl- 
cselmi elméleteit legalább eredményeiben ismerjük. Szigorúan vett 
természettudományi, még pedig kiválóan physiologíai tanulmányok 
alapján indulva, nagy terjedelmű és a legkisebb részletekre terjedő 
pontos tudásával, beható kísérleti módszerével a psychologiát új ala
pokra fektette. Szerinte a philosophia nem elmélet, nem a természeti 
jelenségektől elvonatkozó gondolkodás, hanem a szónak legszorosabb 
értelmében a tapasztalaton alapuló tudomány legyen, a mely az egyes 
tudományágak módszerét és eredményét kutatásai sajátlagos tárgyának 
tekinti. A tudományágak egyoldalú kutatása azok keretében csakis egy
oldalú szempontokat tűzhet ki, de egyik sem egyetemesíthet, ennél
fogva a bölcsészet czélja oly világnézet, mely az embernek az ethika
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és az elmélet alá rendelésével az emberi szellem szükségleteinek meg
felel.

A természettudományokban (Die physikalischen Axiome und 
ihre Beziehungen zum Causalprincip, ein Capitel aus der Philosophie 
der Naturwissenschaften, Erlangen 1866.) hat alaptörvényt állít föl: 
1. A természetben minden ok mozgás oka. 2. Minden mozgás oka a 
megmozdítottnak körén kívül fekszik. 3. Minden mozgás oka kiinduló 
és támadási pontjának egyenes irányában hat. 4. Minden ok hatása 
maradandó. 5. Minden hatásnak megfelelő ellenhatása van. 6. Minden 
hatás az okkal egyenértékű.

A physiologiai psychologiában (Grundzüge der physiologischen 
Psychologie. Leipzig. 1880. II. 463.) az ember belső és külső életének 
vonatkozásait és egymásraható viszonyát kutatja. Fölfogása egyrészt a 
természettudományokban gyökerezik, másrészt a szellemi tudományok
nak közvetítője. Objectiv és nem subjectiv lélektant tanít és mivel 
belső életünket a kísérletek ellenőrzése mellett vizsgálja : kísérleti lélek
tannak nevezi. Ennek körébe nemcsak az egyes embernek, hanem az 
emherösszeségnek psychologiája, tehát a nép-psychologia is tartozik. Az 
élő test, úgy testi mint lelki mivoltát tekintve, egységet alkot. Ezen 
egységesség azonban nem egyszerűségében, hanem anyaga összetett mi
voltának ellentéteiben rejlik. Gondolkodásunk előtt az emberi tudat 
sokszerű és a kölcsönhatásokban levő állapotaival együtt ép oly egység, 
mint a testi szervezet. A test és lélek kölcsönhatása pedig azon állítást 
kelti, hogy a lélek a belső létnek a testtel való egysége. A kölcsönhatás 
problémája viszont azon föltevést ébreszti, hogy szellemi létünk a dol
gok valója, lényeges tulajdonsága pedig a kifejlődés. Az emberi tudat 
ezen kifejlődés csúcspontja, melyben, mint a góczban a világ, önmagá
nak tudatára ébred. A lélek számtalan elemnek kifejlődött terméke, 
nem pusztán lét, nem is substantia, hanem actualités és mint Leibniz 
nevezé : a világ tükre.

Ethikájában (Ethik, eine Untersuchung der Thatsachen und 
Gesetze des sittlichen Lebens. Stuttgart. 1886.) az evolutio híve. Az 
emberben, mint a legkifejlődöttebb lényben, egy összakarat van, melyet 
az egyes emberben is megtalálunk és a melyben az egyesnek egyéni 
életföladatai is bennfoglalvák.

Az állatok leikéről (Vorlesungen über die Menschen und Thierseele 
és Die Thierpsychologie. Essays. Leipzig. 1885.) a kísérleti lélektan mivol
táról és czéljáról nyújt fölvilágosítást. Ugyancsak az evolutio híve. Az 
átöröklés, a czélképzetek és az akarat-cselekvények eredetét az állatok
ban is föltalálja. Az élő lények testi kifejlődése hű képét nyújtja az 
egyetemes szellemi kifejlődésnek.

Az előttünk fekvő «A lélektan alapvonalai» czímű műben első
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sorban az az óhajtás vezérelte, hogy egyetemi hallgatóinak egy rövid, 
a lélektanról tartott előadásait kiegészítő vezérfonalat adjon kezökbe. 
Egyúttal azonban az a további czél is lebegett szeme előtt, hogy a 
tudományosan művelt olvasók ama szélesebb körének, mely a lélek
tan iránt részint önmagáért, részint alkalmazása miatt érdeklődik, 
rendszeres áttekintést nyújtson az újabb lélektan elvileg fontos ered
ményei és fölfogásmódja felől. Ezen mű már korábbi kutatásainak és 
egyes czikkeinek foglalatja. Iránya és föladata (Bevezetés 3. §.), hogy a 
psychologiának, mintegy általános, a természettudományok mellé soro
zott és azokat kiegészítő tapasztalati tudománynak ebből származó föl
adata, a maga igazolását az összes szellemi tudományoknak, melyeknek 
a psyehologia alapjául szolgál, szemléleti módjában találja. Mindezen 
tudományoknak : a philologiának, történelemnek, állam- és társadalmi 
tudományoknak tartalmát a közvetetlen tapasztalat képezi, a mint azt 
a tárgyaknak megismerő és cselekvő alanyokkal való kölcsönhatása 
meghatározza. Ezért az összes szellemi tudományok nem élnek az 
abstractióval és a természettudomány hypothetikus segédfogalmaival, 
hanem a képzettárgyak és azokat kisérő alanyi gerjedelmek közvetet
len valóság értékével bírnak előttük és e valóság egyes alkotórészeit 
kölcsönös összefüggésükből igyekeznek kimagyarázni. A psychologiai 
magyarázatnak az egyes szellemi tudományokban alkalmazott ezen 
eljárása kell tehát, hogy magának a lélektannak eljárása is legyen, mi
ként ezt tárgya, a tapasztalat közvetetlen valósága, követeli.

A mű minket főleg paedagogiai és didaktikai szempontból érdekel. 
A mai, egyfelől a darwinismuson, másfelől a positivismuson induló phi- 
losophia az egész tudományos világban meghozta üdvös termékeit. Yan 
azokból eredt és virágzó mindenféle tudomány-ág.

Nálunk Magyarországon, — mely úgy nyelvi, mint faji tekintet
ben az európai többi müveit népektől különváló és talán azon kiváltsá
gos helyzetben van, hogy a külföldről minden tekintetben csakis a java
termékeket plántálja művelődésébe —- a positiv tudományok iránt való 
nagyobb érdeklődés tanúsítja, hogy egy ily alapon fölépített bölcsészet 
ma már sokkal eredményesebb hatásra számíthat, mint a harminczas 
évek és az utána következő decenniumok hegeli gondolkodása, mely 
kizárólag egy kis tudós körnek volt bölcsészeié és a mely, a mily ter- 
mékenyítőleg hatott is a jogi és philosophiai tudományokra, nem tudta 
az érdeklődést általánosan lebilincselni és a műveltebb közvélemény e 
bölcsészet eredményeit, elveit és igazságait vagy nem, vagy félreértette. 
A tudományosan művelt magyar közönség rationalis és positiv hajlamainál 
fogva inkább hajlik a tapasztalati, a concrét tudományok, mint a merő
ben metaphysikai speculatio felé. Midőn a bölcsészet a tudományoknak 
lassú átalakulásaiban nálunk is szerepet kér magának, midőn a néplélek
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szellemi szükségleteinek kielégítésére egy megfelelő világnézetet keres, 
akkor a philos ophiához fog fordulni, még pedig ahhoz, mely hajlamai
nak leginkább megfelel és ez nálunk a tapasztalati, a kézzelfogható, a 
speculatio nélküli, úgyszólván a földönjáró és nem égi tudomány.

Ezt pedig legelső sorban a positiv, a tapasztalati tudományok nyújt
hatják. Ilyenforma gondolatok lebeghettek a fordító előtt, midőn Wundt 
hasznos könyvét lefordította. Bár az «alapvonal» a régibb psycholo- 
giákkal, különösen iskolai tankönyveinkkel szemben, az egyes tények 
ismertetésénél csakis a legfontosabbakra, vagy lehetőleg egyszerű ma
gyarázó példákra szorítkozott és a demonstratiónak és a kiserletuek az 
iskolai előadásra tartozó segédeszközeiről teljesen lemondott, habár 
továbbá az egyes psychologiák tárgyairól, mint az itélőtehetségről, az 
észről, a szenvedélyről, a vágyról, a determinismusról, a jellem mivol
táról bővebb fölvilágosításokkal adós marad, mégis oly sok új dolog, 
oly sok pædagogiailag és didaktikailag is kiaknázható tanulság van 
benne, hogy azokat bölcsészeti tankönyveink jövendő írói sohasem mel
lőzhetik. A kísérleti lélektan egyúttal hatalmas szemléltető tudomány, 
mely szóval, példával, demonstratióval hat a képzeletre és ismeretünket 
megtermékenyíti. Abstract elméletek helyett egyszerre az életműködések 
világosabb környezetébe varázsolja a tanulót és a nehézkes metaphysi- 
kától, a vallásfelekezeti speculatióból vagy a scholasticismusból az eleven 
életbe vezet.

Az újabb philosophiai kutatásoknak magyar fordításait és ismer
tetéseit majdnem ujjunkon számíthatjuk el. Ezek javát az «Athenaeum» 
jeles folyóirat nyújtja, a «Philosophiai írók tára» nagy hiányt pótolt 
Kanttal, Schopenhauerral, Hartmannal és Tainenel ; Wundt physio- 
logiai psychologiáját meg 1869-ben fordította le Gebhardt Lajos, és a 
Bácz Lajos bokros munkája csak újabb nyereség.

A fordítónak sok nehézséggel kellett megküzdenie, hogy a túlsá
gosan tömör előadást, a gyakran nehézkes és hosszadalmas mondat
szerkezetet, az újabb idegen műkifejezéseket híven és egyúttal fülünk
nek és értelmünknek kellemesen kifejezze.

Törekvése túlnyomóan sikert aratott. Az olvasó kellemesen fogja 
tapasztalni, hogy egy gondos, logikus olvasmányt vett kezébe, melynek 
minden sorából kiérzik, mint törte szét a nyelvnek a philosophiai 
fogalmak kifejezésére még nem alkalmas, nem közkeletű, nem hangza
tos elemeit. Itt érezzük első sorban szükségét annak, hogy egy a böl
csészeti fogalmak kifejezésére szolgáló philosophiai szókincs mennyire 
szükséges és csodáljuk, hogy a «Nyelvőr», mint megvédője nyelvtiszta- 
ságunknak, mindeddig erre figyelmét ki nem terjesztette, pedig classi- 
kus tudósaink, bölcsészeink, természettudományi és jogi tankönyveink 
nyelvében oly szétágazó téren és néha oly összhangzó módon alkotják
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meg a philosophiai terminológiáját, hogy ennek megrostálása fó'szükség. 
Egy ily szótár alapján először egységes kifejezésekhez jutnánk, másod
szor ezen egységes kifejezésekből, szavakból lassankint önállóan fejlőd
nék ki egy simulékonyabb, hangzatosabb philosophiai nyelv.

Eáez Lajos ezen szempontból nem sok elitélni valót nyújt. Kifogá
sunk csakis arra irányul, hogy a szavak használatában nagy ritkán 
bizonyos következetlenségbe esett. Tudományos, főleg bölcsészeti könyv
nél mindenekelőtt kívánatos, hogy az író a fogalmak, gondolatok és egyes 
árnyalataik kifejezésére egyszer alkalmazott szavakat következetesen 
használja. Ily téren a stilisztika kiszabta törvényszerűség, vagy a művé
szeti czél másodrangú dolog. A művelt, a tudományosan képzett olvasó 
előtt a lényeg, az igazság lesz a döntő és nem az, hogy az ismétlődő szó 
zeneileg miként hat, vájjon a synonym szócsere jobb lett volna, vájjon 
a mű nyelvileg szép-e. Ezen szempontból említjük a következőket : 
szempont és nézőpont, mint Gesichtspunkt fölcserélve fordul elő (18., 
23., 202. oldal), a nézőpont: Blickpunkt csak későbben (202.) használ - 
tatik helyes és találó értelmében. Irány és irányzat fölcserélése a Rich
tung kifejezésére (21., 27. old.). Intensitätsgrad : intensitás-érték és nem 
fok, holott később az utóbbi értelemben használja (66.). Gebiet és Feld 
állandóan mező (23., 57., 202. stb.). Ton és Klang-ot majdnem követ
kezetesen hang-níik fordítja : 83. oldalon hangulat ; Klanggefühl: hang
érzelem ; a 173. oldalon zengés tartalom : Klangvaheli.

Hibás képzetet kelt az Abstufung, abgestuft mint lefokozás, 
lefokozott és aláfokozott (4L, 114.); Signal csak jel ( 1 1 1 voraus
setzen: előföltételezni (158., 198., 242.); Anfangsgefühl : bevezető érte
lem (169.); Sinnesfläche: érzéki (sinnliche) felület : Bewusstlosigkeit : 
öntudatlanság és Unbewusstwerden : öntudatlanná válás (201.) ; Raum- 
schwelle: térküszöb (110.).

Zavarólag hatnak a magyar szók mellé zárójelben odatűzött ere
deti szavak (25., 4L, 42., 53., 106. stb.) és a teljesen plausibilis szóknak 
más szóval való magyarázata (orientálás 108., 133,), végül a latin szó
nak a magyar szóval vegyest való használata, melyben néha hiányzik 
a természetes rend, mely megkívánja, hogy a magyar szót az idegen 
kövesse, vagy pedig szükséges, hogy a szónak első előfordulásakor meg
világítsa értelmét és ezzel eleget tesz annak, hogy az olvasó előtt 
továbbra is megmarad annak jelentése.

Ámde mindez elenyésző csekély, az olvasót nem vezeti félre, a mű 
értelmét nem homályosítja és e dolgok semmiben sem kisebbítik a for
dítónak nagy érdemét. Lelkesedését és tudását öntötte a műbe, a mely
nek hatással kell lennie az egyetemi ifjúságra, a művelt közönségre és 
az iskolai tankönyvekre. Mélyen átgondolt, logikus fordítással van dől-
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gunk, mely philosophiai szókincs, illetőleg szótár hiányában a kezdet 
kezdetén kiváló elmeéllel és alapos tudással oldotta meg föladatát.

Morvát Győző.

H elyreigazítás.
(A Dreisziger-féle «Lakóhelyi ismeretek» ügyében.)

E folyóirat ez évi 3. számában dr. Weszely Ödön úr megbírálta 
Lakóhelyi Ismeretek ez. vezérkönyvemet. Nem ellenbirálatot irok e — 
különben okos — bírálatra ; hanem az ismertető rész azon tévedéseit 
akarom helyreigazítani, melyek könyvem félremagyarázására vezethet
nék azokat, kik könyvemet közvetlenül nem ismerik.

«A történeti áttekintés . . . másod-harmadkézből vett Ítéletek 
alapján próbálja megrajzolni a tárgy történetét», mondja a bírálat. Ez 
nem áll. A fölsorolt auctorok legtöbbjét — az irányt jelölőket kivétel 
nélkül — közvetlenül tanulmányoztam. Hogy aztán ez hogyan sikerült, 
nom vitatom. ízléstelenség volna tőlem erre kitérni. Csak azt csodálom, 
hogy ez állítás beigazolására épen Zillerékre hivatkozik az ismertetés, és 
itt is ezzel a mondattal akar bizonyítani: «Ez (t. i. az, hogy Zillerék a 
népmeséket veszik a lakóhelyi ismeretek alapanyagáúl) első pillanatra 
hóbortnak látszik, pedig nem az». Ez a mondat azért kapott ilyen for
mát, mert — ismervén a magyar kritikai viszonyokat — természetem
hez híven, lehetőleg enyhén akartam utalni arra, hogy hazánk pæda- 
gogus bírálói fölületesen bírálván, az első pillanatra hoznak Ítéletet az 
előttük fekvő könyvekről ; így nevezték el hóbortnak a Zillerismus itt 
szóban forgó kísérletét is.

A tanítás egységeiről szólván az ismertetés, ezeket mondja : «Nagy 
meglepetésemre Dreisziger mást ért itt a tanítás egysége alatt, mint a 
mit rendesen szokás, s a mit ő maga is értett egy előbbi munkájában. 
«Az első osztály teljes vezérkönyvé »-ben. Most egy-egy tárgyi kört 
nevez el egységnek, mint pl. az iskolai élet, az otthon, a község.» 
Eltekintve attól, hogy az egész évi tanítási anyag e kisebb köreit sajtó
hibából csakugyan egységeknek mondja a könyvem, mert a kéziratom 
nagyobb egységeknek nevezi, hibás ez az ítélet, a mit a könyvem ezen 
sajtóhibás tétele után nyolez sorral alább következő passus és az egész 
fejezet bizonyít. Könyvem 45. oldalán ez áll: «Az ilyen kisebb körök 
(t. i. a nagyobb egységek) sem tárgyalhatok egyszerre. Hanem vannak e 
kisebb köröknek olyan egyes tagjai, a mely tagok jellegzetessége alkal
massá teszi ezeket a részletes tárgyalásra. Olyan általános értékű igaz
ságok elsajátítását teszik lehetővé az ilyen jellegzetesebb tagok szemlé
letei, a mely igazságok konkrét alakban való megismerése fölöslegessé 
teszi minden egyes hasonló tárgy részletes ismertetését ; hanem lehetsé
gessé teszi, hogy egy-két egyed részletes megismerése alapján, akár a 3., 
akár az 5. fokozat körében a többi hasonló tagokat a gyermek maga 
illeszsze be az általános igazság keretébe. Ezek a jellegzetes egyedek a 
tanítás egyseged. Ebből látszik, hogy a bíráló téved, s hogy én most azt 
nevezem tanítási egységnek, a mit mindenki annak mond, s a mit előbbi 
könyvemben annak neveztem.

Egymás helyen ezt mondja a bírálat: «Dreisziger sem tudja a mesét 
e tárgy elméletébe beleilleszteni, bár a gyakorlati részben erősen fölhasz
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nálja. A mesét ő csak mintegy díszítésnek tekinti, fődolognak azt, hogy 
megtanulja az iskolaszobát, a lakóházat, a kutyát, meg az egeret». Ez az 
állítás igazán meglep.

Könyvem elméleti részében a meséről — csak futólagos válogatás 
után a következőket idézem : A 14. oldalon körülírt czél határozottan 
kívánja a szív- és akarat nemesítését. A tananyag kiválasztásánál (15— 
18. 1.) ezt mondja könyvem : «Ha pedig a jó, a szép és az igaz megkedve
lésével a gyermek szivét és akaratát nemesbíteni óhajtjuk», gondoskodni 
kell arra való anyagról. «Ezt az anyugot a költészet nyújtja.» «Boldog
ság nézni a mese-hallgató gyermeket, a mint együtt érez, gondolkozik, 
él a mese alakjaival». S később kijelölvén részletesen a tananyagot, a 
szív- és akaratképzés anyagául első helyen természetesen a mesét, ezeket 
mondom: «Ez az anyag nyomon követi a reálismeretek körét s mindazon 
fogalmakat tárgyalja, melyek az illető felölelt és épen tárgyalt körben 
rendszerint előfordulnak. » Ez elv szerint készült a 22. oldalon közölt 
tanterv is, hol külön-külön ki van tüntetve minden egyes kör után a 
szívképző anyag s első sorban a mese.

A tananyag fölhasználására szolgáló eszközökről szóló fejezet 2-ik 
pontja (28—30. oldalon) majdnem teljesen annak van szentelve, hogy az 
olvasó meggyőződjék róla, hogy — mint a bírálat mondja — «a mese 
épen olyan tanulmány a tanítás ezen fokán, mint később a történelem, s 
mint most a szoba, a ház, a kutya, vagy az egér». Hogy ez az állításom 
igaz, bizonyítja a következő idézet: «Kell értelmezni a mesét! Éspedig 
annyi részre szakítva, a hány főgondolatot tárgyal, a hány egységből 
áll. Ha a mese csak egy, külön tárgyalásra érdemes, általános értékű 
igazságot tartalmaz, az egész mesét egyszerre értelmezzük ; ha két ily 
igazság foglaltatik benne, tehát ha két egységből áll, két részletben végez
zük az értelmezést. »

Sőt a 3. pont (30—32. oldalon) az olvasást is belevevén e tárgy 
eszközei közé, azt is kimutatom, miként kell a mesét az olvasókönyv 
alapján részletesen tárgyalni. A tanítás fokozatainak részletezése közben 
(36—43. old.) pedig egyetlen helyen sem marad ki a mese, mint olyan, 
melyet a tanítás minden fokozatán tárgyalni, tehát tanulmány tárgyává 
tenni föltétlenül szükséges. S hogy mennyire fontosnak tartom mindezt, 
mutatja az a körülmény, hogy a mesék tanulmány tárgyává tevésére, a 
tanítás egységeinek részletes tárgyalásakor (a 45. lapon) újból vissza
térek: «Vannak pl. mesék, vagy elbeszélések, melyek két vagy három 
általános értékű igazságot tartalmaznak . . .  ; az ilyen meséket annyi 
egységre osztjuk, a hány ilyen természetű igazságot tartalmaznak, — és 
ezen külön egységeket egyenkint mind az öt tanítási fokon keresztül 
tárgyaljuk».

Mindezekből tehát az tűnik ki, hogy 1. a tanítás egységeit helye
sen határoztam meg, hanem az ismertetés nézte át az igazságot ; 2. hogy 
az elméletbe beleillesztettem a mesét, és szerepét pontosan kijelöltem ;
3. hogy a mese alapos földolgozását nem hogy el nem ejtem, hanem — 
mivel ez nálunk új dolog még — szinte fölösleges módon ismételgetem, 
egészen a szájbarágósig.

Ennyit szükségesnek láttam elmondani a bírálat tulajdonképeni 
ismertető részében észlelt átnézésre ; a bírálatra magára megjegyzést 
nem teszek, hanem az egyes részeiből merített okulásért köszönetét 
mondok. D b e i s z i g e b  F e b e n c z .
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— Az iskolai szünetek felosztása ügyében a vallás- és közokta
tásügyi magyar kir. miniszter f. évi mározis hó 9-én 15301. szám alatt 
az orsz. közoktatásügyi tanácshoz a következő rendeletet intézte :

Szülők és tanférfiak részéről újabban az a nézet nyilvánul, hogy 
az iskolai szünidőnek jelenlegi felosztása változtatásra szorul. Tárczám 
f. évi költségvetésének tárgyalása alkalmával a képviselőház is foglal
kozott e kérdéssel, mely nem csak az illető tanintézet tanulmányi és 
fegyelmi rendjével, hanem a gyakorlati élettel is soknemű vonatkozás
ban áll, s a legkülönbözőbb érdekeket érinti. Készemről oly fontosnak 
tartom a szünidők helyes felosztását, hogy habár a középiskolákat ille
tőleg az 1883. évi XXX. tv.-cz. 20. § a határozott rendelkezéseket tar
talmaz, mégis feladatomnak ismerem e kérdést, a pædagogiai és társa
dalmi szempontok együttes mérlegelése alapján beható vizsgálat alá 
vétetni.

Hiszem, hogy e vizsgálat, mely a közoktatás összes tagozataira, 
tehát az illető népoktatási intézetekre, a középiskolákra, főiskolákra és 
szakiskolákra külön-külön és együttes összefüggésben kiterjesztendő, 
oly elméleti és tapasztalati anyagot fog szolgáltatni, melynek alapján 
eldönthető az a kérdés, vájjon a szünidő jelenlegi felosztása továbbra is 
érvényben maradjon-e, s ha nem, e felosztás mikép volna megjavítható, 
s különösen mikép volna megközelíthető azon czél, hogy a nagy szün
idő az összes tanintézetekben a lehetőségig egyöntetűen szabályoztas- 
sék. A tanéveket elválasztó nagy szünidőn kívül azonban az évközi 
huzamosabb szünidő felosztása is vizsgálat tárgyává teendő.

Felhívom a közoktatási tanácsot, hogy a jelzett kérdést tegye 
tanácskozás tárgyává, és pedig: 1. tanulmányi és fegyelmi, 2. egészségi, 
3. társadalmi szempontból s illetőleg arra való tekintettel is, vájjon e 
szempontok egybevetése mellett a különböző iskolai fokozatok eljárása 
nem volna-e egymáshoz közelebb hozható. Mert jóllehet súlyt helyezek 
arra, hogy a tanulmányi eredmény kellő színvonala mindenütt megóvas- 
sék, még sem tartanám helyesnek, ha a tanulók egészsége és a családi 
élet ethikai mozzanatai, tehát minden iskola nevelő munkásságának e 
legfontosabb tényezői az iskolai szünidő megállapításánál figyelmen 
kívül maradnának.

Középfokú iskolák testgyakorlati anyaga. E czímen jelent 
meg «egy tartandó felolvasás részleteként» a «Tomaügy» legújabb 
márcz. 15-iki számában egy czikk, melyben annyi igaz van szépen el
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mondva, hogy rövid ismertetését kötelességnek és egyúttal élvezetnek 
tartom. A talpraesett czikk eszmemenete a következő : Nem a tanagyag 
revisiója a legfontosabb teendő, mert a hozzáértő így is boldogul, hanem 
a tornacsarnokoknak és játéktereknek csekély száma és a nevetségesen 
szűk idő ! A testi nevelés ügye a közéletnek következő négy tényezőjét 
■érdekli közelről : a pædagogust, a hygienikust, az államférfit és az æsthe- 
tikust. Hogy ez utóbbinak hivatása milyen fontos, az kitetszik a test 
helyes arányából és a mozdulatok szép plastikájából. Arra, hogy laká
saink, városaink szépek legyenek, sokkal többet költünk és gondolunk, 
mint bármi másra. A tornát tisztán humanistikus czélból is az emberi 
kultúra eszközei közé kell sorozni ; azért ideje már, hogy a czélt meg
illető terjedelemben vétessék fel az embernevelés programmjába. A test
gyakorlati anyag egyes részeit illetőleg a czikk írója így vélekedik. 
A rendgyakorlatokból csak annyi veendő, a mennyi a legegyszerűbb 
mozdulatokhoz szükséges. A szabadgyakorlatoknak nagy értékük van, 
lehetőleg kéziszerekkel és a szabadban végzendők ; nehogy szellemi meg
terhelést idézzünk elő, beérhetjük négyütemű gyakorlatokkal. A szer
gyakorlatokat illetőleg Lagrange és Mosso-val szemben helyesebb du 
Bois-Beymond felfogása, melyet számos tekintély és tapasztalat támo
gat. E szerint a szertorna ép úgy ideggymnastika, mint izomgymnas- 
tika, melynek czélja, hogy az emberi szervezetet, szép test és szép moz
dulatok mellett, könnyen és biztosan kezelhető szerkezetté avassa. 
E magas czél megvalósítása csak a leggondosabb methodikai készültség 
és eljárás mellett lehetséges. Az alsó osztályokban osztálytornázás, a 
felsőkben, kellő előkészítés mellett, csapattornázás ajánlatos.

A talpraesett essay szerzője, Kováes Rezső szerkesztő, ki fejtege
téseivel és felfogásával bőven igazolja, hogy a tornázásnál egyébhez 
is ért. (kf.)

— Weber István  emléke. Weber Istvánnak, a korán elhunyt 
miskolczi tanárnak és derék psedagogusnak, kinek czikkeivel folyóira
tunk olvasói is többször találkoztak az I—V. évfolyam hasábjain, emlé
ket állít a kegyelet. E folyóirat volt és jelenlegi szerkesztője szűkebb 
körben gyűjtést rendeztek e czélra, mely gyűjtéshez a következők járul
tak hozzá : dr. Gyomlay Gyula 2 frt, Staub Móricz 1 frt, Lampel Kóbert 
(Wodianar F. és Fiai) 10 frt, dr. Csengeri János 5 frt, dr. Négyesy 
László 3 frt, összesen 21 frt. Ez összeget Polgár György miskolczi kir. 
kath. gymn. igazgató úr kezéhez juttattuk. A Pædagogiai Társaság azon 
t. tagjai és a Magyar Pædagogia azon t. olvasói, kik az elhunyt szakíró 
iránt való baráti vagy kegyeletes érzésből még hozzá akarnak járulni a 
síremlék költségeihez, szíveskedjenek adományaikat akár hozzánk, akár 
Polgár György igazgató úrhoz (Miskolczra) küldeni.



VEGYESEK. 2 5 »

— Osztályzatok statisztikája. A múlt havi füzetben közölt sta
tisztikai kimutatást néhány napilap behatóbban ismertette s különféle 
commentárokat fűzött hozzá, némelyik helyesebbeket, másik kevésbbé 
helyeseket. A Pesti Hirlap «Hol terem a legtöbb secunda ?» ez. közlemé
nyében többek közt azt írja, hogy «... tisztában lehetünk az iránt, hogy 
mely intézetekben értek el a tanár urak legkisebb eredményt, s hol taní
tottak legjobb eredménynyel. » Az ily következtetés föltétlenül egyoldalú. 
A numerikus jó vagy rossz eredmény számos tényező összehatásának 
eredménye, melyek közül a főbbek a következők : 1. az anyag minősége 
(úgyszólván évről-évre változik u. a. intézetben is) és a tanulók létszáma,
2. az osztályozás szigorúságának mértéke, 3. a tanítás minősége. A kiváló 
eredményt vagy a feltűnő eredménytelenséget hol ez, hol az a tényező 
okozhatja, hol több is együttesen, de egy tényezőnek tulajdonítani 
minden esetben az egészet nem szabad. A hol bizonyos statisztikai ered
mény összetett természetű, minden logikailag iskolázott ember óvakodni 
fog az elvonástól és hirtelen általánosítástól. A P. H. viszhangja azon
ban új viszhangot ébresztett. A Tanáregyesületi Közlöny ápr. 3-iki szá
mában feltűnik a vegyesek közt az ismert (kf.) manupropria, s helyre- 
igazítással él a «P. H. » következtetéseivel szemben, de hibáztatja a 
Paedagogiát, illetőleg czikkiróját is, hogy miért ad okot ilyen félreértésre 
s a közönséget miért vezeti félre efféle összeállítással, mely különben 
nem is tanulságos. Ha valakinek őszinte szándéka van a helyreigazítás
sal, rendszerint ott teszi meg, a bol a hibát elkövették, hiszen az illető 
közönség előtt kell a dolgot jóvá tenni, (kf.) azonban nem terhelte sem 
a Pesti Hírlapot a helyreigazítással, sem a Magyar Paedagogiát, melyet 
pedig máskor föl-fölkeres soraival, hanem fordul egy harmadik fórumhoz, 
a melynek semmi köze nem volt e dologhoz. Ennek nyilván nem a téve
dés helyreigazítása volt a czélja, hanem az a különben felebaráti szándék, 
hogy kellemes dolgot mondjon az illető lap közönségének. T. munkatár
sunk állításával szemben egész szárazon meg kell jegyeznünk, hogy a 
kérdéses statisztikai kimutatás senki ellen nem fordul, s az objectivitásnak 
lehető legnagyobb mértékét mutatja, mikor minden legkisebb reflexió 
nélkül csak adatokat közöl. Arról nem lehet felelős a czikkiró, hogy 
adatait nem tudják értelmezni. Tessék megtámadni azokat, a kik a 
helyes adatokból helytelen következtetéseket vonnak. Azt az állítást, 
mintha az ilyen statisztikának semmi értéke nem volna, nem ismerhet
jük el. Először is a helyi esetlegek a nagy tömegben kölcsönösen kiegyen
lítődnek, másodszor pedig a hol az általános mértéktől valami igen fel
tűnő eltérés van, az kétségtelen jel arra nézve, hogy az eredményt 
befolyásoló tényezőknek legalább valamelyike fenforog.

Sokkal érdemlegesebb felszólalás Fest Aladár fiumei igazgató 
úrnak hozzánk intézett következő levele :
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Igen tisztelt Szerkesztő úr! A «Magyar Pædagogia» utolsó számá
ban igen érdekes statisztikai kimutatás jelent meg a magyar gymnasiu- 
mokról. Az összeállítás szerencsés gondolat volt ; reményiem, folytatódni 
is fog. Egyes napilapok azonban a czélon túllövő következtetéseket fűz
tek az egyetlen egy évre vonatkozó adatokhoz, melyek magukban még 
nem bizonyító erejűek. Az egyes intézetekben is váltakoznak jó és rossz 
termésű évek. A bukottak nagy száma ép úgy nem absolut nemes levele 
egy intézetnek, mint csekély számuk. Szolgálhatok adatokkal, a melyek 
érdekes módon illusztrálják egy-egy intézetben a bukott elem fluctuatió- 
ját. De még várnunk kell arra a tanférfiúra, a ki e számadatokból valami 
általános érvényű törvényt tudjon kihüvelyezni.

A fiumei m. kir. államgymnnsiumban elégtelen osztályzatot nyert.
1882/3. végén 148 tanuló közül 39 26%
1883/4. « 147 « « 33 23 »
1884/5. « 144 (( (( 25 17 »
1885/6. « 146 « « 30 20»
1886/7. « 136 « « 26 19 »
1887/8. « 138 « « 22 16 »
1888/9. « 143 « (( 38 26 »
1889/90. « 140 (( « 39 27 »
1890/1. « 145 « « 22 15 »
1891/2. « 148 « « 23 15 »
1892/3. « 167 <( « 23 13 »
1893/4. « 180 (( « 43 23 »
1894/5. « 171 « « 30 17 »
1895/6. « 176 « « 35 20 »
1896/7. « 174 « « 23 13 »

Talán valami actio és reactio-féle viszonyt még legkönnyebb volna 
megállapítani. A sok bukás után következik a kevés bukás és viszont. 
A sok bukás ijeszt s fokozott tevékenységre sarkal : bekövetkezik a 
kevés bukás korszaka. Ez tart egy ideig : megszűnvén a bukástól való 
félelem, újból érvényesül a vis inertiæ, a tanulók elhagyják magukat, és 
újból beáll a bukások növekedése. A tavalyi kevés bukás következtében 
a fiumei gymnasium nagyhirteien tanügyi «Eldorado» hírébe jutott; 
jövőre tán már túlszigorúnak fog tetszhetni. A meteorologiai meg
figyeléseket tehát mindenesetre még folytatnunk kell.

—  «B etűsoros tá jék ozta tó  a középiskolai rendeletekben, szabály
zatok- és utasításokban. Összeállította dr. Németh Antal, tankerületi 
kir. főigazgató» czimű munkára vettünk előfizetési felhívást. A Tájé
koztató a fennálló rendeletek könnyebb kezelésére, feltalálására és az
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administratióban való gyorsabb felhasználására kíván szolgálni s külö
nösen az igazgatóságoknak és tanári testületeknek tehet jó szolgálatot. 
A teljes mű előfizetési ára 80 kr., postai szétküldéssel 90 kr. Az előfizetés 
a Lampel Róbert-czéghez küldendő Budapestre.

BEKÜLDÖTT MŰVEK.

Kis franczia nyelvtan. Szerkesztette dr. Theisz Gyula. Lampel R. 
i Wodiáner.) 148 1. Ara fűzve 80 kr. Kötve 1 frt.

M agyar méhészkönyv. Irta dr. Farkas Mihály. Ötödik átdolgozott 
kiadás. Kiadja a Franklin-Társulat (Falusi Könyvtár 1. ez.) Ara 50 kr.

Jelentés az 1897-ik év nyarán Ausztriában, Németországban és Svéd
országban tett tanulmányutamról. Lúd K ároly  tói. 36 1.

P. Vergilii Moronis Aeneis. Magyarázta Várkonyi Odilo. V. füzet. 
Aeneis III. 456. — IV. 401. (Lat. isk. class, præp., szerkeszti Dávid István. 
29. füzet.) Budapest, Lampel R. (Wodiáner.) Ara 25 kr.

Q. IJoratii Flacci epistulae. Magyarázta dr. Vajda Károly. II. füzet. 
Epit. I. 13. — II. 1. (U.-azon sorozat). Ára 50 fillér.

Herodotos müveiből való szemelvények. Magyarázta Dávid István két 
csatatérkóppel. Lampel (Wodiáner.) Görög és latin remekírók gyűjteménye. 
36. sz. 184 1. Ára 90 kr.

Útmutató a m agyar nyelv tanításához a d irek t módszer alapján  a 
beszéd- és értelemgyakorlatok anyagának feldolgozásával a nem magyar 
anyanyelvű népiskolák első osztálya részére. Tanítók és tanítójelöltek hasz
nálatára. írták : Göndör Károly igazgató és Mibalicska I., Riszpler R., Zelli- 
ger A. népiskolai tanítók. Budapest, Lampel R. (Wodiáner F. és Fiai.) 
109 1. Ára 70 kr.

Ó -E gyiptom  irodalm a. A Szent-István-Társulat tudományos és iro
dalmi osztályának felolvasó üléséből. 27. sz. Dr. P la tz  Bonifácz rendes tagtól. 
Budapest, Szent-István-Társulat. 25 1. Ára 30 kr.

M agyar és német zsebszótár tekintettel a két nyelv szólásaira. Szer
kesztette W olff Béta  állami főreáliskolai tanár. II. Német-magyar rész. 
Budapest Athenæunr. 400 1. Vászonkötésben 1 forint. A két rész egybe
kötve 2 frt.

Abbé Alizon. Mária, a szom orúak vigasztalója. Elmélkedések és 
elbeszélések május havára. Válogatott imagyüjteménnyel. A német kiadás 
nyomán fordította egy szatm árm egyei áldozópap. 10.-r. 484 1. Diszköt. Szent- 
István-Társulat.

Üdvözlégy Mária. Irta Stolz Albán. Magyar nyelvre átdolgozta R u -  
schek Antal esperes-plébános, a F. J.-r. 1. Főpásztori engedelemmel. Bpest. 
Szent-István-Társulat. 8.-r. 256 1. Díszkőt.

A keresztény nő. Irta Ruschek Antal, esperesplébános, a F. J.-r. 1.
R. Hirsch Nelli rajzaival. Főpásztori engedelemmel. Budapest. Szent-István- 
Társulat. Díszköt. 8.-r. 165 1.
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A Szent-István-Társulat népszerű füzetkéiből megjelentek :
Szent Erzsébet asszony élettörténete. Irta Filó Károly. 82 1. Ara 

5 kr. — A kölcsönpénzen vett birtok. Elbeszélés. Irta Dominkovich János. 
18 1. Ara 3 kr. — A korcsmahősök, vagy az apja meg a fia. Irta Hegedűs 
Ferencz. 18 1. Ara 3 kr. — Isten negyedik parancsa, vagy Hogyan bűn
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URALKODÓ IRÁNYZATOK A MILLENNIUMI 
KONGRESSZUSON.

A kik a millenniumi egyetemes tanügyi kongresszuson reszt
vettek, bizonyára még most is kellemesen emlékeznek vissza arra 
a lelkes hangulatra, a mely az összes résztvevőkre kiterjeszté ural
mát. Akkor nem is értünk rá, nem is akartuk, de nem is tudtuk 
volna ezt a hangulatot elemezni, nem volt meg hozzá az áttekintés 
lehetősége. Most, hogy a kongresszus naplója megjelent, módunk
ban áll már tüzetesen számbavenni azokat az áramlatokat, melyek
ből azon hangulat összetevődött, ügy, a mint a Napló tanulmá
nyozása közben az egyes áramlatok előtérbe nyomultak, uralko
dókká lettek s ezzel a kongresszusnak jellemét megadták, úgy a 
mint előttem ez a jellem ezekből az uralkodó vonásokból megala
kult, szándékozom azt a t. Társasággal megismertetni.

Hogy jobban ki tudjam domborítani a kongresszus arczula- 
tát, először két negatív jellemvonásra akarok rámutatni.

A kongresszust megelőző évtizedben két tárgy foglalta le 
majdnem teljesen az időszaki iskolai sajtót : az anyagi ügyek és a 
szervezeti kérdések. Annyira túlnyomó és általános volt ezen áram
latok uralma, hogy nem lett volna meglepő, ha a kongresszust is 
lefoglalják maguknak. Ámde, a kik ettől tartottak, azokra kellemes 
csalódást hozott a kongresszus. Ezek a kérdések nagyon is a hát
térben maradtak.

Az anyagi ügyeket illetőleg nem azért emelem ki ezt a hát- 
térbeszorulást, mintha azoknak javítását nem tartanám épen a 
köznevelés érdekében is elsőrendű szükségnek, vagy mintha az 
erre való törekvést méltatlannak ítélném a közoktatásügy munkásai
hoz. Hiszen mi mindnyájan meg vagyunk győződve, hogy jelen
legi viszonyaink között az a leghathatósabb közoktatási politika, a 
melyet számokban lehet kifejezni s a melyet jelenlegi miniszterünk

17M agyar Pædagogia. V II. 5.
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oly hatalmas arányokban folytat, hogy a közoktatásügyi költség 
vetés emelkedését évenkint a millióval lehet mérni.

Nem hiányzanak az anyagiakra vonatkozó javaslatok teljesen 
a kongresszus tárgyalásaiból sem ; hiszen hypokrizisnek, vagy 
legalább is mesterkéltségnek tűnnék föl teljes hiányuk, de csupán 
két indítványnak volt közvetlenül ez a tárgya, és ha mind össze- 
szednők azokat a helyeket, a melyek ezt mellékesen érintik, együt
tesen sem tennének ki a 100 íves naplóban egy félívet. A hol fel
bukkantak is ezek a kérdések, nem mutatkoztak népszerűeknek, a 
tárgyalás átsiklott rajtuk. Jellemző eset, hogy a midőn Balogh 
Péter — az «Erkölcsi nevelés»-ről szólván — ezen legideálisabb 
czél elérhetésének egyik föltételéül kimondatni kívánta, hogy «a 
tanítók és tanárok anyagi és erkölcsi javadalmazását emelni kell», 
indokolván ezt épen az ő ismert ideális fölfogásából eredő meg
győződésével, hogy a nevelői hatás érvényesítéséhez egy derűit és 
harmonikus lelkületű ember egész energiájára van szükség, — a 
kongresszus illető szakosztálya, az előadó hozzájárulásával is, ezt 
a pontot tárgyalás nélkül mellőzte a határozati javaslatból.

Ezek a vonások megint arról tanúskodnak, hogy minden 
magyar ember lelkében él az ideális elhatározásokra való hajlam, 
úgy hogy a hol sok magyar gyűl össze, az egyéneknek ez a közös 
érzete okvetetlen uralkodó hangulattá tevődik össze, a mi a magyar 
gyülekezeteket jellemző emelkedettséget hozza létre.

A megelőző évtized másik uralkodó irányzata a szervezeti 
kérdések kedveltsége volt. Az egységes középiskola tervének föl
vetése nyitotta meg a zsilipet, a melyen aztán áradatként zuho
gott a legtarkább tervezetek sokasága. Bármily óvatos mérséklettel 
körülirva jelent meg először az egységesítés terve, ez nem gátolta, 
hogy az egyféle középiskola százféle terve mellett föl ne bukkan
janak a mindenféle iskolára kiterjedő még egységesebb tervek, s 
így tovább, ebben az irányban egészen a czigány superlativusig, a 
legeslegegységesebb iskoláig. Az egységesben levő üdvös alapgondo
lat olyan felhajtásai, a melyek már dogmának tekintik azt a tételt, 
hogy : annál tökéletesebb, minél egységesebb. Mintha pl. az ember
nél tökéletesebb szervezet volna a majom, mert az embernek keze 
van, meg lába, míg a majomnak csupa keze. Volt ennek az áram
latnak — habár negatív — eredménye. Az a sokféle alak, a mely
ben a tervezők az egységes középiskola képét mutogatták, azt a 
meggyőződést kellett hogy ébreszsze, hogy meg kell várni, a míg
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a szétágazó irányzatok újból összehajlókká lesznek, addig pedig a 
gyökeres reform helyett a symptomatikus kezelés módszerére térni 
át. De másfelől a szervezeti kérdések túlsúlyra vergődése határo
zottan káros hatású a közszellemre. Az ember nagyon hajlandó 
önmagán kivül keresni a hibát. Ez a hajlam kielégítést talál és 
fölhízik rajta, ha a szervezet hibáit állíthatja előtérbe. Ezzel jól el 
lehet altatni az egyéni lelkiismeretet. Pedig épen az iskola az az 
intézmény, a melyben a legtöbb fordul meg a tanító egyéni m un
káján. Ez meghozza a maga gyümölcsét az alkalmatlan szervezet 
bilincsei között is, és a legtökéletesebb szervezet is üres keret 
marad a nélkül. Szerencsés összetalálkozás, ha a siker ezen két 
föltétele harmonikuson egészíti ki egymást s ezen összhang létesí
tése mindig méltó tárgya marad a tanítóság törekvéseinek, de a 
szervezeti ügyek majdnem kizárólagos kultiválása csak akkor volna 
okadatolt, ha az iskola belső életének munkáiban annyira tökéle
tesek volnánk, hogy ezen a téren már nem akadna mire tanítsuk 
egymást, vagy pedig, ha a szervezet leküzdhetetlen akadályokat 
vetne munkálkodásunk elé. Egyik eset sem áll nálunk s a szerve
zeti kérdések uralkodásának legfőbb oka marad a divat, s talán 
még a nagymértékű elégületlenség.

A kongresszus meghozta a kedvező fordulatot. A külső szer
vezet helyett az iskola belső életére irányuló kérdések vették át az 
uralmat. És hogy ez a fordulat nem ideiglenes volt, hanem kezdete 
egy tartós irányzatnak, arról tanúskodnak az iskolaügyi sajtó utolsó 
évfolyamai, a melyeken a szervezeti kérdések ép úgy kezdenek 
eltünedezni a methodikai czikkek között, mint a hogy ezek tűntek 
el amazok között a kongresszust megelőző évtizedben.

Kivételt tesz az új irányzat alól két szakosztály, a melyek 
tárgysorozatát túlnyomólag szervezeti kérdések töltötték ki. Ezek : 
a polgáriskolai és a kereskedelmi iskolai szakosztályok. De ezeknél 
teljesen megokolt a dolog, mert legégetőbb kérdésük épen az, hogy 
szervezetüket végre megtalálják. Nem arról van a szó, hogy miféle 
szervezet lehet inkább alkalmas czéljuk megközelítésére, hanem 
kérdésessé volt téve maga a czél, a melyet keresniük kell. Ez pedig 
lényeges akadálya a határozott előrehaladásnak. E két iskola 
szervezetének bizonytalansága szorosan összefügg egymással, bál
áz egyik fél most még szereti ezt az összefüggést elhomályosítani. 
Ez a kérdés együttesen lesz majd megoldható.

A polgáriskolai szakosztály tárgyalása a szervezet kérdésé-
17*



2 6 0 KOVÁCS JÁ N O S.

ben határozottan sikeresnek mondható. Határozott sikernek kell 
tekinteni azt, hogy a polgáriskolai tanárság azon két tábora, mely 
hosszú ideig szemben állott egymással, külön egyesületekbe csopor
tosulva, épen az iskola czélját illetőleg is eltérő fölfogással s kivált 
régebb olyan irányzattal, a mely az eltéréseket ellentétté igyeke
zett fokozni, m ár a kongresszust megelőzőleg is közeledett egy
máshoz s a kongresszus végre nemcsak közös táborban, hanem 
közös meggyőződésben is egyesítette őket. Közel 200-an vettek 
részt a polgáriskolai szakosztályban s egyhangúlag hozták azokat a 
határozatokat, a melyek a polgáriskolának organismusunkban betöl
tendő helyét Írják körűi. A czél megállapításában így létre jött a 
megegyezés, a czélravezető szervezetre vonatkozólag is csak árnya
latbeli különbségek mutatkoznak. Némelyek hajlandók ezen árnya
latbeli eltérésekben jelentékeny különbségeket látni, de hogy nem 
azok, tanúsítja az, hogy valamennyi nézet egy közös meggyőző
désben forr össze, s azt vallja alapjáúl, hogy a polgáriskola úgy, 
a mint azt Csengery a törvénybe belevitte és későbbi irataiban 
értelmezte, helyesen volt concipiálva s a hiányok okát abban kell 
keresni, hogy az életbe való átvitelkor bizonyos lényegesen szük
séges életföltételek magtagadtattak tőle.

A polgáriskola szervezete a közel jövőnek egyik legfontosabb 
kérdése lesz. Ideje volt, hogy a döntés elé az illetékes tényezőknek 
legalább egyike : a polgáriskolai tanárság a lényegben megállapo
dott egyetértéssel menjen.

A kereskedelmi iskolák szervezetének kérdése a kongresszuson 
sem tudott kibontakozni chaotikus állapotából. Körülbelül olyan 
egyenetlenség mutatkozott úgy a czél, m int a szervezet fölfogásá
ban, a milyen 6— 8 év előtt a polgáriskolákról uralkodott. Ez utóbbi
nak tisztázódása biztató példa lehet, hogy a kereskedelmi iskolákra 
nézve is meghozza a jövő első sorban a bennük működő szak
emberek egyetértését. Épen a polgáriskolai kérdés megoldása fogja 
ezt lehetségessé tenni.

Vázolván ezekben azt a szűk helyet, a melyre az addig ural
kodott anyagi és szervezeti kérdések visszaszorultak, rátérek a kon
gresszus positiv jellemvonásaira.

A külső szervezet helyett, az iskolai belső élet szervezetének 
kérdése vette át az uralm at. De ennek sem m inden ága. Már 
Alexander Bernât, a kinek egyik összes ülésén ezen kérdés tárgya
lása volt feladatául tűzve, fejtegetését csak egy kérdésre szorította,
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mert ebben látja az iskola főczélját kifejezve. Azt a kérdést veti 
föl és fejti ki, hogy «az iskola belső életének erkölcsi része rend
ben van-e?»

És az erkölcsi nevelés kérdése, a mit Alexander a maga elő
adásában így kiemel, kiemelkedik az egész kongresszuson. Nemcsak 
azokban a magukban is jelentékeny számú előadásokban, a melyek 
czímükben is ezt a tételt viselik, hanem majdnem Valamennyi érte
kezés és fölszólalás, a melynek tárgya vonatkozásba hozható 
ezzel a kérdéssel — és nagyon sok van ilyen — mind sürgeti az 
erkölcsi nevelést. Az előadók túlnyomó része derék ember ne
velését követeli az iskolától, nem pedig sokat tudóét. Az iskola 
nevelői feladatának ezen kidomborítása nem csupán a Her
bert eszméinek terjedésére vezethető vissza. Közviszonyaink 
képe, a múltak hagyományainak föléledése, s jelenlegi iskoláink 
életében szerzett tapasztalatokból alakúit egyéni meggyőződés 
látszik nyilvánulni az egyesek fölszélalásaiban, s a megokolások 
többnyire a nemzet erkölcsi erejének fölélesztését és gyarapítását 
hozzák föl, mint a mely megköveteli az iskolának ilyen irányú 
működését.

Igen sok volna mindezeket fölsorolni, sőt összefoglalni is, de 
a t. Társaság engedelmével rá akarok mutatni legalább vázlato
san azokra a megegyezésekre, a melyek e kérdést legteljesebb 
összefoglalásban tárgyaló előadásokban föltűnnek. Ezek az előadá
sok : Alexander B.-nak már említett értekezése, melyet az összes 
ülésen adott elő, továbbá Balogh Péter-nek «Erkölcsi nevelés az 
iskolában» czimű előadása az általános és iskolai paedagogiai 
szakosztályban ; De Gerandó Antoniná-nak és Geőcze Saroltá-nak 
a nőnevelési szakosztályban tartott előadásaik «A leányok erkölcsi 
nevelése az iskolában» czímmel, különösen a Geőczéé, a kinek 
más szakosztályokban tartott előadásaiban is az erkölcsi nevelés 
követelése uralkodik.

Erős színekkel festik mindnyájan a mai iskolák mulasztásait. 
«Sivár, rideg, lelketlen a mai iskolai élet, és a főczélt eltéveszti.» 
«Mert hiába minden, a fő mégis az erkölcsi élet, ez az a táplálék, 
mely minden más erőt táplál.» (Alexander). «A mai iskola folyto
nosan csak tan ít; igazgatók, főigazgatók, miniszteri rendeletek 
mind csak a tanulmányi eredményt sürgetik ; a tanárok egymást 
Hezitálják túl a tudás nagyságának a mutogatásában». «Végzetes 
tévedés ! Vigyen bár magával a tanuló sokkal kevesebb ismeretet
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a mainál, de azt aztán tudja sokkal jobban ; főleg pedig vigyen 
magával nemes erkölcsi hajlamokat, lelkesedést a szépért és jóért, 
tiszteletet a tudomány és műveltség áldásai és bajnokai iránt ; 
vigyen magával egészséges főt és szivet ; sokkal jobban be fogja 
tölteni hivatását az életben ; sokkal tevékenyebb részt fog venni 
kora kulturmunkájában.» (Balogh). És a nőkre vonatkozólag 
mondja Geőcze: «A családi élet bomlását s a családalapítás nehéz
ségét nem a szegénység okozza, . . . hanem okozza az, a mi a 
nélkülözést elviselhetetlenné teszi : a zabolátlan vágyak, a köteles
ségérzet hiánya és a féktelen önzés, mely immár a fiatalságot is 
megmételyezte, szóval : az erkölcsi alap elégtelensége. Építsük ki 
ezt az erkölcsi alapot és meg fognak a bajok szűnni maguktól.»

Természetesen nagy súlyt helyez mindhárom előadó a neve
lés legfőbb tényezőire : a tanító bánásmódjára és példaadására. Itt 
azonban csak a tanítással közvetlenebb összefüggésben álló eszkö
zök fölemlítésére akarok szorítkozni, mert a mi viszonyaink között, 
externatusos rendszerünk és zsúfolt iskoláink mellett, ezeket lehet 
legszélesebb körben érvényesíteni.

Munkára nevelni, ez a főtételük. Azt követeljük ma az ember
től «hogy munkára termett, munkabíró legyen, és a munka fogal
mát oly tág értelemben szeretjük venni, hogy benne minden, a 
mit becsesnek tartunk, elférhet : a munkához szükséges értelmi 
készültség és ügyesség, akarat és erély, és a mi a munka szente
sítése : a közösségre való tekintet, a közérdek és magánérdek 
harmóniája, a hol pedig szükséges, a magánérdeknek a közérdek 
alá rendelése a haza önzetlen, odaadó szeretetetében.» «Az igazi 
munka : az igazi erkölcs ; az igazi tudás mindig munkából ered s 
munkává lesz.» «Egyetemes ideálnak csak az erkölcsileg megneme
sített munkát tekinthetjük, akár anyagi az, akár szellemi s ez az 
ideál lesz domináló szempontja a XX. század iskolaügyének.» 
(Alexander). — « . . .  minden azon fordul meg, hogy a tanulót 
igazi odaadó cselekvésre tudjuk bírni. » « к  tanulás már igazi cselek
vés, melylyel a tanuló önmagának, szüleinek és hazájának tartozik ; 
igazi önfeláldozást, kitartást, akaraterőt, nemes odaadást kívánó 
nagy munka.» (Balogh). — Végül Geőcze a «Női kézimunka tan
folyamokról» tartott előadásában a női munka anyagi előnyeiről 
szólván, így folytatja: «én azonban még ennél is fontosabbnak 
tartom azt az erkölcsi befolyást, melyet a nők szorgalma a csalá
dok erkölcsi életére gyakorol. . . .  a munka által elfoglalt lélekben



URALKODÓ IRÁNYZATOK A M ILLEN N IU M I KONGRESSZUSON. 263

az erkölcsi gyom nem találja meg fejlődése föltételeit; a munka 
által igénybe vett lelkierők sokkal inkább egyensúlyban vannak, 
hogysem a lélekben akár a beteges képzelgés, akár a hiúság vagy 
egyéb ilyes, a mi az erkölcsi romlásnak szülőanyja, túlsúlyra 
juthatna. A munka a lélek egészségét ép úgy fentartja, mint a 
testét; az ép lélek pedig nem hajlik a rosszra.»

A  munkára nevelésnek főtényezője a helyes módszer. Élesen 
kikelnek az előadók a fölületesség ellen, melylyel szemben Alexan
der rámutat a magyar nép erkölcsileg is jellemző kifejezésére, a 
midőn az igazi tudást « becsületes tudás»-nak 'nevezi. « A gondol
kodásnak egy pontra való szegezése, a szellemi erélynek fölkeltése, 
a megértés akadályaival való türelmes küzdelem, a szorgalom 
erösbítése, egyszóval a becsületes tanulás szokásai oly szellemi 
habitust adnak az ifjúnak, mely erkölcsi mivoltát is formálja.» 
(Alexander). — Legtüzetesebben Balogh fejtegeti a kérdésnek ezt 
a részét. «A tanulás módja a cselekvés módja, a mely ennélfogva 
nemcsak közvetlen kifolyása a jellemnek, hanem irányítója is. 
A tanítás helyes módja nemcsak az ész képzésének jó útja, hanem 
egyúttal szoktatás az igaz, őszinte, lelkes, nagyratörő eljáráshoz 
cselekvéseinkben, óvatossághoz és igazságossághoz Ítéleteink nyil
vánításában.» Azután részletesen kifejti Herbart szellemében a 
genetikus módszer nevelő hatását, a mely a tanuló öntevékeny
ségét a tanítás közben a lehető legteljesebb mértékben igénybe 
veszi. — Geőcze pedig a leányok tanításában követeli, hogy «Szok
tassa rá a gyermeket az erőkifejtésre, tanítsa meg erősen akarni, 
állítson eléje nehézségeket, miket csak minden ereje összeszedésé- 
vel győzhet le. Ideje már felhagynunk a modern pædagogia ama 
végzetes tévedésével, mely szerint mindent könnyűvé akarunk 
tenni a gyermekre nézve. S mi az eredmény? Hogy az erőfeszítés
hez nem szoktatott elme megszokja a játékot és a komoly munkára 
képtelenné válik.»

A munkásság vezetőjéül egységes erkölcsi világnézetet kell az 
iskolának kifejlesztenie. Ezen világnézetet mindhárom előadó úgy 
formulázza, hogy : az akarat a közösség munkájában való részvé
telre irányuljon, az egyéni érdek tudja és akarja magát a közös
ség érdekének alárendelni. Balogh a közösség fogalmának nem 
szab határozott korlátot. Alexander szerint: «Nemzetéért élni az 
erkölcsiség legmagasabb foka.» Geőcze a nőkre nézve a családra 
szorítja, de ebben a szűk körben nagyobb fokú önmegtagadást kiván :
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«A férfitól elég, ha annyit tesz meg, a mennyivel tartozik ; a nőnek 
többet is meg kell tennie, s nem parancsszóra, nem kényszerűség
ből, de önként, örömmel, nyájasan. Ez a női önfeláldozás.» 
Ennek a világnézetnek kialakításában is nagy szerep ju t a helyes 
módszernek.

Legfőbb hátráltatója pedig a túlterhelés, a melynek forrását 
az előadók a század materialistikus irányzatában ismerik föl, és 
találó szóval didaktikai materialismusnak neveznek. A sok és sok
féle ismeret alaktalan halmazából nincs idejük kialakulni az egyéni 
meggyőződéseknek, nem fejlődik ki az ítélőképesség, pedig ez a föl
tétele a tudatos erkölcsi életnek. Viszont azonban az ismerethal
mozás ellentétele, a puszta intellectualis formalismus sem alkal
mas arra, hogy erkölcsi világnézetet építsen föl. «Az erkölcsi neve
lés előtt épen nem közömbös dolog, micsoda képzetekkel, gondo
latokkal, nézetekkel telik meg a növendék lelke, mert azoktól függ 
gondolkodása és cselekvése módja, azoktól függ jelleme.» (Balogh). 
«Erkölcsi erőnek az egyénben a gyakorlati életre irányuló ösztö
neinek, törekvéseinek, czéljainak összeségét értjük s ezeknek 
gazdag harmóniájában keressük az erkölcsi élet kiválóságát.» 
(Alexander). — Ezen két előadó azután behatóan tárgyalja a tan
terv és abban az egyes tantárgyak szerepét a nevelő oktatás
ban. — Balogh — bár nem akarja kicsinyelni a természettudomá
nyok hatását — röviden siklik át rajtuk, s a főszerepet a humani
óráknak, főleg az irodalmi és történeti oktatásnak adja: «míg a 
természettudományok csak alapot szolgáltatnak cselekvéseinkhez, 
a humaniórák valóságos példákat nyújtanak, lelkesítő, elragadó 
példákat». Ha szabad volna a referensnek véleményt nyilvánítania, 
megjegyezném erre, hogy az «alap» elébe nem egészen talál a 
«csak» szócska, és hogy a ki a genetikus módszer nevelő erejét 
olyan erőteljesen kiemeli, attól nem egészen következetes, hogy az 
ezen módszer legszigorúbb alkalmazására módot nyújtó tárgy- 
csoportnak nevelő hatását második sorba helyezi. Inkább azzal 
látom okadatoltnak ez idő szerint ezt a másodsorba helyezést, hogy 
tanáraink most még nagyobb mértékben ismerik, mint a milyen
ben gyakorolják a természettudományok tanításának helyes mód
szerét, a mely módszer fáradságos és nehéz, s ez a nehézség ritkán 
részesül segítő méltánylásban az iskolafen tartók részéről.

Alexander a többi tárgynak rövid, de kellő méltatása mellett 
a történeti oktatásnak szánja a főszerepet az erkölcsi nevelésben.
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Nem csupán a nagy példák kedvéért, hanem fökép, mert a nem
zeti összetartozás érzetét fejleszti. «A történetből tudom meg, 
hogy milliók voltak és lesznek, kikkel vérbeli, érzésbeli rokonság
ban élek, kik értem is éltek, kik nélkül nem lehetnék az, a ki 
vagyok.»

Föltűnhetik, hogy nem annak a tárgynak juttatják a főszere
pet, mely az erkölcsöt czímében is viseli, a hit- és erkölcstannak. 
Nem azért, mintha az előadók nem tartanák a vallásos hitet a leg
főbb erkölcsi szabályozónak, hanem mert a mai iskolai hitoktatás
tól nem tudják várni, hogy az czélját, a vallásos hit kifejlesztését 
csakugyan elérje. Minél inkább nélkülözhetlennek tartjuk ezt, 
annál leverőbb hatással lehet ránk az iskolai hitoktatás mai álla
potának szemlélete, s még kíméleteseknek fogjuk találni azokat 
az éles szavakat, melyekkel az előadók ezt az állapotot jellemzik. 
«Természetes, hogy a vallás alapelveihez a pædagogiânak semmi 
köze ; de az már épen nem természetes, hogy a vallástan még 
módszeres kezelés tekintetében is valóságos «noli me tangere». 
A tananyag megválasztásában és beosztásában semmi tekintet 
nemcsak a többi tárgyakkal való kapcsolatra, hanem a gyermeki 
lélek fejlődésének legelemibb törvényeire sem ; a tanítás az újabb 
psedagogiában többnyire egészen járatlan hitoktatók kezébe, minden 
módszeres eljárás arczulcsapásával, észnélküli emlékelésre szorít
kozik. Ennek esnek áldozatni a bibliai történetek is, az erkölcsi és 
művelődéstörténeti tanulságok eme dúsgazdag forrásai. De sőt 
ennek esik áldozatul maga a vallásos érzület is, az emberi érzel
meknek eme legmagasztosabbika, az erkölcsi nevelés egyik legerő
sebb támasza.» (Balogh). — Hasonló értelemben nyilatkozik 
Alexander is, Geőcze pedig — talán resignatioból nem is említi 
a hittant, midőn arról beszél, hogy mi módon lehet tanítás közben 
a vallásos hitet ápolni.

Sürgetik a hitoktatás rendezését. És valóban, ez az erkölcsi 
nevelés szempontjából annyira fontos tárgy most gyakran elvész, 
sőt kontár kezek durva érintése gyakran elfonynyasztja a vallásos 
hit kényes növényét. Nagy szolgálatot tehetne a Pædagogiai Társa
ság, ha mint független tudományos testület mozgalmat indítana s 
a felekezeti hatóságok figyelmét a hitoktatás hiányaira irányítaná.

Kissé hosszasabban időztem ennél a kérdésnél, de ebben 
akartam föltüntetni a kongresszus fő jellemvonását s másfelől tanul
ságosnak tetszett előttem párhuzamosan egymás mellé állítani
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három előkelő szellemnek fölfogását ebben a kérdésben, s rámu
tatni a bennük nyilvánuló megegyezésre.

Kevésbbé nyomul előtérbe, de mégis mindenütt kiérezhető 
jellemvonása a kongresszusnak az iskola nemzeti szellemének 
követelése. Ez lényegében nem is különül el az erkölcsi nevelés 
általános kérdésétől, mert a hazafias érzés integráns része az 
erkölcsi jellemnek, s a hol ez a többi erkölcsi készségekkel együtt 
tárgyaltatik, szélesebb helyet már azért sem foglal el, mert a mint 
Alexander mondja : «Egyet még sem felejtettek még el iskoláink, 
a hazafiui érzés tiszteletben tartását. Erkölcsi érzéseinknek ez a 
mélységes forrása még nem apadt el . . . »

De különálló kérdéssé lesz, mikor abból a szempontból 
tekintjük, hogy a nemzetellenes áramlatokkal szemben hogyan 
biztosíttassék a nemzeti szellem érvényesülése ? Ebből a szempont
ból tárgya volt a kérdés az összes üléseknek is (Berzeviczy, Sebes
tyén), a szakosztályok közül pedig — a viszonyok természeténél 
fogva — a népoktatásiakban tárgyaltatott: a tanítóképző szak
osztályban és az У. egyetemes tanító gyűlésen, mely a kongresszus 
népiskolai szakosztálya volt.

A nemzeti irány biztosítását nagy egyhangúsággal mindnyá
jan az állam befolyásától várják; a nemzetellenes áramlatok elfoj
tását föltétlenül mindnyájan az állam jogául követelik ; hogy 
positiv irányban az állam milyen mértékben avatkozzék be, erre 
a javaslatokban és fölszólalásokban több fokozat különböztethető 
meg, egészen az iskolák teljes államosításáig. Egy konkrét indít
ványban összetalálkoznak úgy Berzeviczynek és Sebestyénnek az 
összes üléseken tett határozati javaslatai, valamint a tanítóképző 
intézeti és a népiskolai szakosztályok határozatai, s ez: a tanító- 
képesítés államivá tétele.

Az egész kérdés fölfogását, úgy, a mint ez a tanítógyülé- 
sen Földes Géza és Száva János, a tanítóképző szakosztályban 
Badó Vilmos javaslataiban és megokolásaikban is nyilvánul, leg
találóbb rövidséggel a Sebestyén Gyula szavaival lehet kifejezni. 
«A nemzeti eszme nélkül a modern jogállam fenn nem állhat . . . 
Ez az államhatalom kérdése. . .  A nemzeti eszmét fentartani 
— ezt egyes egyedül az iskola teheti ; s mint ilyen . . .  az iskola 
állami funciót is végez. A nemzeti eszmét az iskolától elválasz
tani nem lehet s az iskolát nem lehet elválasztani az állami 
hatalomtól. — De . . .  a közoktatás szabadsága az államnak min-
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denek felett álló követelményeivel nem ellentétes, nem incongruens, 
sőt nagyon jól összeegyeztethető. Az állam meghagyhatja bárkinek 
a kezén a közoktatást, azaz taníthat bárki ; de az államhatalom
ból kifolyólag, csak úgy és csak akképen, hogy az állam akarata 
mindenkor érvényesülhessen és semmi, a mi az állam akaratával 
ellenkezik, érvényesülni ne bírjon.»

Ezen általános irányzatok mellett egy egészen specialis kér
dés nyomul előtérbe, olyan terjeszkedő erővel, hogy határozottan 
a kongresszus uralkodó irányzatai közé lehet sorolni. Ez a rajz
oktatás kérdése.

A mellett, hogy külön rajzoktatási szakosztály volt, mely 
egyike volt a legmunkásabbnak, a többi szakosztályokban is 
minduntalan fölbukkan ez a kérdés, vagy külön előadások alak
jában, vagy az egyes előadók reflexióiban.

A rajzoktatási szakosztályban az egyes előadások felölelik a 
rajztanítás anyagát és módszerét az elemi iskolán kezdve, a pol
gáriiskolákon, leányiskolákon, középiskolákon, ipariskolákon ke
resztül, egész a műegyetemig. Mindezen előadásokban a rajz
tanítás czéljáról és módszeréről egységes fölfogás nyilatkozik meg, 
mely mindjárt örvendetesen czáfolja meg Beöthy Zsoltnak azt a 
kifejezett aggodalmát, hogy a helyes szempont «rajztanitásunkban 
eddig általánosabb érvényre nem emelkedett, sőt emelkedőben 
sincs.» Az általános fölfogást a következőkben kisértem meg vázolni.

A rajz az emberi szellem megnyilatkozásának egyik módja, 
a mely érvényesülni törekszik az ősember kezdetleges kísérleteitől 
kezdve a képzőművészet legfelsőbb magaslatáig. Ezen nyilvánulási 
mód a többiekkel nem helyettesíthető. Azért a ki a gondolatait 
ezen a módon kifejezni nem tanulta meg, másoknak így kifejezett 
gondolatait megérteni is képtelen s így általános képzésében lénye
ges hiány marad. A rajz tehát nem puszta ügyesség, hanem első 
sorban az általános képzés egyik nélkülözhetetlen tényezője. Ehhez 
képest a rajtanításnak az alakbeli viszonyok megértetésére kell 
irányulnia, a mit az alakok elemzésével és genetikus összeállításá
val lehet elérni. így lehet a rajztanításnak helyes alapot vetni, 
melynek külső módja kezdetben a tanítótól vezetett tömegtanítás, 
a mely fokozatosan ad helyet a csoport-, s majd az egyéni oktatás
nak, a mint a tanítási anyag gazdagodik a szín és árnyék elemei
vel, s az elvont, egyszerű alakokat fölváltják az összetettebb, 
konkrét alakok.

«
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Tárgyilag : a rajztanítással a képzőművészeteknek s fejlődé
sük története főbb irányzatainak ismertetése kapcsolandó össze, 
de mint általánosan képző tárgy, vonatkozásban tartandó a többi 
tanulmányokkal is.

Formailag: azon főczél mellett, hogy a tanuló saját gondo
latait rajzban kifejezni s a másokét megérteni tanulja, mellékczél 
gyanánt el lesz érve a szemlélet gyakorlása és a kézügyesség 
fejlesztése.

Gyakorlati szempontból: az ipari, művészeti, technikai 
pályákra ad a rajz nélkülözhetetlen előismereteket.

A rajzoktatási szakosztály terjedelmes naplója azzal, hogy a 
rajzoktatásnak czélját, anyagát és módszerét behatóan kifejti, 
hivatva van egyelőre pædagogia irodalmunknak egy érezhető 
hiányát is pótolni. Nem hagyhatom említés nélkül — bár jól tudott 
dolgot ismétlek, — hogy a szakosztály egységes fölfogásában a 
Keleti Gusztáv szelleme érvényesül. A kongresszusból kifolyólag 
alakult Rajztanár-Egyesület lesz hivatva ennek a szellemnek 
terjesztéséről gondoskodni.

De nem lett volna ez uralkodó irányzat, ha csak a czéhbeliek 
foglalkoznak vele. Alexander az összes ülésen, Beöthy Zsolt a 
Középiskolai Szakosztályban hangoztatják, hogy csupán az iro
dalmi képzéssel egyoldalú marad az ifjúság æsthetikai nevelése, 
ki kell egészíteni a rajzzal. Komócsyné a családi nevelési szak
osztályban fejtegeti behatóan, hogy mennyivel teljesebb volna 
æsthetikai szempontból a leánygyermekek nevelése, ha az egyol
dalú zenei képzés helyét a rajz, festés, mintázás foglalná el. A pol- 
gáriskolai szakosztályban Taschek Gyula tör lándsát a helyes rajz
tanítási módszer mellett. Az ipariskolai szakosztályban, a melyben 
a dolog természeténél fogva majdnem minden előadás reflectál a 
rajzra, még két külön előadás teszi tárgyává a rajzoktatást, és 
jellemző, hogy a hol a szakszerű gyakorlatiasság szempontjának 
uralmát várnók, az előadók a rajz általánosan képző és ízlést fej
lesztő hatását emelik ki első sorban és hangsúlyozzák, hogy csak 
akkor térjen át a tanítás a szakrajzra, a mikor a rajztanítás általá
nos szempontjai szerint megalkotott alap le van rakva.

Nehéz megállanom T. Társaság, hogy ismertetésemet itt meg 
szakítsam, hogy említetlenűl hagyjam azt a sok vonzó, derék gon
dolatot, mely a kongresszuson fölmerült és tárgy altatott. De viszont, 
ha tovább megyek, nehéz volna megállapítanom a határt, a hol

«
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megállhatok. Mert olyan erővel, hogy keresés nélkül is észrevétes- 
sék magukat, csak a fölsorolt irányzatok uralkodtak. Ezek adták 
meg a kongresszus jellemét. Mert egységes jelleme volt ennek a 
a kongresszusnak, a mely majdnem 5000 magyar tanítót egyesített 
a kisdedóvótól egész a közoktatásügy miniszteréig. Az, a miért el
nökünk — a kongresszus elnöke is — fáradott, a mit remélt, hogy 
közös szellemben egyesítse a magyar tanítóságot, az beteljesült. 
Beteljesült abban a magasztos értelemben, a melyet az előkészítő 
bizottság egyik fölhívása fejezett ki a következő szavakban : 
«A nemzet ereje polgárainak szellemi és erkölcsi erejében áll. 
Keresni és fölismerni azon erőket, melyek a múlt dicsőségének 
tényezői voltak s azokat ápolni és fejleszteni ; leküzdeni azokat, 
melyek a múlt csapásait idézték elő, és elültetni azokat, melyek
ből a jövő dicsősége sarjadzhatik ki : ezek ama feladatok, melyek 
a nemzeti nevelés minden tényezőjének közös gondját képezik. 
Ezek ama feladatok, a melyeknek ápolása végighúzódik a nevelésen 
a gagyogó gyermekkortól az érett ifjúkorig ; a melyek a sokféle 
iskolát egy közös egészbe fűzik össze, a mely a nemzeti nevelés 
nagy orgánuma.»

De nemcsak ezért a szellemért lehetünk büszkék a kongresz- 
szusra, hanem az egész munkáért, a melyek végzett és a mely le 
van téve a Naplóba. Méltó emléke ez a magyar tanítóság szakértel
mének és ügyszeretetének. Teljesen igazolja az elnök záróbeszédé
nek azon szavait, hogy: «e kongresszus népességben és buzgalom
ban, eredményekben és eszmékben, komolyságban és méltóságban 
kiállja a versenyt a művelt világnak bármely nagy gyülekezetével. »

Ezzel befejezem ismertetésemet, de valószínűnek tartom, 
hogy társaságunk még gyakran fog foglalkozni a kongresszus 
határozataival. Társaságunk nem csak elnöke és tagjai által vett 
döntő részt a kongresszus megalkotásában, hanem iránya kö
vetkeztében úgy tekinthető, mint a kongresszus szellemi örö
köse. Igaz, hogy a kongresszus küldött ki egy végrehajtó bi
zottságot, de az a bizottság nem örökéletü, s a kongresszus 
határozatainak végrehajtása körülbelül egy évszázad munkája 
lenne. Maguk a határozati javaslatok benyújtói is, annak tuda
tában, hogy momentán végrehajtásról nem lehet szó, többen 
indítványozták, hogy javaslataik tétessenek át a Pædagogiai Társa
sághoz. Valószínű, hogy a végrehajtó bizottság, midőn a javasla
tokat számba veszi, kiválasztván a már szervezett szakegyesületekre
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tartozókat, a többinek nagyobb részére nézve azt az eljárást 
fogja követni.

Ezen előzetes ismertetéssel czélom volt a t. kartársak figyel
mét fölhívni a kongresszusi naplóra, mely ezt a figyelmet teljes 
mértékben megérdemli, s a vele való foglalkozást meg fogja 
jutalmazni. K o vá cs  J á no s .

A TÁRSADALOM A NÉPOKTATÁS SZOLGÁLATÁBAN.

Felolvasta a szerző a Magy. Pæd. Társaság ápr. 14-iki ülésén.

Az állam alapja a physikai munkát végző nagy széles népréteg, a 
köznép, «a pyramis alja». A közép és felső oktatás csak közvetve a nem
zet ügye (? — Szerk.), az alsó közvetlenül az, a mennyiben a magasabb 
iskolázás közvetve hat a társadalmi és politikai súlyban egyre növekvő 
nagy tömegekre, a népoktatás pedig közvetlenül. Ennélfogva nem lehet 
közömbös előttünk, hogy kiknek legyen befolyásuk a népoktatásra.

A befolyás gyakorlására jogosítottak között az első hely a szülőt 
illeti, a ki gyermekében tovább él. Természettől nyert elidegeníthetetlen 
joga van neki a nevelésre, ugyanabból a forrásból származik kötelessége 
is. A második hely az államé. Az összeséget magában foglaló államnak, 
illetőleg az összeséget képviselő államhatalomnak a békés fejlődés érde
kében kötelessége őrködni a felett, hogy a szülőknek czélszerűségi tekin
tetekből, lehet hogy csak ideiglenesen az iskolákra ruházott joga egy- 
oldalulag ki ne használtassák, az iskola a társadalmi bomlás melegágyává 
ne váljék. Az államot tehát megilleti a czél kitűzésének joga ; övé a leg
főbb ellenőrzés gyakorlásának joga is. Ennyit az oktatás szabadsága 
legtúlzóbb barátjának is el kell ismernie ; jóval túlmenni e határvonalon 
s az iskolát egészen az állam részére foglalni le, a nevelés czéljai szem
pontjából nem ajánlatos dolog. Elméletben az állam mindnyájan vagyunk, 
a gyakorlatban azonban az állam azonossá válik az ellentétes eszmék és 
érdekek küzdelméből győztesként kikerült kormánynyal. Mint minden 
élő szervezetnél, az államnál (kormánynál) is a fő az élet. Minden 
kormány az emberi életkor legvégső határáig akar élni, sőt még azon is 
túl egy kevéssel. És ki venné ezt tőle rossz néven ? Messzebb menő czél
jai vannak, a melyeknek megvalósítására a lehető leghosszabb élet kell. 
A hosszú élet biztosítására keresi az eszközöket és ha ellentállásra nem 
talál, az iskolát is ezek közé sorozza, miként Belgium és Francziaország 
példái mutatják. Pedig ha valami, az iskola nincs helyén a hatalmi esz-
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közök között. S a hol azzá válik, nincs a nevelésnek állandó iránya, nincs 
a nevelés munkásának biztonsága ; nem tudja, mire virrad holnap.

Hogy az ilyen helyzet be ne álljon, az iskola általános nagy czél- 
jaitól többé-kevésbbé el ne tereitessék, résen kell lennie a szülőnek s 
nem szabad megengednie, hogy őt, a munkaadót, a munkások és fel
ügyelőik kitudják a munka színhelyéről. A szülőnek joga van bármikor 
is belépni az iskolába s csak az ő hozzájárulásával czélszerűségi tekin
tetek miatt van értelme annak, hogy a szemmeltartás jogát másokra 
ruházza és pedig elsősorban olyan testületekre, a melyeknek tagjait ismeri. 
Az a közvetlen nagy érdek, mely a szülőt gyermekéhez köti, megköveteli, 
hogy a szülőnek a lehető legközvetlenebb befolyása legyen az iskolára. 
Ezt a befolyását a szülő társadalmi utón érvényesíti az általa választott, 
vagy a nép kebeléből a közbizalomnak leginkább birtokában levők közül 
a központi hatalom részéről kiszemelt egyének által.

íme az iskolaszékek és gondnokságok, mint a szülő nevelési jogá
nak és kötelességének törvényes képviselői. Kétszeresen törvényesek. 
Először a dolog természeténél fogva, másodszor azért, mert életben levő 
törvények szabják meg jogaikat és kötelességeiket.

Ezekre a törvényes intézményekre jó idő óta nagyon rájok jár a 
rúd. Nem a hatalom, hanem a munkások részéről. Az iskolaszéki (gond
noksági) intézmény megszüntetése, vagy legalább jogaik jó részének 
konfiskálása eszményi álláspont a tanítóság körében. A ki az iskolaszék 
ellen beszél, hálás közönségre talál.

Talán nem lesz érdektelen dolog vizsgálni e jelenség okát s a 
mennyiben lehetséges, kimutatni alaptalan voltát. Előbb azonban egy 
kis kitérést teszek ; egy pár pillanatot kivánok szentelni annak a kér
désnek, hogy kik és miért biztosították a társadalom befolyását a nép
oktatásra ; miért alkották az iskolaszéket (gondnokságot) ?

Az iskolaszéki intézmény az 1868. évi 38. és az 1876. évi 28. t.-cz.- 
ben gyökerezik. Ezen két törvényczikknek (különösen a régibbnek) 
főgyökerei 1848-ba nyúlnak vissza. Az 1868. év i 38. t.-cz. az 1848-ban a 
képviselőházban letárgyalt népoktatási törvényjavaslatba lefektetett elve
ket valósítja meg. Az oktatás terén ebben a tényben nyer életet a jog
folytonosság elve.

Ezen törvényjavaslatnak a társadalom befolyását biztosító 16-ik, 
majd a tárgyalások során 17-ikké vált §-a így szól :

« A községi iskoláknak egyenes felügyelése és vezérlése a községek 
által választandó bizottmányokat illeti ; valamint ezeket fogja illetni a 
tanítók választása azok közül, kik kellő bizonyítványt bírnak arról, hogy 
a nevelési pályára elkészültek».

Ez a szakasz akkor sem maradt szó nélkül. Két hatalmas szellem 
veri vissza az elv elleneseit. Az egyik báró Eötvös, a másik Kossuth Lajos.
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Eötvös két ízben szólal fel. Először aug. 3-ikán így szól :
«Vannak, a kik a népnevelést a szabadság bázisára kivánják s a 

status részéről minden avatkozást zsarnokságnak tartanak. Mások épen 
ellenkezőleg sem egyeseknek, sem községnek nem akarják tűrni ez ügy- 
beni befolyását. Az első véleményre nézve nem bocsátkozom czáfolatba, 
mivel úgy hiszem, kevesen vannak e házban, a kik azon nézetet pár
tolnák. A második véleményre meggyőződésem az : hogy ha szabadsá
gol akarunk, a szülőknek s ezek öszvesének — a községnek befolyását 
kizárni nem lehet. S a tapasztalás is azt mutatja, hogy a népnevelés ott 
virágzik legjobban, hol ily befolyás létez».

Másodszor augusztus 10-én ezeket mondja:
« A tisztelt ház egy előbbi §-t elfogadva, kinyilatkoztatta azon meg

győződését, hogy az elemi oktatás csak akkor lehet jó állapotban, ha arra 
a községnek élénk befolyás engedtetik, azaz : ha a községi élettel erős 
kapcsolatban létezik. A község befolyásának határa felfogásom szerint az, 
miszerint a községnek csak oly jogok adatnak át, melyek által a neve
lés, azaz a főczél, nem veszélyeztetik. Ha tehát, hogy községi életet 
teremtsünk, oly törvényt hozunk, mely a népnevelésnek czélszerűségét 
veszélyeztetné, akkor a községi életet a nevelés rovására emelnénk ki. 
Ez a törvényjavaslat szerint nem történik, mert ebben kimondatik, hogy 
a község senkit sem választhat elemi oktatónak, hacsak a minisztérium 
által alkalmasnak nem találtatott. A minisztérium meghatározza az egész 
országra nézve az általános qualificatiot, s kimondja, hogy az ilyen, 
vagy olyan egyén képes arra, hogy elemi tanító lehessen. De az egyes 
községi-e nézve a specialis alkalmazást jobban meg tudja ítélni a község 
maga, mert az alkalmas egyének közül kiszemeli azt, kihez legtöbb 
bizalma van. Es a bizalom nem mellékes dolog, mert ha a községnek a 
falusi oktatóhoz bizalma nincs, veszélyeztetik az egész nevelés. Én tehát, 
ki szinte azon vádba nem eshetem, hogy a centralisatiot nem pártolom, 
azt hiszem, üdvös az csak ott lehet, hol a hatalom, mely a centrális kor
mánynak átengedtetik, olyan, hogy azt eme kormány czélszerűen gya
korolhassa ; s hiszem, hogy minden oly hatalom, mely a kormánynak 
átengedtetik, de czélszerűen nem gyakoroltathatik, nem erősíti, hanem 
gyöngíti a kormányt. így tehát meg lévén győződve, hogy minden egyes 
község oktatójának megválasztására a centrális kormány képes sohasem 
leend : azt hiszem, a centralisatiot ez által elő nem mozdítanék, valamint 
a kormány hatalmát sem, hanem veszélyeztetnék vele a nevelés ügyét. — 
Mi a nemzetiség iránt tett ellenvetést illeti, erre ismét megfelel a szer
kezet ; mert miután a község nem választhat senkit tanítónak, ki a 
magyar nyelvet nem tudja; minthogy a háza magyar nyelvet a rendes 
tanulmányok közé sorozta : tehát nem választathatik meg senki, ki a 
magyar nyelv tanítására képes nem lenne. Már, hogy milyen érzelmei 
vannak bensőleg, — ezt a minisztérium soha nem fogja tudhatni, hanem, 
ha valaki, úgy bizonyára a község Ítélheti meg legjobban. Ennélfogva a 
törvényjavaslat mellett maradok». (Felkiáltások: maradjon!)

A tárgyalások során Kossuth Lajos is megszólal. Augusztus 5-én 
tartott nagyobb beszédében a többek között így szól :

. . .  «a mi a népnevelésre adatik, adatik a civilisationak és a sza
badságnak. De mind ennek alapja a községekben van, — kérem tehát
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uz előttem szólókat, ne törüljék ki a községek morális individualitását. - 
Én bár végzetemnél fogva minister, részemről nyilvánítom, hogy nekem 
nem kell oly hatalom, mely a falusi csordásig minden rendelkezést a 
kormány kezébe ad».

Az idézett sorokban megnyilatkozott szellem volt az, mely a szü
lőnek az iskolához való jogát és az iskola iránt való kötelezettségét 
1868-ban és 1876-ban törvénybe iktatta. Ezen szellem ellen én nem ha
dakozom. A mit Eötvös és Kossuth 1848-ban a közölt szavakban hirdet
tek, az ma is igazság. Nagy érdekek követelik, hogy a szülő az iskolaszék 
(gondnokság) utján gyakorolja az iskola iránt való jogát és teljesítse 
kötelességét. Ezen jogokat és kötelességeket alapjukban érintetlenül kell, 
hogy hagyja a kilátásba helyezett revisio is.

E kitérés után visszatérek a kérdéshez : miért is támadjuk mi 
tanítók az iskolaszéket ? Azért, mert olyan jogokat gyakorol, a melyek 
tagjai szakértelmének hiánya miatt meg nem illetik, mert zsarnokosko
dik, basáskodik a tanító felett ; valóságos kerékkötője az iskolának. Mel
lőzve «a bocskoros iskolaszék»-ek ellen elhangzott, kötetekre menő kifa- 
kadásokat, a vádolok egyik legkiválóbbikának, Sretvizer Lajosnak a 
tanítói közfelfogást meglehetős hűséggel kifejező ellenvetéseire teszek 
egy pár megjegyzést.

. . .  «a tanítási munkásság beható, mindenoldalú, helyes és igaz
ságos megitélése a kellő szakismeret hiányában, épen olyan lehetetlenség, 
mint a minő volna például a Ferenez-József dunai hid jóságának, tech
nikai jelességének, vagy ellenkezőleg a hibáinak a kimutatása, megitélése 
a liidépítészeti technikai szakismeret elsajátítása nélkül.»

«E meggyőződésemmel ellenkező nézet előtt tüstént és készségesen 
meghajlok azon esetben, hogy ha bebizonyítja nekem valaki, hogy akár 
az orvosi, akár az ügyvédi, akár a mérnöki diploma tulajdonosa a maga 
szaktudása alapján, vagy az ő intellektualitása révén képes szakszerű 
itéletmondásra a hevenyében ide vetett szempontok figyelembe mél
tatásával.

Például: Megtartja-e a tanító a szemléltetésnél követendő neve
lési szempontokat ? A nyújtott szemléletek tényleg képzetekké alakul
nak-e a gyermek lelkében ? Helyes eljárást követ-e a fogalomalkotásban 
való ügyesítés körül? Mely eszközöket használ a figyelem fölkeltésére ? 
Megtesz-e mindent, a mi a képzelődésre jótékony és fejlesztő hatást és 
befolyást gyakorol ? Mily eljárásokat követ a szép érzelem, az igaz-, 
a jog-, a kötelesség-, a hála-, a hazafiság, vallásérzelem fejlesztésében ? 
Egyformán bánik-e minden hazug gyermekkel ? A tanításban a gyermek 
képzeteiből indul-e ki ? Helyesen használja-e a körülményekhez képest 
a synthetikus és az analytikus, az inductiv és a deductiv tanmenetet ? 
Tanítása a gyermek felődésmenetele és képzettsége fokához viszonyul-e ? 
Elemies-e? sokoldalu-e? érdekese az? Serkentőleg hat-e tanítása a 
tanulók öntevékenységére ? A tanítás pusztán a külső eredmény elérésére 
törekszik-e, avagy az ismeretek tudatos elsajátítására ? Ismerik-e a tan
erők a szakmájukba vágó pasdagogiai irodalmat s tanításuk gyakorlatán 
felismerhető-e a módszerek körül tett elméleti tanulmány hatása ? stb.

M agyar Predagogia. V II. 5. 18
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így folytathatnám még tovább is azon kérdések egész sorozatát, a 
melyek szem előtt tartandók az iskolai munkásság szakszerű elbírálásánál.

Világos tehát, hogy orvosi szakkérdésben csak az orvos, jogi 
szakkérdésben csak a jogász, technikai szakkérdésben csak a technikus s 
a tanítás-nevelésügyi kérdésben csak a tanügy embere mondhat alapos 
bírálatot.

Azt a sokaknál megrögzött nézetet kell mindenképen kiirtanunk, 
hogy az iskolai munkásság megbirálására minden ember képes. A kik 
ebben a téves véleményben élnek, azok felette kicsinylőleg, hogy ne 
mondjam, becsmérlőleg gondolkodnak a tanítás mesterségéről s a taní
tókról táplált tiszteletűk mértéke még minden erőlködésük mellett sem 
érte el azt a fokot, mely a tanítókat méltán megilletné. Ezek aligha 
vetettek még mélyebb bepillantást a psychologiai alapon nyugvó tanítási 
módszer lényegébe».*

A teljes alaposság szinében feltűnő ellenvetésekre hármat tartok 
szükségesnek megjegyezni.

Először azt, hogy a nevelés-tanítási munka és a mérnöki, orvosi stb. 
szakmunka összehasonlítása nem egészen találó. A nélkül, hogy valaki a 
tanítás mesterségéről kicsinylőleg, vagy épen becsmérlőleg gondolkod
nék, könnyebbnek tarthatja a tanító munkájának megítélését, mint pél
dául az orvosét. És pedig első sorban főleg azért, mert minden szülőt 
szülői állapota természetes nevelővé tészen. A legkezdetlegesebb művelt
ségű szülő is, ha csak az életkörülmények, bűnök az ösztönszerüleg he
lyesnek ismert útról le nem térítik, képes ismeretek közlésére, begyakor
lására, dolgok megfigyeltetésére s gyermeke hajlamainak jóra irányítá
sára. Az Isten az embert szülőnek, nevelőnek teremtette, de orvosnak 
nem ; mert az orvost kívánó betegség nem természetes állapota az em
bernek, de a szülői állapot az. A szülő tehát igenis könnyebben ítélheti 
meg a nevelő munkáját, mint pl. az orvosét. Könnyebb továbbá a nevelői 
munka megítélése azért is, mert a tettek tisztábban mutatják a lelki 
fogyatkozásokat bajokat, melyek ellen a nevelés küzd, mint a kóros 
tünetek a szerfelett complikált emberi gépezetnek baját, a bajnak 
forrását.

Második megjegyzésem az, hogy Sretvizer Lajos az élet által távol
ról sem igazolt nagy követeléseket támaszt a mai népiskola iránt, midőn 
ama szempontokat felsorolja, a melyek szerint a tanító munkája bírálat 
alá esik. A mai népiskoláról nem lehet ilyen magas paripáról beszélni. 
A tanítói munkában ma még általában túlsúlyban a közönséges kézi- 
mesterségi elem. Nem a tanítót, főleg nem a tanítót okolom érte. Mai 
szervezetében az iskola többé-kevésbé jó ismeretközlő és gépiesen begya- 
korló intézmény ; távol áll attól, hogy művészet legyen ; pedig az lenne,

* L. Sretvizer Lajosnak a Népn. Lapja 1898. évi 3. és 4. számában 
a fővárosi iskolai felügyeletről közölt felolvasását.
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lia a felállított szempontok szerint végezné munkáját. Ha az ismeretköz
lés és begyakorlás mellett még néhány jobb hajlamot szoktatás utján 
elsajátíttathat a gyermekekkel, akkor elég jól betöltötte tisztét. — Nem 
mondom én, hogy ez így van jól ; ellenkezőleg az ügy érdekében fekvőnek 
tartom, hogy odatörekedjünk, hogy a nevelés és tanítás művészetéről, 
mint létezőről beszélhessünk. Csakhogy ettől a boldog időtől nagy távol
ság választ el bennünket. Míg mi ezt az utat megteszszük, akkorra oda 
művelődik a társadalom, hogy a nevelési ismereteket általános érdekű 
ismereteknek fogja tartani (a minthogy azok is) és képviselői bizonyára 
abban a helyzetben lesznek, hogy meg tudják ítélni a művész tanító- 
nevelő munkáját.

Harmadik észrevételemmel egy köztudomású tényt kell konstatál
nom, azt, hogy az iskolaszékek (gondnokságok) az iskola beléletének 
figyelemmel kisérésére, vezetésére irányuló jogaikkal általában nem élnek 
vissza ; a tanító szakműveltségét respeetálják, a hol pedig nem respec- 
tálják, a nagyobb hiba a tanítóban keresendő. A mely tanító szakdolgok
ban nem ura a helyzetnek az iskolaszékben, annak nincsen rendben a 
szénája. A kiváló erők keveset s csak annyiban szenvednek az iskola
székkel való viszonyuk miatt, a mennyiben az emberekkel való érintkezés 
önmegtagadással, gyakran szenvedéssel jár.

Hogy van hát az, hogy a kiváló tanítók között is annyi ellensége 
van az iskolaszéki intézménynek ? A gyengék panasza talált visszhangra 
és pedig azért, mert a jobbak ambitiójukban érzik magukat találva a 
laikus helyi hatóság figyelemmeltartó munkája által.

A zsarnokság, a tanító-üldözés vádjával nem foglalkozom. Ez a 
hiba, a mennyiben elvétve előfordul, nem az intézmény hibája. Az intéz
mény a tanítói állás biztonságának is figyelmet érdemlő tényezője. 
Tapasztalatokon nyugvó meggyőződésem, hogy az iskolaszék rugany, 
enyhíti úgy az alulról, mint a felülről jövő ütéseket.

Tehát épen semmi kívánni valót nem hagy maga után az iskola
szék (gondnokság)? Azt nem mondom. Javításra szorul, mint minden 
emberi mű. Szabályozandók az iskola beléletére vonatkozó jogai, egy kis 
megszorítás (inkább a szavakban, mint a lényegben) helyén lesz, hanem 
egyéb jogai épségben tartandok, sőt a gondnokság a tanító-kijelölés jogá
val is fel volna ruházandó. Meggondolást érdemel, nem volna-e tanácsos 
a fővárosi iskolaszékeknek is megadni ezt a jogot ?

Búcsút véve az iskolaszékektől, azon tulajdonképeni társadalmi 
intézményekről kivánok még ogypár szót szólani, a melyek jó részben a 
népnevelés szolgálatában állanak. Ilyenek : a) a kifejezetten népoktatási 
intézetek fentartásúra alakult, b) a közművelődési, c) a jótékonysági 
egyesületek.

Az első helyen említettek főleg a főváros területén vannak s elis-
18*
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mérésre méltó tevékenységet fejtenek ki. Hibájuk, hogy a mennyiben 
tehetnék sem értékesítik a lehető legnagyobb haszonnal összegyűjtött 
tőkéiket. Az árvaházakat, szeretetházakat fentartó egyesületek ugyan
azon pénzösszeggel jelentékenyen nagyobb eredményeket érhetnének el, 
ha az intézeteket vidékre telepítenék ki. Nincs annak értelme, miért 
legyenek a drága főváros területén olyan intézetek, a melyek falaik között 
tartják növendékeiket mindaddig, míg valami gyakorlati pályára adják. 
Az izraelitáknak még földműves-egyesületük is Budapesten van !

A közművelődési egyesületek általában népoktatási intézetek fel
állításával, fentartásával, segélyezésével, tanítók jutalmazásával, tanulók
nak tankönyvekkel ellátásával stb., különösen pedig díszebédekkel és dísz- 
dictiózással foglalkoznak. Keresik a feltűnést, mintha örömüket találnák 
benne, hogy a nemzetiségi féltékenykedésnek táplálékot adjanak.

A társadalom a közművelődési egyesületek útján nem a kellő mó
don támogatja az iskolát nevelői munkájában. Mintha csak pályanyertes 
műben lenne megírva, miként kell az összeszedegetett pénzt a lebető 
legkevesebb positiv haszonnal elkölteni !

Népoktatási intézetek felállítása és fentartása nem a kulturegye- 
sületek feladata, hanem a községé, a hitfelekezeté, az államé ; a kultur- 
egyesületé a segítés munkája. Lássa el a közművelődési egyesület az 
iskolaköteles szegény gyermekeket ingyen tankönyvekkel, tanszerekkel, 
ruhával, a szegény leánygyermekeket kézimunka-anyagokkal, támogassa 
az ifjúsági egyesületeket, létesítsen igazi népszínházakat, népkönyvtára
kat ; — a magyar nyelv tüntető követelésével és terjesztésével, a tanító 
jutalmazásával pedig járjon el a legtapintatosabban, nehogy a mit nem 
akarhat, felkeltse a nemzetiségi féltékenykedóst s táplálékot adjon a 
másik fél izgatásainak. Ha a kulturegyesület a gyermek szeretettel 
teljes gondozása által megnyeri a nem magyar anyanyelvű szülő szívét 
a magyarságnak, megtette a tőle telhető legnagyobbat ; a többit bízza a 
tanítóra, a ki megteszi a kötelességét minden külön jutalom nélkül is.

A közművelődési egyesületek feladata volna a vidéki (falusi, kis
városi) szegény gyermekek gondozása. Ezen okból minden vármegyében 
szervezni kellene a kulturegyesületet.

A nagyobb községek (népesebb városok), melyekben a lakosság a 
humanitárius törekvések iránt fogékonyabb s nincsen pénz nélkül, helyi 
jótékony-вgyesületek szervezése által teljesítik az iskola iránt kötelessé
güket. Ezen egyesületek a nagyobb városokban, de különösen a főváros
ban nagy eredményeket értek el már eddig is. Evenkint a gyermekek 
ezreit ruházzák fel, látják el hónapokon keresztül meleg ebéddel. Buda
pesten ezen társadalmi jótékonyság nélkül önkéntes iskolázás mellett 
megritkulnának a külsőbb területek iskoláinak padsorai. Olyan eredmé
nyek ezek, a melyek hangosabban beszélnek a legragyogóbb tollal megírt
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dicsérő czikkeknél is. Épen azért, mert a humánus tett oly hangosan 
beszél, a jótékonyság gyakorlásának módjában a jótékony egyesületeknek 
nagyobb discretióra kellene törekedniük. Ezenkívül más újítást is be 
lehetne hozni a jótékonyság gyakorlásának módjában : érintkezésben 
kellene lenni a segélyezettekkel, a gyámolítottakkal s állandósítani kel
lene a segítséget. Annak a szegény gyermeknek nemcsak évenkint egy
szer van segítségre szüksége; a nagyon rászorultat annyiszor kellene 
megsegíteni, a hányszor arra szüksége van.

A társadalmi szervezeteknek jelzett irányú és módú tevékenysége 
nem provocál, hanem kibékít, megnyer, lekötelez. Biztosítja a gyermekek 
révén a jövendőt s a jelenben lehetővé teszi a zavartalan haladást.*

E m b e e  J á n o s .

HOMEROS TERMÉSZETSZEMLÉLETÉNEK KÖZÉP
ISKOLAI TANÍTÁSA.

(Befejező közlemény.)

III. A n agy term észetb ő l v e t t  hom erosi k épek  fokozatos felsorolása.

Előrebocsátva, hogy az eszmetársulásnak lélektani alapja elvont 
fogalmaknak (cselekvések, állapotok, tulajdonságok, viszonyok) hasonló 
(analog) volta ; meg hogy a különösnek, esetlegesnek szemléltetésére 
mindenha az általánosan ismeretes szolgál: végeredményül kimond
hatni, hogy Homeros az ős természetet, mindenekelőtt az állat-, azután 
a növényvilágot tekinti szemléltető képei tárházául.

Homeros «képei» fokozatos fejlődésükben tehát így sorakoznak :
1. A metaphora, vagyis egyetlenegy szóra redukált hasonlat. Pl. a 

hajónak jellemző metaphorikus körülírása (Odyss. IV. 707. stb.) :

* Hogy félreértés ne támadjon, meg kell jegyeznünk, kogy a czikk- 
nek utolsó — elég hosszas — kitérése tisztán a szerző úr egyéni nézetét 
fejezi ki. Bizony a tapintat fontos kellék a kulturegyesületek működésé
ben, de a működést csak a közjótékonyság terére korlátozni túlságos sze
rénység lenne. A czikk első része is, mely a szülők természetadta jogát 
oly élesen hangsúlyozza az állammal szemben, némelyek szemében azt a 
látszatot keltheti, mintha az a czélzata volna, hogy az iskola szellemére 
a nemzetiségek befolyását biztosítsa ; — pedig kétségtelen, hogy a szer
zőt tisztán csak psedagogiai szempontok vezették, és egyáltalában semmi 
okunk, hogy hazafias czélzatát kétségbe vonjuk. A szerk.
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« ó v ó é  x i  / x i v  y_(Jto>
v r / w v  t u x v n Ó Q w v  i i u ß a l v e / x e v ,  c ù Ü '  à / . à ç  í n n o i  

à v ô ç à a i  y í y v o v x c u , t u q Óo j o i  ó é  n o v i v v  t i p '  v y ç r / v . »

A hajót a hellén tengerész nép oly találóan nevezi a «tenger lová
nak», valamint fordítva a beduin nélkülözhetetlen tevéjét «a sivatag 
hajójának.» Mindkettőben a locális fogalom átvitt értelmű.

Hogy Homeros még a társadalmi embert is mennyire beleilleszti 
az állatvilág keretébe, mutatja királyainak hires jelzője : «яoiyr/v Áaorx». 
Ennek felel meg a mi « lelkipásztor »-unk, a németben der «Pastor» ; bár 
ezek meg rokonai a Megváltónak a «jó pásztorról» vett allegóriáiból 
származnak. Ámde mindkettő az ős, naiv keleti gondolkozásmód plasz
tikus kifejezése.

2. Rövid hasonlat módhatározói mellékmondatban. Pl. a vak
merőségről (lias IY. 297.) :

«à/x<pl â'&ç’ uvzw  ß c x T v t  Xííüv &q á X x l  m n o ifh iç .»

A gyorsaság szemléltetésére szolgál a sólyom röpte :

« г /  S '  Í Q r /§  w ç  & X x о  x a x '  O v í v / m o v  v i i p ô c v x o ç . t

(Ilias XVIII. 616.)

A leomlásra példa a magas fenyöszál ledőlése :

«x a m t s a t x r / v  i / . á x y u t v  s o u e ó x s ç  i t p r / X f / m v . »

(Ilias V. 560.)

A rendületlenség örök példája a kőszikla :

«о «Г è a x â & t j  t j v x i  n i x Q t ]  

t / x m ô o v ,  o i â  ftpct / u v  a c p i j X i v  ß i X o q  ' A v x i v ô o i o . »

(Odysseia XYII. 463.)

3. A körmondatos, művészi szerkezetű, előtagjában részletesen 
kiszínezett, költői hasonlat. A két előbbi kezdetleges forma még jobba
dán a népnyelvből átvett «közhelyek» közé számítható, épen úgy, vala
mint az «epikai jelzők» is. Ellenben eme nagy hasonlatok megannyian 
a költő egyéni inspira ti ójának önálló alkotásai. A cselekvény egyenlete
sen hömpölygő árjától elragadt hallgatóságot helylyel-közzel megpihen
tetni, figyelmüket egy érdekes helyzetre, vagy cselekvésre huzamosabb 
ideig lebilincselni a rendeltetésük. Innét van hypotaktikus,- körmonda
tos szerkezetük, ellentétben a főeselekvénynyel, melynek mondatszerke
zete természetszerűleg parataktikus ; a költői előadás belső formája min-



dig a párhuzamos, vagy ellentétes «gondolatrhythmus» lévén. Ide soro
landó még, hogy némelyek tévesen az emberi cselekvéseket és jellemeket 
példázó, u. n. aesopusi állatmese csiráit is nála keresik. De az allegorice 
szereplő állatok, ritkábban növények, vagy tárgyak emberi érdekekből 
cselekesznek, gondolkoznak és tényleg beszélnek. Ily műfajnak Home- 
rosnál, még mint láttuk fentebb, semmi nyoma sincs ! Csupán egy hason
lata van, a melyben az állattypusok emberi jellemeket példáznak. Ez 
tehát közhely ; épen azért adja költőnk Achilleus szájába, miglen valódi 
hasonlatait rendszerint a maga nevében mondja el :

«Szó sincs köztünk, óh hős Hektor, egyességrül ;*
Hisz ember arszlánnal soha ki nem békül ;
Van közmondás — tudod — bárány és farkasról, 
Élethalálharczot, hogy örökké harczol : 
így nem fogjuk egymást szeretni miketten,
Közöttünk szövetség teljes lehetetlen ;
Egyikünknek porba kell hullani itten,
Lakjék jól vérivel Ares, bősz hadisten.»

(Ilias XXII. 260. etb.)
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IV. H om eros a llegóriá i alakjainak összefoglalása .

1. ’An}, jelentése háromféle, t. i. a gőg, a gőgszülte tévedés, meg- 
átalkodás és az ebből következő szenvedés.

Az ’Ary Zeus gyorslábú leánya, míg húgai a Által (Ima, Fohász) 
nyomorékok. Nem bírják egykönnyen utolérni (Ilias IX. 496.). Az 'Ату 
okoz minden tévedést és szenvedést Zeus és a Végzet szolgálatában. így 
Agamemnon is magát mentegetvén a hibát neki rója fel (Ilias XIX. 86.) :

« i y d  S '  o v x  e x ïx i ô ç  e l / и ,  

ù X X à  Z t v ç  xc t'i M o î ç a  x a î  r j i t t o < p o ï x i q  ’E p i v v ç ,  

о  í r t  / t o i  e l v  ù y o ( i f i  t p p e o ' i v  t / t ß a X o v  l y ç i o v  a x r / v ,  

t j f u r n  к »  öt’ ' A y iX X f jo ç  y é p a ç  a v x à ç  à n y v ç w v . »

Aztán élénken jellemzi Atet : Zousnak félelmetes leánya, a ki 
mindenkit megejt. Lábai gyorsak ; nem is érintve a földet, tapos az 
emberek fejein. Sőt egyszer (Herakles születésekor) magának Zeusnek is 
eszét vette ! Ezért aztán haragjában Zeus őt az Olymposról le is dobta.

2. Az Álom és Halál, a két egytestvér, a kik Zeus parancsából 
Sarpedon hulláját haza szállítják Lykiaba (Ilias XVI. 666—683.).

Saját fordításom.
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3. Az ''Oveipoç (álomlátás), Zeus küldötte :

» ä /ж  u y t  S t)  xivu u á v x t v  i g e c o / u e v ,  7/ t e p r / a ,  

t j  x c d  o i ’H o ó í t o l o v ,  x c d  y á o  x ’ ö v c i í i  è x  â i ô ç è o x i v . n

(Ilias I. 62.)

Igen fontos megbízatásokat is végeztet vele Zeus, elannyira, hogy 
az «epikai gépezetnek» egyik mozgató kerekévé válik. így az Ilias
II. énekében Nestor képében küldi Agamemnonhoz, hogy őt a rögtöni 
támadásra rábírja.

Ebben Zrínyi is utánozza, midőn Alekto furia Szelim képében 
megjelenik Szulejman álmában, hogy őt a magyarok ellen bosszúra 
tüzelje.

4. A harcz rémei, különösen a Halálangyalok (;ájpeg). Plastiku- 
san, cselekvőleg az Achilleus pajzsán mutatja be őket Homeros :

•  í v  S '  7 í (jíc, í v  S e  K v S o i ß o c  ó / i D . e o v ,  í v  S '  b / . o i j  K r jQ  

& ? l o r t , a > ó v  e y o v a a  v e o S z a z o v ,  ä V . o v  u o v z o v .

CÎÏ.Ï.OV x e & v y ä z a  x a x á  j x M t o v  t ) . x e  n o S o u v . n

(Ilias XVIH. 535.)

Vállaikat embervértől csurgó palást borítja, küzdenek, mint akár 
a halandók s elragadják egymástól a holttesteket.

5. Az Alvilág hősei, mint Minos, Zeus barátja ; Orion, a bűvös 
vadász ; Tantalos, Sisyphos, az örök szenvedésre Ítéltek ; továbbá Kirke, 
a mámor és érzéki szerelem megtestesítője ; a Seirenek stb. az Odysseiá- 
ban szereplő personificatiók symbolikus jelentése első pillantásra felöt
lik. Csakhogy az ilyenek az ősi, áriái mythologia közkiucséből eredtek ; 
nem saját alkotásai költőnk képzelmének, mint a föntebbiek.

Ennélfogva Homeros tulajdonképeni allegóriáinak iskolai össze
foglalásánál sohasem szabad szemünk elől elveszteni a «qui bene distin- 
guit, bene docet» elvét, nehogy bennünket a tanulók félreértsenek. Ok 
ugyanis még minekelőtte Homerost forgatták volna, úgy tanulták, hogy 
az «ó-klasszikai mythologia istenségei megannyian személyesített ter
mészeti erők és tünemények. így pl. Zeus =  a mennybolt ; Poseidon a. ni. 
tenger stb.»

Meg kell tehát velük értetni, hogy a sok százados epikai népköl
tészet folyamán az anthropomorphistikus felfogás annyira testet öltött, 
hogy már Homeros Zeuse, a « «itarrjp dvdpotv re bewv re» egy, minden 
erényekben és gyarlóságokban bővelkedő, hús és vérből megalkotott 
typikus családapa ; mint a mindenség királya, pedig ép oly nemesszivű, 
de egyszersmind ép oly indulatos fejedelem, akár Agamemnon. Temér
dek jelzője (оффреретуд, eôpùona, albépt vaíwv, olyioyog, xeXaiveepeq
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stb.) annyira plasztikussá teszi alakját, hogy Homeros naiv hallgatóinak 
eszükbe se jutott Zeust a voág fogalma megszemélyesítésének vélni, 
mint a későbbi tudákos kor teve.

De már annak symbolikus értelme, teszem hogy Hephaistos neje 
az Iliasban Charis, а Xiizapoxpyjdepvog jelző daczára is tudatos volt 
Homeros hallgatóiban. Az alkotó erő és a báj házassága szüli a művé
szetet. Továbbá az ilyenek, hogy az Olympos kapuit a Horák őrzik ; az 
isteneknek Hebe a pohárnoka; a " Гт о g és ваоатод ikertestvérek, kez
dettől végig, a naiv és reflexiv korban egyaránt, szembetűnő allegóriák
nak tekintettek, akár mint az æsopusi mesék.

*

Homeros personificati óinak iskolai egybefoglalásánál, mint felette 
tanulságosokat, kettőt ajánlok beható tárgyalásra. Azért oly tanulságo
sak pedig, mert mindakettőben egy-egy, habár csak képzelt, vagy a csodá
sig túlzottan képzelt paizson domborműben kivert művészi allegóriát 
ír le, de költői fogással ; vagyis nem lépi át a képzőművészet mesgyéit. 
Ez a költői fogás t. i. Lessing elmélete szerint abból áll, hogy az igazi 
költő nem szorul arra, hogy personificatióit jelvényekkel szerelje fel. 
Hiszen módjában áll az elvont fogalmakat cselekvőleg, plastikusan 
szerepeltetni. Kiinduló pontul szolgálhat Lessing következő tétele. 
(Laokoon X.) :

Wenn der Dichter Abstracta personifirt, so sind sie durch den 
Namen und durch das, was er sie than lässt, genugsam charakterisirt. »

«Dem Künstler fehlen diese Mittel.* Er muss also seinen personi- 
firten Abstractis Sinnbilder zufügen, durch welche sie kenntlich wer
den. Diese Sinnbilder, weil sie etwas anderes sind und etwas anderes 
bedeuten, machen sie zu allegorischen Figuren. Eine Frauensperson 
mit einen Zaum in der Hand, eine andere an eine Säule gelehnt, sind 
in der Kunst allegorische Wesen. Allein die Mässigung, die Standhaf
tigkeit bei dem Dichter, sind keine allegorischen Wesen, sondern bloss 
personifirte Abstracta».

Ilyen domborműben kivert allegorikus alakokat Homeros először 
is Athene aegisének leírásánál szemléltet (Ilias V. 738. stb.) :

«diu ( p i  ff  a {>  ä p o i a i v  ß i ä s - x '  a l y l S a  ü v a a r ó t e o u v  

S u v i / v ,  t j v  hbqi p e r  n á v x r /  i p o ß o g  í a t f i p á v w t m .

* Vagyis egy oly szobor, vagy kép, a mely czimre szorul, alapjában 
rossz. Erezték azt a naiv középkorban is ; csak ügyefogyottságukban írták 
föl sávolyokra, a mit az általuk ábrázolt alakok mondanak. — Az ókori 
assyriai és egyiptomi emlékeken pedig a vizet még nem volt képes más
ként ábrázolni a művész, minthogy a halakat is rárajzolta a hullámos 
vonalakra.
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é v  Л ’ E q i c ,  é v  í ’ ' A X x i j ,  ê v  âè x ç v ô e a a a  ’I w x r j , 

é v  ő é  r e  r o Q y d r j  x t t p a X i j  S e i v o T o  n e h i ç o v  

S s i v é j  r e  a p e p S v é j  r e ,  /hoc r é ç a ç  u i y i ó / o i o ,  »

Ezen locus classikus æstheticai elemzése közben a következőkre 
vessünk ügyet : 1. a wóftoc-nak, mint alapfogalomnak partitiojára 
ÇEpiç, ’Ahn}, Utíx/j) ; 2. a szóismétlésre, «év» négyszer ismétlődik;
3. personificatióinak szobrászati jelvényeit nem is említi ; í. a Gorgofő 
neki műtárgy, melyet a szobrászat hagyománya a mythologiából vett, 
és mivelhogy tárgy, leírása helyett bőven látja el jelzőkkel (deanj, a pép- 
dvrj, dcóg répa?).

A föntebbinek testvére ama merész personificatio, melyet Achil
leus paizsának leírása közben ád elő. Ebben sem említ semmiféle mű
vészi symbolumokat ; a maga költői ecsetjével úgy megfesti a Harcz 
Borzalmait, akár egy Verescsagin a vásznon.

Találtatik a második, (ostromlott) város leírásának végén : *

«Közöttek dühöngnek Harag s vad Öldöklés,
Halál Vészangyali halomszámra ölték.
Ez imént sebesült s máris megragadták,
Amaz érintetlen, de már közre kapták.
Lábainál fogva czipelék a holtat,
Véritatta köntöst vállaikon hordtak.
Mint emberi hadnép tolongva küzdének,
Egymás lialottirul dús zsákmányt ők vőnek.»

ügy hiszem, hogy Homeros világnézetét nem ismertethetjük 
meg teljesebben, mintha a csodaszerű «AchilleuspajzsoU a maga teljes 
mivoltában bemutatjuk. Ha helyes szempontból felosztva tudjuk ezt a 
mikrokosmust tanulóink előtt szemléletessé tenni, könnyen beleképzelik 
magukat és jelenetről jelenetre — tapasztalásom szerint, csakhamar 
könyvnélkül is megtanulják. E fejtegetés czélja legyen bemutatni a hellén 
művészi alkotó tehetséget. Világossá tenni ama harmonikus egységes 
eszmét, mely köré Homeros az akkori emberi élet összes jelenségeit 
csoportosította, mustrálnunk kell Schiller definitióját : « Was ist Griech- 
heit: Verstand und Maas in allen Dingen und Klarheit».

Mindenekelőtt bizonyítsuk be Schliemann és Layard leletei alap
ján, hogy bár kisebb méretű, de díszes alakokkal, ornamentikával kivert 
korongok léteztek. Legczélszerűbb Helbig : «Das homerische Epos» ez. 
művének a phcenikiaiakról és Achilleus paizsáról szóló fejezeteiben kö
zölt illustratiókat használni. Egyközpontú gyűrűkön kiverve kell az

Saját fordításom  szerin t adom.



« Achilleus-paizsának » jeleneteit képzeltetni. Ámde az is figyelembe 
veendő, hogy a költőt lángragyult képzelme túlragadta a művészi ábrá
zolás határain ; teljes elbeszéléseket ad, melyeknek a későbbi művész is 
legjobb esetben is csak egyes praegnans mozzanatait ábrázolhatta. 
A tárgyalás e menete közben bő alkalmunk nyiljji Lessing elméletét a 
szóbeli és térbeli művészetek határairól megokolni.

Kiinduló pontul következő tételei szolgáljanak :
a) «Die Malerei kann in ihren koexistirenden Kompositionen nur 

einen einzigen Augenblick der Handlung nutzen und muss daher den 
prägnantesten wählen, aus welchem das Vorhergehende und Folgende 
am begreiflichsten wird.

b) Ebenso kann die Poesie in ihren fortschreitenden Nachahmun
gen nur eine einzige Eigenschaft der Körper nutzen und muss daher 
diejenige wählen, welche das sinnlichste Bild des Körpers von der Seite 
erweckt, von welcher sie es braucht.

c) «Homer hat also auch hier sich des gepriesenen Kunstgriffes 
bedient, das Koexistirende seines Vorwurfs in ein Konsekutives zu ver
wandeln und dadurch aus der langweiligen Malerei einers Körpers das 
lebendige Gemälde einer Handlung zu machen.» (Laokoon XVHI. stb.)

Ezután ismét hangsúlyozzuk, hogy Homeros leirása csodaszerüké- 
gének, a paizsra pazarolt természetfölötti művészetnek igen is tudatában 
van (Ilias XIX. 21—22.) :

n M r / r i f j  é f i i j ,  r á  (J - iv  ö n X a  b t ó q  n ó g e v  a i l  è m e t x è ç  

t ( > y  t f x t v  á & a v á t u / v ,  / x r j ö t  p Q o r à v  â v S ç a  x s X i a a a i . »

Буеп elméleti bevezetés után bemutatjuk Hephaistost, a mint 
csudás kohójához lép, húsz fúvóját a tűz felé fordítja ; kemény rezet, 
ónt, becses aranyat és ezüstöt vet a tégelybe ; azután a hatalmas pörölyt 
az egyik, a fogót pedig a másik kezével felragadván munkához lát. (Ilias 
XVHI. 477. stb.)

«Elsőbb is remekbe vert ki egy nagy pajzsot,*
Hármas fényes gyűrűt peremén felrajzolt.
Bent ezüst fogantyút illeszte reája,
A ilomborulatja öt rétegből álla.
Bajtuk környöskörül alkotó kezével 
Csudás alakokat szemünk elé bűveit.

Középütt volt földünk, a mennybolt s a tenger,
Fáradhatlan n ap u n k  a te lt holddal szemben ;
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Koszorúnak fénylő csillagokat rászórt,
Kaszást, Fiastyúkot, fene Medvepásztort,
S a Nagymedvét, melyet Szekérnek neveznek,
Kinek hét szemei a Pásztorra lesnek,
Fenn a magas égen jár magányos ösvényt 
Okeán habjában sohasem fürödvén.»

A következő képeket mind könnyű áttekinthetó'leg felosztani, 
még pedig úgy, bogy átlag kettő-kettő jusson egy gyűrűre :

Első gyűrű : A városi élet békében (év 3e dóio Ttoíyae nóXsiq jie- 
póniov dvdpo'mwv xaXrig). Két fő jelenetre oszlik, ú. m. a lakodalmas 
menet és a nyilvános törvénykezés a város piaczán. (Ilias XVIII. 
490—508.)

Második gyűrű : Az ostromlott város. Két jelenetre oszlik, ú. m. 
az ostromzár, kirohanás, s végül a befejező öldöklő barcz a föntebb em
lítettem allegóriákkal szemléltetve. (Ilias XVIII. 508—540.)

Harmadik gyűrű : Szántás, vagyis tavasz és az aratás, vagyis 
nyár. (Ilias XVIII. 541—560.)

Negyedik gyűrű : Szüret, vagyis ősz és a pásztorélet, vagyis tél. 
(Ilias XVIII. 572—589.)

Ötödik gyűrű: A farsangi tánczvigalom. (Ilias VIII. 590—607.)
Ezek voltak tehát a gyűrűk (névrs 3' ар йотой 'éoav eráxeo? nzó- 

yeg) ; hatodikul karimának az Okeanost veri rá. (Ilias XVIII. 608.)

«Ev à’ í z  Ш и  т е о гщ х о Х о  p é y a  o f h v o ç  ' í i x e c t v o X o  

& V T v y a  n Ù Q  n v p â t t j v  o ù x t o ç  m i x e t  п о и ц т о Х о л

Fejtegetésünket aztán leghelyesebb, ha nemzeti epikánkra való 
utalással fejezzük be. Mutassuk be Gyöngyösi utánzását. Felette érde
kes, kettős utánzás lévén. A Vergilius-féle első jelenetet a Homeroséval 
egybeszövi. Átveszi a fúvók mellé a Cyclopsokat Vergiliustól. Miglen 
Homerosnál a plastice személyesített fúvók (epüoai) automatikus legényei 
Hephaistosnak, de Homeros módszerét megtartja. V. ö. Vergilius 
Aeneis VIII. 443. stb.

«At illi
Ocius incubuere omnes pariterque laboréin 
Sortiti fiúit æs rivis, aurique metallum,
Vulnificusque chalybs vasta fornace liquescit,
Ingentem clypeum informant, nimm omnia contra 
Tela Latinorum, septenos orbibus orbes 
Impediunt. Alii ventosis follibus auras 
Accipiunt redduntque, alii stridentia tingunt 
Aéra lacu. Gemit impositis incudibus antrum 
Illi inter sese múlta vi brachia tollunt 
In numerum versantque tenaci forcipe massam.»
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Ha most a két classikue mintát Gyöngyöseink Kemény Jánosá
nak H. könyvében (III. rész, 15—31.) olvasható utánzásával egybevet
jük, a következőkre ügyeljünk :

1. Gyöngyösi bőbeszédűsége kiáltó ellentétben áll Homeros naiv, 
epikai részletességével, de még inkább a pathetikua Vergilius tömör 
előadásával.

2. Homerosnál a csudaszerüség naiv hitből és mélységes phanta- 
siából fakad.

3. Vergiliusnál kényszeredett utánzás, hit nélkül, a bűbájos minta 
hatása alatt.

4. Gyöngyösi, a renaissance gyermeke, teljes fogalomzavarban 
összegomolyítja Olympos halhatatlanait a keresztény vallás szentesített 
alakjaival, sőt még a történelmi alakokkal is ! Kovácsai Neszterfejírvár- 
ban összeszedett mesteremberek, a kiket aztán Vulcanus legényeihez, a 
Cyclopsokhoz magasztosít !

5. Határozott ízléstelenség, hogy a győzelmes hősnek szánt csu
dáé pajzs helyett Gyöngyösinél bilincseket vernek az elfogott Kemény 
Jánosnak. Akaratlan satira !

Eme renaissancekori zavaros felfogását leginkább a következő 
szakaszok tükrözik vissza :

17. «Gyüjtnek azért öszve számos míveseket,
De nem karmazsinnal bánó mestereket,
Sem selyem- s szkófiombocsátó kezeket,
Hanem vasforgató erős Bronteseket.»

18. Melyek mintha jöttek volna az Aetnábul,
Vulcanus mivének szennyes barlangjából,
Most is füst gőzölög némelyek szájábul,
Hatan állnak elő kovácsok számábul . . .

22. Száz font vasat adnak kezekben ezeknek,
A Kemény számára, melyet készíttetnek,
Lábára ily gyenge lábszijat (!) füzetnek,
Elkészítésében azok is sietnek.» stb.

Fejtegetésünk kiegészítésére még nehány szót.
A Homeros leírta «Achilleus pajzsa» valóságos nemzeti dallá lön, 

szájról-szájra szállt. Bűvölte, vonzotta még a későbbi századok elpuhult 
ión lyrikusait is. Borzadtak ugyan az epikai kor ádáz tusáitól, csak az 
élet örömeit vágyódtak teli kupákkal meríteni, de a díszserleget képzel- 
mükben a Homérostól örök időkre megfestett isteni művésznél, Hephai- 
stosnál, rendelték meg. Egyszóval az «Achilleus pajzsa» epikai és lyrai 
közhelylyé vált. A számos változat közűi legalkalmasabb a 3-dik ana-
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kreoni dalt bemutatni, melynek «anakreonkodó» szerzőjét az Achilleus 
paizsán kivert világegyetem nem érdekli. Annál inkább vonzza a «szü
ret» leirása, a melyet saját lyrai világnézete szerint az epikai realitás
ból a phantastika országába helyez.

Ha az «Achilleus paizsának» iskolai tárgyalásánál a fejtegettem 
szempontok vezérlenek, úgy hiszem, hogy mind az æsthetikai, valamint 
a didaktikai és nemzeti követelményeket kellő figyelemre méltattuk.

I f j . R e m é n y i  E d e .

A HÉT OSZTÁLY MELLETT.

Ezen folyóirat 3-ik száma két közleményben is foglalkozott a pol
gári fiúiskolák készülő reformjával. Az első, Paulovits Károly czikke, 
nagyrészt csekélységemnek szólt. Az O. K. T. polgári iskolai szakbizott
sága javaslatának közlése közben pedig az igen tisztelt szerkesztő úr fűz 
az egyik ponthoz oly megjegyzést, a mely az Országos Polgári Iskolai 
Egyesület reformtörekvéseit helyteleníti. Mindkettőből pedig azon ten- 
dentia olvasható ki, a mely a polgári fiúiskolákat csak a mostani csonka 
keretben, négy osztályú intézménynek meghagyva, kívánja továbbfej
leszteni. (A szerkesztői észrevételben nincs czélzás arra, hogy a polgári 
iskola négy osztályú legyen. — A szerk.)

Egy kis személyes kérdésfélébe keveredtem tehát. Már ez is késztet 
felszólalásra, de sokkal inkább azon mély meggyőződés, hogy a polgári 
iskolai intézmény egészséges, életrevaló szervezetet csak azon elvek meg
valósításával nyerhet, melyeket a II. orsz. és egyetemes tanügyi kon
gresszus állapított meg. És ha erre nézve okaimat itt is előadhatom, 
azt hiszem, csak az ügy hasznára lesz.

Miként már említettem, azon terv, mely a polgári fiúiskolát hét 
osztályú intézetté óhajtja kifejleszteni, nem miniszteri beszédkom- 
mentározás és legkevésbé sem a Polgári Iskolai Közlöny szülöttje. A II. 
orsz. és egyetemes tanügyi kongresszus polgári iskolai szakosztálya 
kimondta, hogy: «A polgári iskola az 1868. XXXVIII. t.-cz. keretéből 
novelláris úton kivétessék s a polgári iskolákról szóló külön törvénynyel 
rendeztessék. A teljes polgári iskola hét osztolyú legyen, azonban négy 
osztályú felállítása is engedélyeztessék, a hol a viszonyok inkább ezt 
indikálják . . .

A tanárképzésre tanárképző intézetek szervezendők. A tanárképe
sítés fóruma a középfokú iskolákra képesítő tanárvizsgáló bizottság. Az 
általánosan képző human- és reáltantárgyakban a képesítés a gymna- 
siumokra, reáliskolákra, polgári iskolákra egyaránt érvényes legyen.
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Kizárólag polgári iskolákra csakis a gyakorlatilag fontos tárgyakból 
szóljon a képesítés. — Külön szakfelügyelet állítása, megfelelő' rend
tartás életbeléptetése elkerülhetetlenül szükséges. De a szakosztály egyéb 
határozataiban is megtaláljuk azon alapelveket, a melyek szerinti kifej
lesztését a polgári fiúiskoláknak munkálja az Országos Egyesület. 
А П. orsz. és egyet, tanügyi kongresszus nem rég megjelent Naplója 
híven közli ezen megállapodásokat.

Nem a miniszter beszédeinek kommentálása, avagy a P. I. Közlöny 
állítólagos jóslásai alapja tehát azon tervnek, mely iskolánkból hét osz
tályú, általános s némi gyakorlati irányú intézményt óhajt teremteni. 
Már az időbeli sorrend folytán sem lehet igy. Az első «kommentált» mi
niszteri beszéd 1897. évi február hó 27-ikén hangzott el, a h.-szoboszlóiak- 
nak tett ígéret is, mint P. is megjegyzi, ezen időből való. Tehát közel 
egy évvel előbb hozta, meg a tanügyi kongresszus határozatait, mint a 
hogy az említett nyilatkozatok tétettek.

Különben, ha a miniszter szavai után indult volna is a O. P. I. 
Egyesület, ez esetben sem törekszünk túlságosan magasra. A miniszter 
beszéde ugyanis így szól : . . .  «tervezek olyan egységes természetű közép
iskolát, a mely az egyetemekre készít elő és ezzel szemben áll egy élet
képes és fejlődésképes polgári iskola, a mely azután nem az egyetemekre 
készít elő, hanem részben önálló, részben bizonyos szakiskolákra teszi 
meg az előkészítést. Természetesen itt a polgári iskolákkal kapcsolatban 
a minősítési törvény revisiójára gondolok, mert nálunk kissé túlbuzga- 
lomból az érettségi vizsgálatok nagyon is kiterjesztettek oly pályák elő
feltételévé, a melyeket bátran lehetne a jól szervezett polgári iskola 
előfeltételéhez kötni». A h.-szoboszlói küldöttségnek pedig az újjászerve
zendő polgári iskola évfolyamairól is nyilatkozott, mikor kijelentette, 
hogy « örülni fog azon, ha a legelső hétosztályú polgári iskolát H.-Szo- 
boezlón állíthatja föl». Ezekhez járul azon kijelentés: «Egy kérdést 
azonban már is kivettem a népoktatási törvény keretéből : a polgári 
iskolákat, a melyek reformját külön törvény számára akarom fentartani».

A miniszter ezen terveivel talán mégsem áll ellentétben a 0. K. T. 
polg. iskolai szakbizottságának Lád Károly tanácstag által készített javas
lata, hogy « A polgári iskola feladata közvetlenül az életre vagy szakisko
lákra előkészíteni. Nem a polgári, hanem a régi középiskola (gymnasium 
és reáliskola) feladata az egyetemi- és műegyetemi tanulmányokra való 
előkészítés . . .  A polgári iskola az elemi iskola négy osztálya fölé épült, 
a népiskolákban elérhetőnél magasabb műveltségre vezető, önmagában 
befejezett egészet alkotó középiskola. A polgári iskolákra vonatkozó 
intézkedések tehát az 1808 : XXXVIII. t.-czikkből törlendők és szerves 
egészet képező, önálló polgári iskolai törvénybe foglalandók . . .  A pol
gári iskolák osztályainak és évfolyamainak száma hét ; ......... a VII. ősz-
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tály és tanfolyam végén érettségi vizsga tartandó . . . .  mely az általános 
műveltség és a még felölelt tantárgyak tekintetében a régi középiskoláké
val egyenértékű legyen és az egy évi önkéntességre is jogosíthasson . . .  
A polgári iskolának úgy négy alsó, mint teljes, érettségi vizsgálattal 
befejezett hét osztálya mindazon pályákra minősítsen, a melyekre a gym
nasium, reáliskola, felsőbb kereskedelmi iskola, valamint az ezekkel 
egyenértékű katonai iskolák. Kivételt csupán az egyetemi és műegyetemi 
pályák tesznek, a melyekre csupán a gymnasium és reáliskola teljes, 
érettségi vizsgálattal befejezett nyolcz osztálya készít elő . . . »

Ezen javaslattal a lényegben megegyezik, csak a teljes polgári iskola 
évfolyamának számában tér el dr. Kovács János tanács-tag következő 
külön véleménye: «Az 1868 : XXXVIII. t.-cz. 68. §-a szerint hat osz- 
tálylyal szervezett polgári fiúiskolák hat osztályúaknak meghagyandók. 
A tanfolyam végén záróvizsgálat tartassák. Az ezen vizsgálattal kiérde
melt végbizonyítvány jogot adjon az egyévi önkéntességre, továbbá adja 
meg mindazon jogosítványokat, a melyeket az 1883. évi I. t.-cz. a felső 
kereskedelmi iskola ú. n. érettségi bizonyítványának megad . . . »

A reform kivitelét czélzó ezen javaslatok a tanügyi kongresszus ha
tározatainak szellemében tétettek és a miniszter terveivel is megegyeznek. 
A fenti részletes idézések után, azt hiszszük, ez kétséget nem szenved. 
Még csak azt jegyezzük meg, hogy a két volt orsz. egyesület is nagyjában 
ezen reformelvekre jutott. Külön, polgári iskolai törvénynyel, a nép
oktatási keretből kivéve, újjászervezését sürgették a polgári fiúiskolák
nak, sőt az egyik egyesület a teljes, hét osztályú polgári iskola tervét is 
hangoztatta.

Ily előzmények után a miniszter szavai megerősíthettek ugyan 
azon hitünkben, hogy a tőlünk már előbb vallott irányban, szellemben 
sürgetve a polg. iskolák reformját, a minisztérium részéről meghallgat
tatunk, de hogy ezen nyilatkozatok az alapjai reformtörekvéseinknek, az 
már csak azért sem áll, mert ezen nyilatkozatok később tétettek.

Ép oly elhamarkodott azon másik állítás, hogy továbbfejlesztési 
törekvésünk, mely a polgári iskolákat négy osztályon felül ki akarja egészí
teni, nélkülöz minden történeti alapot. Dr. Kovács János a millenniumi 
kiállitásra készült «A felső nép- és polgári iskolai oktatás» ez. műve az 
ellenkezőről tanúskodik. Iskoláink történetét, jelen állapotát híven visz- 
ezatükröző ezen könyvben mindenki megtalálja a szerző azon állításának 
a történeti, fejlődési tényekkel bő igazolását, hogy «mostani reformmoz
galmaink mindinkább azon közös irány felé hajolnak, a melyet Csengery 
tűzött a polgáriskola elé és a követelt reform tulajdonképen : restitutio 
in integrum».

Ugyanis a polgári fiúiskolát a törvény hat osztályúnak tervezte. 
« Ez új középiskola feladata, ha nem is olyan tudományos módon, az
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ismeretek egyes ágaiból egész, befejezett oktatást adni . . . , a melylyel 
nagyközségeink jobbmódú, túlnyomóan magyar középosztályát tömege
sen az általános műveltség magasabb színvonalára emeli». így a törvény
éé az alkotók. Kifejti továbbá Csengery, hogy a középiskoláknak csak 
«összes osztályai fejtik ki azt az összliangzó, általános műveltséget», a 
melyre a müveit, de tudományos pályára nem menő középosztálynak 
szüksége van, mivel a középiskolák egyes osztályai első sorban a «saját 
fensőbb osztályaik» előkészítői s ezekkel együtt az egyetemek előiskolái. 
0  okolja meg azt is, hogy a polgári iskolák miért vétettek be «ideigle
nesen» a népoktatási törvénybe, mert középiskola még nem volt s mert 
a népoktatási törvény kötelezte a községeket polgári iskolák felállítására. 
Csengery fejti ki a polgári és szakiskolák viszonyát is, mikor a többi közt 
mint végkövetkeztetést kimondja, hogy a viszony «nem lehet egyéb 
mint alapvetés, mint előkészítő oktatás ».

Es a történet méginkább igazolja, hogy a régi alaphoz visszatérés 
a reform egyedüli helyes elve. A Trefort közgazdasági törekvései, a pol
gári iskolai IV., V., VI, osztályokkal kapcsolatos ipari szaktanfolyamok 
egy-kettő kivételével mind megszűntek. Az általános- és szakképzés 
összezavarása csak vadhajtásokat hozhatott, az ily szaktanfolyamokból 
kikerült tanulókat az iparosok bizalmatlanul fogadták. Gazdasági tan
folyam pedig ez idő szerint csak egy van, másutt csak heti pár órában 
foglalkoznak gyakorlati kertészkedéssel, szőlészettel is.

Máskép áll a dolog a kereskedelmi szaktanfolyammal, avagy az 
újabb elnevezés szerint felső kereskedelmi iskolákkal. Ezek is, leszámítva a 
néhány önállóan szervezett ily iskolát, szintén mint a polg. iskola szak- 
tanfolyamai szerveztettek, először az V. és VI. osztálylyal kapcsolatosan. 
De ezen szaktanfolyamok és a polgári iskola felső osztályai közt nagy 
tantervi rokonság van. A polgári iskola teljes évfolyama a törvény sze
rint hat osztály, úgy, hogy csak az V. és VI. osztályban fejeztetik be a 
tanterv egészen. A keresk. iskola és a polgári s középiskolai négy osztály 
után tovább folytatja s befejezi az általános műveltségre tartozó tan
tárgyak tananyagát. Másrészt a polgári iskola V. és VI. osztálya több 
gyakorlati, sok tekintetben kereskedelmi, pénzkezelési vonatkozású tan
tárgyat ölel fel, mint a könyvvitelt, keresk. és politikai számtant, alkot
mánytant stb. Ezen tantárgyak, némi bővítéssel, ép a keresk. iskola ú. n. 
szaktárgyai. És hogy a szakképzést még inkább kultiválhassa, megenged
tetett, hogy az önálló keresk. iskolák tantervéhez alkalmazkodhassék és 
az évfolyamainak száma is egygyel szaporíttatott, a mit az ipari szaktan- 
folyamok hiába kértek. Az újabb, 1895. évi szervezet sem változtatta meg 
lényegesen a keresk. szaktanfolyamok, avagy az azóta az összes keresk. 
szaktanfolyamokra és önálló keresk. iskolákra kiterjesztett «felső keres
kedelmi iskola» nevű intézetek tantervét, csak jobban részletezte az
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egyes tantárgyak anyagát s nagy részt függetlenítette őket a polgári 
iskoláktól.

Ezen szaktanfolyam már kezdetben sok qualificationális előnynyel 
ruháztatott fel. Mindazon jogokat, sőt többet is megkapott záróvizsgája, 
«érettségi bizonyítványa», melyeket Trofort miniszter a polgári iskola 
hat osztályának kieszközölt és az 1879. évi 24293. sz. a. rendeletében 
összefoglalva kiadott, de a melyeket az 1883. évi I. t.-cz. nagyrészt 
elsöpört.

Nem csoda tehát, ha az amúgy is a polgári iskola V. és VI. osz
tályát magába olvasztó és önkéntességi s egyéb qualificationális jogok
hoz jutó keresk. szaktanfolyamok, illetve mostani elnevezés szerint felső 
keresk. iskolák felvirágoztak. És az oly kis térre szorított polg. isk. felső 
osztályai elnéptelenedtek. A polg. iskolai hat osztálylyal tovább sem ta
nulhatnak. Az állatorvosi akadémiába még felvétetnek hallgatókul, de 
államsegélyt csak érettségi bizonyítványnyal kaphatni, a selmeczi m. kir. 
bányászati és erdészeti akadémia rendszabályai végleg kizárják tanulóin
kat, a gazdasági intézetekbe is többnyire matúrával vesznek fel. A tiszt
viselői jogosítványukról már szólottunk. -— Ily körülmények közt még 
sokalnunk kell azon 1332%-ot, mely tanulóink közül az oly csekély 
továbbtanulási s qualificationális előnyt nyújtó polg. iskola V. és VI. 
osztályában folytatja tanulmányait. És csak saját jól felfogott érdekében 
tesz azon 38-29%, a mely a mindössze egy évvel hosszabb s nagy részt 
rokon tanulmányú felső keresk. iskolát keresi fel.

Hogy mennyire' nem tekintik szakiskolának a felső keresk. iskolát 
ép ez iskolák kiváló szakférfiai, elég legyen csak pár idézet. Dr. König 
Gyula műegyetemi tanár, a felső keresk. iskolák miniszteri biztosa egy 
alkalommal így nyilatkozott: «Ez a felső kereskedelmi iskola nem más, 
mint a minek a reáliskolának kellett volna lennie». Dr. Schack Béla 
«kereskedelmi iskoláink és tanáraik» ez. munkájában ez iskolák fejlődé
séről értekezve, így szól • «E nagy számok — t. i. a felső keresk. iskolák 
beírt és végzett tanítványaiéi — gondolkodóba ejtenek, s igen könnyen 
rájövünk, hogy itt már nem is szakiskolákkal, hanem egy új középiskola
nemmel állunk szemben. Általános középiskolával, mint a milyennek 
Csengery a polgári iskolát gondolta, de szakszerű szinezettel, a mitől 
ugyancsak Csengery óva intett». Hasonlólag teszi Nagy Lajos a «Keresk. 
Szakoktatás »-ban «Tapasztalatok és reformok» ez. czikkében: « . . A har
madik szervezet (az önkéntességi jogon kivül) érettségi bizonyítványt ad 
a tanuló kezébe, hogy aztán az 1883-iki köztisztviselők minősítéséről 
szóló törvény szerint ne a kereskedelem és ezzel rokon szakoknak nevel
jen életrevaló anyagot, hanem hogy 70 - 80%-ban tisztviselőket (főleg 
ügyes postai és vasúti tisztviselőket) képezzen.

A szükségből adott kedvezmények aztán azt eredményezték, hogy
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a középkeresk. intézetek gombamódra megszaporodtak . . . , népszerűvé 
lettek, s habár néhány hű maradt igazi rendeltetéséhez, a legtöbb eltérve 
erodeti czéljától, harmadik középiskolává fejlődtek és ma ott állunk, 
hogy több van, mint reáliskola . . . «kerek 5000 tanulóval». Dr. Veress 
Vilmos már korábbi czikkeiben többször számadatokkal igazolta, hogy a 
kereskedelmi iskolák végzett tanulóinak csak csekély százaléka választja 
a kereskedelmi pályát.

íme a legilletékesebbek nyilatkozatai, a mihez vegyük a fentvázolt 
tantervi közösséget, e szaktanfolyamok fejlődését, s akkor alig mond
hatják hamisnak azon következtetésünket, «hogy nem annyira az V. és
VI. osztály, mint inkább a felső kereskedelmi iskola képezi a polgári 
iskolának természetes folytatását» és mondjuk betetőzését.

És ezen véleményünket soha nem is titkoltuk. Nemcsak «Az egyete
mes nemzeti közoktatás» hangoztatja, de már előbb a II. országos és 
egyetemes tanügyi kongresszus és most konkrét javaslat alakjában 
dr. Kovács János az Országos Közoktatási Tanácshoz benyújtott külön 
véleményében, mikor így szól : «A polgári iskolákból felső kereskedelmi 
iskolákká átalakult iskolák alakíttassanak vissza polgári iskolákká. Ezek 
helyett a szükséges számban állíttassanak tisztán a szakképzésre szer
vezett két évfolyamos kereskedelmi iskolák, a melyekbe a hat osztályú 
polgári iskolát bevégzett tanulók vehetők fel».

És hogy mennyire nem idegenkednek e visszaalakítástól a felső 
kereskedelmi iskolai kartársak, eléggé igazolja azon tény is, hogy ép 
ez iskolák igazgatói, tanárai legtevékenyebb munkásai az Országos Pol
gári Iskolai Egyesületnek és alig van gyűlése a Kereskedelmi Szak
tanárok Országos Egyesületének, a melyen a csak mérsékelt számban meg
hagyandó kereskedelmi iskoláknak igazi szakiskolákká fejlesztéséről ne 
tárgyalnának.

Fejtegetéseim ezen részében igyekeztem hangsúlyozni, hogy a pol
gári iskolákat a törvény hat osztályúaknak szervezte, tantervök a négy 
osztálylyal csonkán marad. Tehát már csak ezért sem maradhatnak 
négy osztályúak. Az ipari- és gazdasági szaktanfolyamokkal való kiegé
szítés nem vált be, az alapítók is óvnak az általános és szakképzés ily 
összezavarásától. Ellenben a kereskedelmi szaktanfolyamok átvéve és 
tovább fejlesztve a polgári iskola V. és VI. osztályának általános és 
némileg gyakorlati tárgyait s megkapva ez osztályoknak kilátásba helye
zett qualificationalis előnyöket, felvirágoztak. De ezek sem mint szak
iskolák, de mint «általános középiskolák», mint a polgári iskolák leg
természetesebb folytatásai. Nem sokkal inkább van-e történeti alapja 
azon reformálási törekvésnek, a mely a polgári iskolából egy befejezett 
képzettséget nyújtó iskolát akar szervezni ? a mely már az alapítási tör
vényben hat osztályra tervezett intézettel tanulóit minden tantárgyból
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egy befejezett, kerek egészet képező ismeretkörrel s úgy a tovább- 
tanulhatás, mint az életben boldogulhatás szempontjából jogokkal is 
el akarja látni ?

A polgári iskoláknak négy osztálylyal megmaradása, illetve több 
hat osztályosnak, különösen, a melyek kereskedelmi iskolákkal kapcsol
tattak össze, négy osztályúakká visszafejlődése csak a polgári iskolák 
kényszerhelyzete. Az ipari, gazdasági szaktanfolyamok nem váltak be, 
s a kereskedelmi nemcsak, hogy önállósította magát, de a polgári Y. és 
YI. osztályát is magába olvasztotta. Ily körülmények közt a minimumra 
szorított qualificationális jogokkal felruházott polgári iskola felső osz
tályai el kellett, hogy sorvadjanak. De ezen tény csak azon mostoha 
elbánásról tanúskodik, melyben iskolánkat részesítette az 1880. I. t.-cz., 
és nem kell hozzá jóstehetség, hogy kimondjuk, hogy hasonló körül
mények közt minden iskolának ez volna a sorsa.

És ha fontolóra vesszük azok törekvését, kik talán elindulva 
a négy osztályra lequalifikált polgári iskolának a miniszter által is han
goztatott, közismeretű felkaroltsága után, nem is óhajtják a négy osz
tályon felül kifejleszteni, talán a jelenlegi «népoktatási keret»-ben is 
szivesen meghagynák. Vájjon minő fontos feladatot bíznának ezen négy 
osztályú iskolára ? Ha akármlly előnyösen fogják is a minősítési tör
vényt reformálni, remélhető-e, hogy a polgári iskola négy osztálya után 
valaki kisebb altiszti hivatalnál nagyobbat kaphasson ? Mehetne-e más 
iskolába tanulónk, mint a középfokú szakiskolákba, esetleg, ha a tan
tervi rokonság fentartatik, kétséges felvételi vizsgák útján a középiskolák 
Y. osztályába ? Bár már most is a polgári iskola a legjobb előkészítő 
iskolája a középfokú szakiskoláknak, mégis ily czéllal s kisebb tiszt
viselők portálásáért alig érdemes egy iskolát fentartani, mikor ugyan
azon czélt szolgálhatja más kettő, a reál- és gymnasium is.

Négy osztály keretében pedig a polgári fiúiskolákból alig lehet 
kisebb fajta előkészítő iskoláknál egyebet csinálni. Hozzá, ha a jelenlegi 
szervezetlenségökben maradnak. Ha anyagi ellátásuk ezentúl is oly 
mostoha lesz, ha tanerőik a nálunk szokásos tanító-tanári fizetések 
közt is legmostohábban fizettetnek. Ha a szaktanfelügyelet marad mos
toha óhaj. Ha az annyira zavarossá tett állapotukon nem sietnek 
segítni, mikor egy iskola, mint polgári iskolával kapcsolatos felső 
kereskedelmi iskola ezek szervezete, s miniszteri biztosa alá tartozik, 
mint polgári leányiskolával kapcsolatos a felsőbb leányiskolák szerint 
igazgatandó s végül, mint polgári fiúiskolára az elemi iskolai utasítások 
betűi alkalmazandók, de tanulmányi tekintetben a középiskolák szak
tanítási rendje illik reá.

Mindenesetre ezen hiányok eltüntetésével, a Paulovitstól ajánlt 
fejlesztéssel sokat lehetne s rég kellett is volna a polgári iskola négy
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osztályán javítani. Azt is meg lehetne egy alkalmas tantervrevisióval 
tenni, hogy ez a négy osztály minden felvett tantárgyból egy kis kerek 
egészet nyújtson. Es ha P. azon egységesítő terve szerint dűlne el 
a dolog, a mire alig van kilátás, hogy a négy osztályú polgári iskola 
legyen az egész középfokú oktatás alsó tagozata, a melyre a négy felső 
osztályra redukált főgymnasium- és főreáliskola következnék, ez esetben 
a polgári iskola a leglátogatottabb középiskola volna, hisz mindenki, 
ki az elemi iskolai képzettségnél többre vágyik, kénytelen volna fel
keresni.

De még ez esetben is szükség volna oly felső tagozatra, a mely 
nem az egyetemekre, de közvetlenül a gyakorlati életre készít elő. 
Mert ha csak a főgymnasium és főreáliskola felső négy osztálya maradna, 
ezek válogatott tanulóikkal még nagyobb mértékben azon volnának és 
kellene is lenniök, hogy a két egyetem és a magasabb szakiskolák jó 
előkészítői legyenek és akkor valóban keveset törődnének azok érde
kével, kik csak az érettségi bizonyítvány megszerzéséig tanulnak, kiknek 
csak az a czéljok, hogy magasabb, általánosabb műveltséghez és bizonyos 
qualificationális előnyökhöz jussanak. Pedig ezekhez sorozandó azon 
tekintélyes hányad, a mely a középiskolai maturansok közül egyetemek 
és magasabb szakiskolákba nem megy és a felső kereskedelmi iskolák 
1089 érettségi bizonyítványos tanulója, a mely szám a középiskolai 
maturansoknak közel egyharmada.

De ezek egyikéhez sem elég a négy osztály. Hogy a miniszteri 
hivatalos jelentésekben is emlegetett «magasabb» általános műveltséget 
és oly qualificationális előnyöket nyújtson a polgári iskola, melyekért 
érdemes törekedni, melyekkel a magasabb műszaki képzést nem követelő 
pályákon boldogulni lehessen, okvetetlenül a négy osztály felett is ki kell 
egészíteni a polgári iskolát.

És ezen kiegészítés nem lehet szakirányú. A szakiskolák, miként 
a múlt eléggé igazolja, csak úgy tölthetik be feladatukat, ha csak 
a szakképzésnek élhetnek, ha nincsenek az általános képzésre szánt 
iskolákkal összeházasítva. A szakirányú kiegészítés végtére önálló szak
iskolák alakulására vezetne, melyek nem tartoznának a polgári iskolákhoz 
s nem szolgálnák azon feladatot, hogy magasabb általános műveltséget 
nyújtsanak, a mire pedig a polgári iskolák kifejlesztésével törekszünk.

(Vége következik.)
Volenszky Gyula.
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IRODALOM.

P ositiv  æ stlietik a . Irta Pékár Károly dr. Budapest 1897. Hornyánszky 
Viktor. XIV. és 672. Ára 4 írt.

Abban a nagy változásban, melyet a természettudományok óriási 
föllendülése, Darwin hypothesisének nagy sikerű alkalmazása a tudomá
nyok terén előidézett, aránylag az æsthetika, a szépnek tudománya vett 
legkevésbbé részt. Az sesthetikusok nem siettek magukévá tenni a tudo
mány egyéb ágaiban nagy eredményű inductiv kutató módszert, meg
maradtak a Fechnértől «Gang von Oben»-nak nevezett úton, a szép 
meghatározásából kiindulva deductióval iparkodtak megalkotni a szép 
rendszerét — igy támadtak azok a deduetiv æsthetikák, melyeknek 
typikus példaképe nálunk Greguss Ágostnak sok találó megfigyelése és 
ötlete ellenére is elhibázott Rendszeres Széptana.

Már helyesebb úton haladtak azok a tudósok, a kik nem a szép 
lényegét kutatták, hanem a szépet megjelenésében vizsgálták, mtítörté- 
nelmi és irodalomtörténelmi konkrét jelenségeken mutatták be : az út 
helyes volt, adott jelenségekből indultak ki, de igazi tudományt mégsem 
nyújthattak, mert a szépnek csak tárgyi oldalára voltak figyelemmel.

A szigorúan tudományos aesthetikának azonban más irányt kell 
követnie, azt, melyet Darwin hypothesisére támaszkodva az angolok 
kezdtek meg : Herbert Spencer és Grant Allen, kik a szépet a subjectiv 
oldaláról tekintették s megalapították az evolutionista aesthetikát. Ide 
vág Helmholtz korszakotalkotó működése is. Nem ilyen túlzóan physiolo- 
giai alapra, hanem inkább csak lélektanira építenek Fechner (Vorschule 
der Aesthetik) és Beöthy Zsolt egyetemi előadásaiban, ütjük azonban, 
legalább a czélt és módszert tekintve sok tekintetben megegyezik.

Pékár helyes érzékkel az előbbi, műtörténelmi, és utóbbi physiolo- 
giai fölfogást összekívánja kötni és a Bevezetőben két részre osztja az 
aesthetikát (7. oldal) : az egyik az cesthetikai cestheseologia, mely a szép
érzést physiologiai és psychologiai tekintetben, a másik, melynek találó 
nevet nem adott, mely a szépet történeti és ethnographiai szempontból 
vizsgálja. Jelen munkája, mint második czíme «Az cesthetikai érzések 
psycho-physiologiája» mutatja, az aesthetikának első része.

A positiv æsthetika a szép érzését vizsgálván első sorban a fölfogan- 
dót, a physikai ingert, azután a fölfogót, az idegrendszert, végre magát 
a fölfogást, az érzést tárgyalja. E három irányú vizsgálat adja meg a mű 
három részét : physikát, physiologiát és psychologiát.

A physikai részben az érzetek előidőzéjét, a hangot és fényt vizs
gálja, majd Anatómia czímén az idegek szerkezetével és működésével,
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valamint a levegő és aether rezgéseit hanggá és fénynyé alakító fül, ille
tőleg szem szerkezetével ismertet meg. A tulajdonképeni physiologiai 
kutatása (III. rész) az idegek életével, a hallás és látás körébe tartozó 
érzetekkel, intensitasuk és qualitasuk szerinti különféleségükkel foglal
kozik s az érzékszervek szerkezeti sajátságaival iparkodik megmagyarázni, 
milyen benyomások keltenek érzéki kellemes hatást, a mi a szépérzésnek 
alapföltétele. Ilyen kellemes hatást kelt az idegvégek egyenletes, inter- 
mittáló izgatása continuáltnak tetsző diseontinimlt mozgások által. 
Részletes physiologiáját adja az agykéregnek, mint az összes tevékenysé
geink legfontosabb szervének.

A psychologiára átmenetűi szolgáló IV. rész a központi ideggépe
zet működésének ismertetésével kezdődik. E gépezet áll a vetítő és kap
csoló mezőkből; előbbinek alaptörvénye, hogy hasonló izgalmak mindég 
együvé kerülnek a központban, utóbbié, hogy az idcgizgalmak abban 
az irányban haladnak, a merre az ellenállás, a functionális dispositio 
hatásaként legkisebb. Magának e psychomechanismusnak viszonyát a 
külvilággal a suggerabilitás határozza meg. Ezután ismertetve a tér és 
idő problémájára vonatkozó elméleteket (nativistikus és genetikust) 
rátér e rész legfontosabb tárgyára, a rendezéstanra s megemlíti a tér és 
időszemléleti szép határozmányait, a melyek megfelelnek a physiologiai 
részben vizsgált érzéki kellemes határozmányainak.

E physiologiai alapvetésen emelkedik a psychologiai æsthetica 
épülete (V. rész), melynek három nagy szárnyát az elemi, kapcsolatos és 
összetett psychikai működések alkotják. A psychikai működés elemeit, a 
mint minden valóságos érzékiét képszerű és hangolt, a képek illetőleg 
képzetek és hangulutok alkotják. Idegrendszerünk tiszta érzeteket nem 
fog föl. ezek számunkra nem léteznek, hanem csak összetételeit : a képe
ket, miknek elmosódott, de újra fölelevenedő izgalmát nevezzük képzet
nek. Az érzéklet izgalma azonban nemcsak az agykéreghez jut el, hanem 
maga az érzéklet változást hoz létre a physikai ingert átvevő érzékszervben, 
e szervi érzet megérzése adja a hangulatot. Eőképen a képzeteket és han
gulatokat vizsgálja e részben és ismerteti a Fechner-Beöthy-féle æsthe- 
tikai alap én küszöb törvényeket : az érzéki benyomás maga alkalmas 
alapja legyen a szép egészleges hatásának, másodszor, hogy csak egy 
bizonyos mértékfokot, a küszöböt, meghaladó benyomások idézhetnek 
elő érzéki gyönyört vagy ellenkezőjét.

Az V. rész második fejezete a kapcsolástan. Wundt, Höffding, 
Spencer és Fechner nyomán ismerteti a képzet-kapcsolódások fajait s visz- 
szavezeti őket a közös elemek kapcsolatára. A kapcsolódások különféle 
irányúak (jelentő, hasonlító, kiegészítő, alakító és személyesítő), majd 
figyelmeztet annak fontosságára æsthetikai szempontból, milyen mérték
ben állandósultak egyes kapcsolatok egy-egy lélekben. Vannak képzetek,
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melyek minden lélekben szinte reflex-szerűen keltik életre a másikat, 
viszont egyes sajátos kapcsolatok csak egy egyén tulajdonai. Milyen fon
tos ez a tétel a műalkotás és műélvezés szempontjából, könnyű belátni ; 
sőt még a költői alkotást is meghatározza ennek alapján : az átlagosan 
állandósult kapcsolatok figyelonbevételével történő egyéni képzetkap
csolás. Azonban egy-egy léleknek nemcsak a képzetkapcsolatai különfélék, 
hanem az anyag is, mely képzetek alakjában le van rakva, innen a kü
lönbözőemberek képeetmtíködései képzeteiknek mennyiségétől és a külön
féle irányban és fokban állandósult kapcsolatoktól függenek. E kapcso
latok akkor lesznek kellemesek, akkor áll elő a psychologiai szép, ha a 
képzetek közös elemek alapján könnyen fonódva nem fárasztanak; képzet- 
működésbeli szép : ha e működések egy irányban concentrálódnak, ha 
képzetek, gondolatok egy egységbe, az alapeszmébe olvadnak.

A képzetek azonban hangulatok nélkül nem léphetnek föl, össze 
vannak velük szövődve s nemcsak hogy a közös vagy rokon hangulatok 
uj képzeteket támaszthatnak, hanem ezen alapul a művész és élvező 
közössége, együttérzése : a művész a külvilág támasztotta hangulatokat 
át iparkodik ültetni képzetek által az élvező leikébe (művészi súg g estio). 
Ennélfogva a műalkotásnak egységes alaphangulata ép oly fontos, mint 
§ egységes alapeszme. Vizsgálja ezután az akarat-, illetőleg mozgásműkö
déseket és alkalmazza reájuk az æstheticai főtörvényt ; ezt mint cseké
lyebb szerepűt és speciálisabb fontosságút az æsthetikai tevékenységben 
jelenleg mellőzzük.

A kapcsolatos lelki működések összetételeit érzéseknek nevezi : 
ezekkel, illetőleg az aesthetikai’érzésekkel, melyekben az æsthetikai tevé
kenység megnyilatkozik, foglalkozik az æsthetika V. részének harmadik 
fejezete. Physiologiai alapon, W. James, Ch. Lange és G. Dumas nyomán 
vizsgálja a lelki állapotot, indulatokat, tehát azokat a működés-combina- 
tiókat, melyeknek lényege a hangulat. A vasomotorikus elméletet elfo
gadja, kiemeli a neurovascularis kapcsolatot, megállapítván az indulatról, 
hogy a külső benyomás vagy képzet kapcsolata vasomotoricus reactiót 
szül, a mi az egész életműködés fokozódásával vagy csökkenésével jár. 
Hozzáfűzi ehhez, mint saját magyarázatát : c vérkeringésbeli változáso
kat, tehát az életműködés fokozódását vagy csökkenését megérzi a szerv
érző központ, ez az érzet a gyönyör és fájdalom érzése. Tárgyi alapon 
egoistikus és altruistikus, biológiáin egyéni és faji érzéseket külömböztet 
meg s ez utóbbi alapon magyarázza ösztöneinkből a tragikum és komi
kum érzését, mint az egyéni és a tulajdonképeni szépet, szerinte gyönyö
rűt, mint a faji érzések játékát. Az æsthetikai érzéseket tehát ösztöneink 
játékának tekinti. Ez munkájának végső eredménye.

A physiologiai vizsgálódásból kiindulva psychologiai fejtegetéseken 
keresztül jutott erre az æsthetikai eredményre. Mig ezt a nagy utat meg-
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tette, természetesen igen sok tudományos kutatáshoz, hypothesisliez, 
eredményhez kellett fordulnia, a melyeknek nagy részét másoknak, az 
illető tudományág hivatott művelőinek, munkáiból vette. Csodálkozni 
ezen, vagy egyenesen hibáztatni ezért eljárását, még laikus olvasóhoz 
sem volna méltó. Olyan nagy alapokat vet művének, olyan széles körből 
meríti adatait, hogy ezen adatoktól mindenütt eredetiséget kívánni kép
telenség volna. Ellenkezőleg. Az æsthetikusnak nem hivatása eredeti 
physiologiát és psychologiát adni, hanem mint Pékár helyesen mondja, 
e két tudomány mezejéről összefoglalni a szükséges ismereteket és ezeken 
fölépíteni a harmadik tudományt, az æsthikât. Elismeréssel és jól eső 
örömmel kell gondolnunk arra a roppant olvasottságra és biztos tájéko
zódásra az æsthetika segítő vagy jobban mondva alaptudományaiban, 
mely képessé tette a szerzőt, hogy ezen összefoglaló működést elvégez
hesse. Ismeri mindenütt a legújabb véleményeket s érzéke nem csalja 
meg, hogy kiválogassa mindég a neki legmegfelelőbbeket. Alig egy-két 
esetben találunk elavult nézeteket mint pl. a három alapszín fölvételé
nél (77. old.), noha tudjuk, hogy bármelyik színt tekintjük alapszínnek 
s a megállapításuk mindég önkényes ; a Yovng-Helmholtz-&\mé\et meg 
van döntve (lásd Wundtnál), de ő elfogadja (78—79. old.) ; mikor azt 
állítja, hogy több szín elegyítve többé-kevésbbé fehéret ad (75. old.) ; 
hivatkozik Müller Miksára, hogy az állat abstractióra nem képes 
(249. old.). A mi egyik nagy kiválósága, hogy ezeket a változatos nézete
ket szépen tudja összefűzni, bár mindég lelkiismertesen idézi a forrást, 
a részek még sem szakadnak szót, hanem összefüggő értelmes egészeket 
alkotnak, csak egy helyen nem sikerült az összeolvasztás : a mozgás
működésekről kapcsolatban az akaratmüködésekkel igen sokat ír, igaz, 
hogy okosan és szépen, de mikor levonja a mozgásbeli szép követel
ményeit, ezeknek a követelményeknek megállapítása az előbbi hosszú 
fejtegetésekkel nincs semmi összefüggésben (445. old.).

Egynémely része a könyvnek nem elég világos, így az irradiatio 
magyarázata (71. old.) ; a képzet és érzet viszonyáról szóló hypothesisek 
ismertetése (115. old.); nem magyarázza kellőképen, miért érzékelünk 
egy tárgyat egynek és egyenesen állónak, nem pedig kettőnek és fordí
tottnak, noha a reezére két fordított kép vetődik (131—132. old.); az 
akarat determináltsága, a hol először van róla szó (251.), nincs kellő
képen kiemelve (később azonban pótolja e hiányt 432. s. köv.) ; a figye
lem és akarat között nem tudja a kapcsolatot megállapítani, a meny
nyiben a figyelmet akarati velejárónak tartja (251. s. köv.). Szerettük 
volna, ha a hypertensiós valamint hypothensiós öröm és bánat mecha- 
nismusát is érthetőbbé tette volna.

Mindezek azonban csak olyan apróbb kifogások, a mik a munka 
terjedelméhez, a kitűzött föladat fontosságához és a tárgyalása módjának
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komolyságához képest nem sok számot tesznek. A mint a szerző maga
sabb szempontról tekinti a tárgyát, úgy a birálatnak sem szabad kicsisé
gekben elfogódnia.

Helyeselhetjük mindjárt az æsthetika kiinduló pontját. Nem meta- 
physikai meghatározásokra, mondva csinált skatulyázgatásokra van szük
ség, hanem tudományos, positiv eredményeken alapuló sesthetikára. 
A szépet eddig (a metaphysikusok) valami sajátságnak, tulajdonságnak 
tartották, s keresték mi a lényege. Ezzel szakítani kell. A mit mi a dol
gok tulajdonságának tartunk, így a szép is, csak a mi subiectumunkban 
van meg, a szép tehát subiectiv, még pedig érzés, innen következik rela
tivitása, a mit Pékár alkalom adtával kiemel. Ezen szempontból ad 
Pékár physiologiát és psychologiát, kérdés azonban, szükséges e azt oly 
mértékben tenni, mint ő teszi ; különösen a physiologiai részre áll ez. 
Mert psychologiai és physiologiai alapon kell az sesthetikának nyugodni, 
de külön physiologiát adni æsthetika keretében az én nézetem szerint 
nem kellene. Igaz, hogy nekünk magyaroknak erre is szükségünk van, 
de más a physiologiai æsthetika в más a physiologia. Talán nem volna 
olyan fölünő ez az aránytalanság, ha nem választaná el az æsthetikât oly 
mereven a physiologiától is psychologiától. Az által, hogy külön részek
ben tárgyalja a pliysikát, anatómiát, physiologiát és psychologiát, a pár
huzamos részek vagy távol esnek egymástól (p. érzéki kellemes és 
szemléleti szép 88—92. és 191—202. old.) vagy ismétlésekbe esik vagy 
ellenmondásokba kerül, mint az irány kellemes vizsgálatánál, hol egyszer 
(191. old.) a mélyből magasra, másodszor (575. old.) a föntről lefelé irá
nyuló tekintést tartja kellemesnek. így a kapcsolat az alapvetés és az 
æsthetika között sokszor nem elég biztos, nem érezzük az összefüggést az 
æsthetika és physiologia között. Sokszor szinte megfeledkezünk arról, 
hogy egy-egy æsthetikai tételnek igazolását, alapját már előbb a physio
logiai részben megkaptuk. Meg kell azonban vallanunk, hogy az itt aján
lott rendszer, ha ugyan keresztül vihető, nagy nehézséget okozna s ennek 
is meg volnának a maga hibái.

Az egész könyvnek legsikerültebb, legszebb része a kapcsolástan 
(V.2.).Legmostohább elbánásban részesül a Fechnertől «kapcsolati ténye
zőnek« nevezett eleme a szépnek és talán a képzetkapcsolásbeli szép 
körét is bővebbre lehetett volna vonni, de úgy is, a mint van, az alap
eszme és alaphangulat fontosságának párhuzamos levezetésével, az 
illustratióra szolgáló példák finom elemzésével, becses és nagyon tanul
ságos. A példákra azonban van egy megjegyzésem. Ha a költészethez 
fordul megvilágításért, magyar költőre hármat kivéve (Endrődy és főként 
Reviczky, néha Petőfi) alig, majd mindég külföldiekre hivatkozik, pedig 
találhatott volna a magyar irodalomban is elég példát. Nemcsak a liazafi- 
ság beszél belőlem, de igy maguk a példák ismerősebbek lettek volna
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előttünk. Az is hiba, hogy majd kivétel nélkül lyrikusokra hivatkozik. 
Ennek magyarázatát azonban talán az szolgáltatja, hogy a hangulatot 
tartja a természet és művészet suggestiójánál a legeslegnagyobb fontos
ságúnak s a hangulat kedvéért az æsthetikai hatás második elemét, a 
képzeteket háttérbe szorítja. Pedig vagy a költészet minden ágában a 
hangulat játszsza a főszerepet : ekkor más költőknél is talált volna példát, 
vagy nem, s ekkor annál inkább figyelemben kellett volna azokat is része
síteni, hogy állítását igazolhassa.

Nem titkolhatom el csodálkozásomat, miért nem fejtegeti bőveb
ben Pékár a látszat kérdését, ü  maga is elismeri fontosságát (Az ceslhe- 
tikus elme tiszta, merő látszatokkal dolgozik 216. 1.) és mégis nagyon 
röviden végez vele, pedig maga az elv fejtegetése, valamint a reá vonat
kozó problémák ismertetése igen hálás és tanulságos tárgyul kínálkozott 
volna.

Két okból is. A legjobb magyar tanító költemény Aranynak Voj- 
tina Ars poétikája épen a kérdést tárgyalja. Igaza van-e Aranynak mikor 
azt állítja «nem a való hát. annak égi mássa lesz, a mitől függ az ének 
varázsa», tulajdonképen mellékes, de az bizonyos, hogy ez iskola tételét 
Arany fejezte ki a legórthetőbben és legköltőiebben. Másrészt az újabb 
időben egy uj látszat-theoria merült föl, melyet Karl Gross nyo
mán Conrad Lange fejtett ki, melyszerint minden művészet alapja a 
tudatos csalódás, szabad lebegés a látszat és valóság között. A művészet 
nem akar a való színében föltűnni, hanem csak látszólagos tevékenységre 
bírni, tudatos csalódásba ringatni.

Végső következtetéseit azonban nem lehet minden kritika nélkül 
elfogadni. Hogy a művészet az emberiség játéka, abban minden az evo- 
lutio elméletét elfogadó æsthetikus egyetért Pékárral, de a mint ő az 
egyéni és faji ösztönök játékából levezeti a fönséges és a tulajdonképeni 
szép (szerinte gyönyörű) érzését, ahhoz azt hiszem fér egy-két szó. Ily 
módon a szép és fönséges nagyon mereven el volna egymástól választva 
és épen nem éri el azt, a mire a szép főformái czimű fejezetben (538. old.) 
törekszik, hogy a fönségest a szép keretén belül külömböztesse meg. 
Ellenkezőleg még jobban szétválik a szép e két ága, úgy körülbelül, mint 
a hogy ezelőtt száz évvel Schillerek fogalmazták. A tragikumnak és ko
mikumnak visszavezetése az egy és általános harczárói az egyén és faj 
harczára — bár így mélyebb jelentőséget nyer a tétel — talán még sem 
olyan nagy fontosságú, mint a hogy Pékár hiszi. Magát a játékot pedig, 
a művészi szép és fönséges alapját illetőleg elfogadja Schiller és Spencer 
hypothesisét, hogy a játék az «erők fényűzése» és forrása «a komoly 
munka utánzása». A játéknak tehát a küzdelemben a létért nincsen 
semmi szerepe, czélja nincs, illetőleg maga a játék a czél. Ugyancsak 
Gross ezt teljesen tévesnek tartja és ki akarja mutatni, hogy a mint a
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játék az állatoknál, úgy a művészet az embereknél részt vesz ebben a 
létért való küzdelemben : erűben tartja a játékösztönt, a mi az utó
doknak — mert a játék mintegy iskolája az élet komoly küzdelmeinek — 
a létért való küzdelemben szükséges. Érdekes lett volna e nézetnek érté
kesítése vagy kritikája.

Ezek után bátran ajánlhatjuk mindenkinek, különösen tanár em
bernek, e nagy munka elolvasását. Eredeti gondolatokat és azok eredmé
nyeit, mély megfigyeléseket és positiv tudományt talál benne : ezekre 
pedig nagy szükségünk van.

Császár E lemér.

Ú tm u ta tó  a  m a g y a r  n y e lv  t a n í tá s á h o z  a  d i r e k t  m ó d s z e r  a l a p 
j á n  a beszéd- és értelemgyakorlatok anyagának feldolgozásával a nem 
magyar anyanyelvű népiskolák első osztálya részére. Tanítók és tanító- 
jelöltek használatára. írták: Göndör Károly igazgató, és Mihalicska J., 
Riszpler !!., Zeitiger A., népiskolai tanítók Pozsonyban. Budapest, 1898. 
Lampel Bóbert (Wodianer P. és Piai). 8°. 108 1. Ára 80 kr.

Általános a panasz, hogy a magyar nyelv terjesztése és térfogla
lása nem halad oly mértékben, a hogyan azt hazánk legjobbjai óhajtják. 
Szóba került a dolog az 1896-iki tanügyi kongresszuson is, a hol egyhan
gúlag elhatározták, hogy a magyar nyelv tanításának a nemzetiségi 
érdekek népiskoláiban intensivebbnek kell lennie. De itt az a kérdés : 
hogy és miként történjék az ? A felelet egyszerű. Szakítani kell a régi 
methodussal, mely szerint a magyar nyelvet a fordítás és grammatízálás 
fölötte fáradságos és mégis csekély eredményre vezető úton tanították. 
A magyar beszéd tanítására az egyedüli helyes mód csak is a direkt mód
szer lehet, vagy is a közvetetlen szemléltetésen alapuló beszédre való 
tanítás. E módszer legjobban felöl meg a gyermek természetének és a 
kívánt eredményre biztosan vezet.

Az előttem levő « Útmutató» a népiskola első évi anyagát foglalja 
magában, és a német anyanyelvű népiskolák gyermekeit veszi tekintetbe. 
Az « Útmutató » czélja nem magyar grammatikát, hanem magyar beszé
det tanítani. És e czélt annak segítségével könnyen és biztosan el lehet 
érni. Fődolog az, hogy a tanító a tanításnak e legalsóbb fokán mindent, 
a mit mond, a mit tesz, közvetetlen szemléltetésre alapítson. A tanító 
mindent, a mi szóba jő, legyen az tárgy, tulajdonság vagy cselekvés, 
bemutat és ismertet, még pedig a hol csak lehetséges, eredetiben, a hol 
pedig az nem állana rendelkezésére, ott hű mintát vagy jó ábrát használ. 
Az anyagkörök : a szülői ház, az iskola, a templom stb. E nagyobb körök
nek ismét kisebb körei vannak. Mondhatni, hogy már ötven—száz szó 
elsajátítása után jó, összefüggő mondatokat megtanul a gyermek, még
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pedig játszva. A szerzők derék, fáradságos munkát végeztek s valóban jó 
• Útmutatót» adtak a tanítók és tanítójelöltek kezébe. De szolgálatot 
tettek a magyar közművelődésnek általában, mert a füzet czélja a magyar 
nyelvet s azzal a nemzeti szellemet egyaránt terjeszteni. Az egyes lecz- 
kék részletesen vannak kidolgozva, az anyag bő, úgy, hogy a tanító 
egyet-mást ki is hagyhat. A versecskék, mesék, elbeszélések, közmon
dások jók, a gyermek felfogásának megfelelők. Ajánlom az «Útmutatót» a 
tanító uraknak szíves figyelmébe, в azt tartom, hogy az «Útmutató» 
rövid idő alatt nélkülözhetetlen vademecumja lesz a tanítóknak és a 
tanítójelölteknek. Kiállítása jó, ára megfelelő. Wagner L ajos.

N ém et olvasó- és gyakorlókönyv te lje s  nyelvtannal. Közép- és 
polgári iskolák alsóbb osztályai számára írta Orosz Alajos, főgymn. 
tanár. Budapest, 1898. Az Eggenberger-féle könyvkereskedés kiadása. 
Ára 1 írt 10 kr.

Tudtommal ez a negyedik új német nyelvtan alig egy év leforgása 
alatt. Endrei Ákos, Demek Győző és Schuber Mátyás után most Orosz 
Alajos, szatmári főgymnasiumi tanár próbálkozott meg azzal a feladattal, 
hogy oly nyelvkönyvet szerkeszszen, mely alkalmas volna a német nyelvi 
oktatás gyakorlativá tételére. Mert szó a mi szó, német nyelvtanításunk 
eddigelé körülbelül azon a csapáson haladt, melyet a klasszikus nyelvek 
tanításánál szokás követni s épen ezért nem volt eléggé gyakorlati. 
Nagyon is a grammatikai és irodalmi czólt szolgálta s a nyelvnek — mely 
pedig élő nyelv — szóban és Írásban való használatára kevesebb gondot 
fordított.

Nem kívánom itt feszegetni, hogy mit tartok én a modern nyelv- 
tanítás végczéljának, csak azt jegyzem meg, hogy nézetem szerint a 
Bartos Fülöp ismertette amerikai szakvélemények igen tanulságosak, de 
nem sokat nyomnak a latban ; egy kis jóakarattal bizonyára ugyanannyi 
ellenkező értelmű nyilatkozatot is be lehetne az újvilág tanférfiaitól 
mutatni. Minden «nyilatkozatnál» ékesebben szólnak a tények. Már 
pedig tény, hogy Németország számos iskolájában az elért végczél még
sem merő utópia. De határozzuk meg bármiként ezt a végczélt : annyi 
kétségtelen, hogy minálunk nagyon helyén van a gyakorlatibb czél és 
módszer hangoztatása. Ezért szívből örülök annak a felpezsdülő munkás
ságnak, mely német nyelvi tankönyvirodalmunk terén mutatkozik. Talán 
sok is a jóból, hogy oly sűrűn követik egymást a német nyelvtanok : de 
a tanításnak csak hasznára lehet, ha a tanárnak a tankönyv kiszemelé
sénél nagyobb választék áll rendelkezésére.

Orosz Alajos könyve jól átgondolt, tervszerűen kidolgozott, lelki- 
ismeretes munka.



3 0 2 KELEMEN BÉLA.

Előszavában kijelenti a szerző, hogy könyvét olyannak tervezte, 
hogy a tanulónak «az oktatás felsőbb fokán se kelljen más grammatiká
hoz fordulni, hanem e könyvet használhassa vezérfonalul és útbaigazí
tásul egész tanulói pályáján». Ez elég világosan körvonalozott czél, de 
talán mégis több, mint a mennyit egy tankönyvben meg lehet valósítani. 
Az alsóbb fokon jó szolgálatot tehet ez a módszeres nyelvkönyv, de már 
a felsőbb osztályokban bajos volna mellőzni a rendszeres kézikönyvet. 
Különben nincs köszönet benne, hogy a tanulót az új könyv vásárlásától 
megkíméljük, mert hiszen mindennapi tapasztalat, hogy a tanuló az 
ilyen több éven keresztül használt tankönyvre alaposan ráún s épen nem 
szívesen forgatja elnyűtt lapjait.

Ebben a tekintetben tehát a szerző kissé sokat markolt. De szíve
sen elismerem, hogy ez nem vált könyvének kárára, a mennyiben a 
német nyelvtani anyag tárgyalásában lehető teljességre kellett töreked
nie. Ha később rá találná szánni magát egy rendszeres német nyelvtan 
megírására, a hozzávaló anyag jó részét készen találja e könyvében, épen 
csak a «rendszer» hiányzik. így, a mint az anyagot az inductiv tárgyalás 
fonalán előadja, túlságosan elaprózza. Pl. a főnév ejtegetésére vonatkozó 
tudnivalókat ennyi részletben kapja a tanuló: 6. §. A főnév alanyesete és 
neme (ez az illető fejezetnek a czíme); 12. §. A tárgyeset az egyes szám
ban ; 18. §. A főnevek többes alanyesete; 19. §. A főnevek többes tárgy
esete; 22. §. A főnevek egyes és többes tulajdonítóesete ; 27. §. A főnevek 
birtokesete; csak a 31. §. tartalmazza azután a névragozás összefoglalá
sát. így szét van darabolva az igeragozás ismertetése is. Közben azután 
szó esik sok mindenféléről : a mellékmondat szórendjéről, egyenes és 
fordított szórendről (ezen a fokon ez teljesen felesleges megkülönböz
tetés), teljes ragozású névmásokról, határozatlan számnevekről stb. 
A nyelvtani anyagnak ez az alapozása nagyon is szükségessé teszi a tanár 
ismétlő és összefoglaló munkásságát.

Az olvasmányok, melyekből a szerző — az inductiv módszer szel
lemében — a szabályokat levonja, jó érzékkel vannak összeválogatva s 
nyelvi tekintetben is kifogástalanok. Czélszerű újításnak tartom az 
«elemző» kérdéseket, melyek az olvasmányoknak beszélgetésre való fel
dolgozását mondattani kategóriák szerint eszközük. Kevésbbé tetszenek 
nekem az olvasmányokhoz fűzött német és magyar fordítási gyakorlatok, 
melyeknrk az a rendeltetésük, hogy a tárgyalt grammatikai szabály 
begyakorlására példákat nyújtsanak. E gyakorlatok ugyanis kezdettől 
végéig összefüggéstelen mondatokból állanak. Ezt a visszatérést az 
Ollendorf-féle módszerhez nem tartom szerencsésnek. Sokkal jobb Endrei 
és Demek eljárása, kik fordítási gyakorlatul mindig az illető olvasmány
nak ügyesen átalakított szövegét adják s általában több leleményt tudnak 
kifejteni az olvasmányok feldolgozása módjában (pl. Endreinél a beszél-
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getési gyakorlatok mellett retroversiók, dictatumok, átalakítások, kiegé
szítések, változtatások, utánzások stb. szolgáltatnak gazdag anyagot a 
szókincsnek s a szabályoknak begyakorlására).

Orosz Alajos könyve, ép úgy mint társai, nemcsak nyelvtan, hanem 
olvasókönyv is. Azokon az olvasmányokon kívül, melyek a nyelvtani 
részben előfordulnak (számra 32), külön olvasókönyvet is tartalmaz, 
melyben közmondásokat, egy csomó adomát, 5 mesét, 11 elbeszélést, 
6 leírást, továbbá 12 költeményt találunk. Mindezek helyes tapintattal 
vannak megválasztva. Elismerés illeti az olvasókönyvhöz csatolt kis 
német-magyar és magyar-német szótárt is, mely kiváló gondról ta
núskodik.

A használat fogja csak megmutatni, mennyiben alkalmas e leg
újabb német nyelvtan a tanítás eredményének fokozására. Annyit azon
ban így is kimondhatok, hogy Orosz Alajos könyve német nyelvi tan
könyvirodalmunkban komolyan számot tesz.

(Székesfehérvár.) Kelemen (Wolff) Béla.

Dictionnaire Phonétique de la langue française. Complément 
nécessaire de tout dictionnaire française par M. H. Michaelis directeur 
d’école de Spandau et Paul Passy docteur ès lettres, directeur adjoint 
à l'école des Hautes-Etudes. Avec préface de Gaston Paris. Membre 
de l’Institut, Académie française et Académie des Inscriptions et belles- 
lettres, Administrateur du Collège de Paris. (Berlin 1897. Libraire 
éditeur Charles Mayer). Gustav Prior. Ára 6 frcs.

A még 1886-ban alakúit «Association phonétique des professeurs 
de langues vivantes» ez. egyesületnek, melynek tudvalevőleg Passy Pál 
a lelke (orgánuma a havonként megjelenő «Le Maître Phonétique» ez. 
folyóirat), programmja a modern nyelvnek tanításánál a közvetlen mód
szer, összekapcsolva a phonétikával. A modern nyelvnek tanításánál 
amaz elvet hangsúlyozza : Ce qu’il faut étudier d’abord dans une langue 
étrangère, ce n’est pas le langage plus au moins archaïque de la littéra
ture, mais le langage parlé de tous les jours. Le premier soin du maître 
doit être de rendre parfaitement familier aux élèves le sons de la langue 
étrangère. Bans ce but il se servira d’une transcription phonétique, qui 
sera employé à l’exclusion de l'ortographe traditionelle pendant la pre
mière partie du cours». Különös, hogy az egyesület Németországban 
sokkal több tagot számlál mint Francziaországban, a mennyiben az 
1896-ban kiadott kimutatás szerint németországi tag : 202, míg Franczia- 
országból csak 71 volt. Ausztria-Magyarország 36 taggal van képviselve. 
Németországban már általánossá kezd válni az idegen nyelvek tanításá
nál a phonétikának alkalmazása, de legelterjedtebb a franczia nyelv
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tanításánál, mely nyelvnek orthographiája Arsène Darmstetter állítása 
szerint — az angol után — a legcomplikáltabb és legösszefüggetlenebb, 
ennek következtében e nyelv tanításánál legszükségesebb a plronétikának 
alkalmazása, és így a franczia nyelv tanításánál ily phonótikai átírást 
használó tankönyvek egész irodalmat képeznek. Ilyen a franczia nyelvtan 
és irodalom tanítására használandó legismeretesebb művek a következők : 
Vietor : Elemente der Phonetik. Leipzig. Beyer : Französische Phonetik. 
(Coethen.) Passy : Les sons du français. (Pans.) Passy : Etude sur les 
changements phonétiques et leurs caractères généraux. (Paris.) Koschvitz : 
Zur Aussprache des Französischen. (Berlin.) Clèdat: Grammaire raison- 
née de la langue française. (Paris). Passy: Lectures variées en transcrip
tion phonétique. (Paris.) F. Beyer et P. Passy : Elementarbuch des 
gesprochenen Französisch. (Coethen.) Koschvitz: Les parlera parisiens. 
Anthologie phonétique. J. Passy et A. Bambeau : Chrestomathie phoné
tique (Paris).

Ez idézett nyelvtan és anthologiák mellett hiányzott még a 
phonétikai szótár, melyet most már a fentemlített mű van hivatva 
pótolni. Mert valóban eredményt a phonétikai szabályok alkalmazásánál 
csak akkor lehet elérni, ha nyelvtan, anthologia és szótár a phonétika 
által megállapított orthographiât követik, és így mind a tanár, mind a 
tanuló a phonétikai Írásról a rendes Írásra való időt rabló átmenettől 
megkiméltetnek.

Michaelis és Passy szótára 305 lapon a franczia nyelv szókincsét 
nyújtja ama phonétikai szabályok és helyesírási törvények alkalmazása 
mellett, melyeket az «Association phonétique internationale» fölállított 
és mely szabályokat már eddig 150 nyelvre és tájszólásra alkalmaztak.

A szerzők igen helyesen tették, hogy az igéknél a tőből (az indica
tif présent többes 3-ik személye), a mellékneveknél ezek nőneméből — 
mint régibb alakból — indúlnak ki, a szóösszetételnél pedig a szó 
gyökét, csak húzással jelölik, ez által az egyes szócsaládok sokkal éleseb
ben tűnnek ki, a nyelv összetétele pedig ily úton világosabbá válik. Ez 
elrendezésnél a szerzők Louis Havetra — a * «Institut» hírneves tagjára - 
hivatkoznak, ki azt állította: «U n’y a point antagonisme entre la pho
nétique et l’étymologie. Tout au rebours il y a solidarité et la langue 
dont la notation est la simple, est par cela même, celle dont les origines 
se voient le mieux». Michaelis és Passy szótára továbbá (a 315—317. 
lapokon) összeállítja ama különbségeket, melyek a franczia szavak kiejté
sénél Francziaország déli és északi részén, Párisban és Belgiumban 
léteznek.

A «Coup d’oeil de prononciation» czímtí fejezetben (egy érdekes, 
a hang kiejtésére szolgáló szervek rajzát feltüntető, képmelléklettel) rö
viden a franczia nyelv hangtanának megfelelő phonétikát tárgyalja, fog-



IR O D A L O M . 305

lalkozva itt a franczia nyelv összee magán- és mássalhangzók változásai
val, kiejtésével, továbbá az egyes szótagok tartamával és intonatiójával. 
Egyszóval e szótár mindazt tartalmazza, a mi a nyelvnek a phonétikai 
szabályokon alapuló tanítását rendkívüli módon megkönnyíti.

A franczia szótárt nemsokára ugyanazon elveken alapuló német 
és angol szótárak fogják követni.

Székesfehérvár. Téju J ó z s e f .

D ie  .Reform des M itte lsch u lw esen s in  U n garn , von D r. C. F .
Vrba. Erster Theil (Separatabdruck aus der «Zeitschrift für die österr.
Gymnasien* 1897, VI. Heft). Wien, 1897, 34 lap.

Igazi örömmel és megelégedéssel vállalkoztam az előttem fekvő 
dolgozat ismertetésére, mely minden tekintetben megérdemli a magyar 
tanárok és kulturpolitikusok figyelmét. S valóban a komoly tanférfiú 
kevés érdekesebb és érdemesebb olvasmányt talál annál, mint a mikor 
alkalma nyílik saját hazája közoktatásügyi intézményeinek fejlődését egy 
elfogulatlan, alaposan és világosan érvelő külföldi szakember megvilágí
tásában szemlélhetni. A ki a mi dolgainkat a harcztéren kívül s bizonyos 
távolságból szemléli, az a főbb irányzatokat és mozdulatokat könnyebben 
ismerheti fel, noha helyenkint többet és nagyobbat lát. Ehhez járúl még, 
hogy Vrba Károly úr egyike azon keveseknek, a kik anyanyelvűnket 
igen jól bírják, a minek értékesítése tanulmányának csak javára válhatott.

A dolgozat a bevezetés után két nagyobb részre oszlik. Amott a 
szerző az osztrák állapotoknak régóta fennálló állandóságával szembe
állítja a mi viszonyaink elóg változatos és gyorsan változó voltát: «im 
Eilschritte strebt man dort neuen Zielen entgegen, in temperament
voller Weise geht man dort vor», írja rólunk, s ebben, az elismerés mel
lett mintha némi aggodalom is rejlenék.

Az első fejezet (5—22. lap) czíme és tárgya : a magyar középisko
láknak, főleg a gymnasiumoknak mai szervezete és érvényben levő tan
terve. — Itt találkozunk egyebek között, az Utasítások részletes ismerte
tésével és kritikai méltatásával, miközben jól esik látnunk azt a nagyon 
megérdemelt elismerést, melyben az osztrák kollega Kármán alkotásait 
részesíti ép azt az alapos készültségét, melylyel feladatához fogott, hivat
kozván az összes német és magyar nyelvű forrásművekre, többek közt a 
Budapesti Szemlére és a Tanáregyesületi Közlönyre. Az Utasításokban és 
a tanterveken veres fonálként végighúzódó nemzeti elemet oly vívmány
nak tekinti, melynek megvalósításában még Németországot is megelőztük.

A második fejezet: «Az egységes iskolai mozgalom Magyarországon 
és Wlassics Gyula dr. minister reformtervei» (22—34. lap) e mozgalom-

20Magyar Pædagogia. V II. 5.



3 0 6 K E M É N Y  F E R E N C Z .

nak mintegy európai vázlatával indul meg ; Yrba a mi törekvéseinket a 
külföldiek tükrében s azok folyományaként mutatja be. Elismerjük, s a 
közölt külföldi forrásművek is igazolják, hogy e kérdésnek alapos isme
rője, mégis azt tartjuk, hogy ha az egységes iskola ügyében nálunk is 
mélyebben és hátrább néz, okvetlen fel kell vala ismernie azt, hogy a 
magyarországi egységes iskolai mozgalom nincsen híján a speciális 
magyar jellegű vonatkozásoknak sem. Hogy erre képes lett volna, azt a 
többek közt a Csáky- és a Wlassics-féle egységes iskoláknak nagy elme
éllel megírt szembeállítása is bizonyítja (33. lap).

Noha a szerző a szigorú tárgyilagosságot mindvégig megőrzi, 
elvétve és cum grano salis néhány felette érdekes egyéni nézetnyilvání
tásra akadunk. így pl. midőn arra utal, hogy mint egyebütt, úgy Magyar- 
országon is a reformok legfőbb oka a jogosításokban keresendő és hogy 
az ellentétes nézetek hívei mindig és első sorban a statisztikára hivat
koznak, holott ily fontos kulturális kérdésekben egyéb és fontosabb 
szempontoknak és érveknek kellene dönteni (22. lap). Igaz és szép ; a 
bökkenő csak az, hogy ezek az «egyebek» nagyobbára olyan impondera- 
biliák, melyeknek súlyt az egyéni meggyőződés ad s melyeket nem igen 
lehet «schwarz auf weiss» bemutatni.

Sajnos, abban is igaza van, ahogy nálunk az egységes iskola mai 
állapotát jellemzi : «Uber das Stadium des Umhertastens und Erwägens 
ist man dort noch immer nicht hinausgekommen» (25. 1.) — hogy mi az 
oka, annak nem is az Úristen, csak a miniszter a megmondhatója. Elfoga
dom azt is, a mit a legújabb «egységesen jogosító középiskoláról» mond : 
«Es scheint, der Minister wollte eben durch den neuen Namen verhin
dern, dass die von ihm in Aussicht genommene Mittelschule etwa mit 
der vom Gf. Csáky geplanten, oder den sonstigen in Deutschland oder 
anderswo organisierten Einheitsschulen ohneweiters identificiert werde» 
(29—30. I.).

Miután így eléggé részletesen ismertettem az érdekes füzetet, mely 
az Orsz. Középisk. Tanáregyesületnek tavalyi (májusi) választmányi ülésé
vel záródik le, a melynek a tantervrevisióra vonatkozó tárgyalásaival a 
szerző később és dolgozatának második részében külön szándékozik fog
lalkozni, kritikai kötelességemnek nem jut egyéb, mint néhány szorosan 
nem a tárgyhoz tartozó részlet és annak felemlítése, hogy (1. 10. lap 
1. jegyzet) iskolaorvosi tanfolyam Kolozsvárt is fennáll.

Engedje meg Vrba úr, hogy a hazai tanárság nevében mondjak 
neki köszönetét tanulságos dolgozatáért, melynek párja még magyar 
nyelven sincs megírva, és hogy őt saját és hazai közoktatásügyünk javára 
alapos, tárgyilagos és jóakaró tanulmányainak folytatására buzdítsam.

K e m é n y  F e r e n c z .
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T u rn en  und Ju gen d sp ie le . Ein Leitfaden für die körperliche Erzie
hung in höheren Schulen, von Hermann Wickenhagen. München 
1898, Beck, 98 lap. Ára: 2 márka.

E füzet a híres és hatalmas dr. I taumeister-féle «Handbuch der 
Erziehungs- und Unterrichtslehre für höhere Schulen» czímű munka 
4-ik kötetének egyik önálló része, mely a többiek mintájára igen helye
sen külön is megjelent, és tárgyánál fogva méltó, hogy e helyen foglal
kozzunk vele.

A könyv a czímnek megfelelően két főrészből áll, melyeket egy 
tíz lapra terjedő történeti bevezetés előz meg. Ebben főbb vonásaiban 
vázolja a mozgalom fejlődését Németországban, majd rátér a többi 
európai államokra. Ez az igen tanulságos összefoglalás az olasz Mosso 
híres könyvének egyik idézetével zárul le, mely szerint Németország a 
testi nevelés újjáalkotása révén számot tarthat valamennyi nemzet 
elismerésére.

A tornát és a játékokat tanterv és tanmenet szerint külön-külön 
tárgyalja a következő fejezetekben : A tornatanítás czélja és a tananyag 
áttekintése. Egészség. Az egyszerű és az összetett gyakorlatok lényege. 
A tananyag felosztása és a tanterv elkészítése. — A tomatanító. Kö
zös- és csapattornázás. Előtornázók. Egy gyakorlati tornaóra a felső 
fokon. A tornakedv élesztésére szolgáló eszközök : zene, szabad tornázás, 
dísztorna ; kirándulások, torna-bizonyítvány. — A játék lényege és 
nevelő hatása, egyesek és csapatok játéka. Nyári játékterv. A játékok 
előkészítése és gyakorlása.

E gazdag anyagnak feldolgozása mindvégig szakszerűen komoly, 
de egyúttal élvezetes, főleg a számos érdekes széljegyzet révén és azon 
eljárás következtében, hogy a szerző szerencsésen egyesíti a gyakorlatot 
az elmélettel és ügyesen kerüli ki a száraz módszerességet. A könyvből 
különben is kiérzik, hogy írója európai és egyetemes színvonalon bírja és 
bírálja tárgyát. Nyelve egyszerű és világos, mondhatnám oly üde és za
matos mint az ép torna. Hogy elvétve saját nemzetét tolja előtérbe és 
szerintem túlságosan hangsúlyozza tárgyának fontosságát az ország vé
delmi erejére (1. pd. 24., 28.1.), hogy a történeti bevezetésben nem szól 
Lockeről, Comeniusról, a futás tárgyalásánál (25.1.) nem figyelmeztet a 
túlzás veszélyeire, hogy a 8. lapon « Österreich-Ungarn »-t írva, közjogi 
tévedést követ el,* mindez mitsem vonhat le a munka becséből.

* Ez a jövőben ki van zárva, a mennyiben Wickenhagen, ki egy
úttal szerkesztője a Lipcsében megjelenő «Zeitschrift für Turnen unit 
Jugendspiel« ez. közlönynek, Magyarországnak e folyóiratban való kép
viselésére e sorok íróját kérte fel.

20*
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E kedvező Ítéletem megokolása végett hadd soroljak fel a tarta
lomból néhány «jó dolgot». Ilyen mindjárt az a két táblázat (14. és 72.1.), 
mely a tomatanítás elméleti és gyakorlati kánonját és a játékok nyári 
tantervét állítja elénk, továbbá egy methodikailag és didaktikailag kidol
gozott gyakorlati tornaóra a felsőbb osztályokban (48—53. 1.). A torna
gyakorlatokat a gyorsaság, az erő és az ügyesség szerint három csoportba 
sorozza és fejtegeti. Igen tetszetős és hatásos abbeli eljárása, hogy hason
latok és összehasonlítások dolgában gyakran folyamodik az elméleti tan
tárgyakhoz. így pl. midőn az alaphelyzetek pontos begyakorlását sürgeti, 
utal a mathematikus és a nyelvész alapvető (elemi) munkájának fontos
ságára. A tornakedv élesztésére szolgáló eszközök ismertetésénél pedig az 
önkéntes torna, csatangolás (Kürturnen) üdvös voltát imígy indokolja : 
«mi a történelem olvasmányok, mi a természetrajz kirándulások nélkül ? »

Hogy mily szokatlanul magas, mondhatnám fenkölt szempontból 
nézi és bírálja szerzőnk mindazt, a minek a test neveléséhez köze van, 
azt mi sem bizonyítja jobban, mint a tornatanító személyével foglalkozó 
részlet (41—44. 1.), a melyben ilyen mondatokkal találkozunk: a torna
tanító az, a ki a torna nyers anyagába szellemet és életet lehel ; az igazi 
tornatanító soha egy perezre sem feledkezik meg hivatásának eszményi 
voltáról ; itt nem a hivatalnok, hanem a nevelő lép sorompóba ; a tor- 
názás a természet élvezése, mely anyja a hazaszeretetnek : «Ohne Pflege 
der Vaterlandsliebe ist die deutsche Turnkunst keinen Schuss Pulver 
werth I» (1. még a 68. 1.). Szóval Wickenhagen nem hamupipőkét vagy 
altisztet lát a torna tanítóban, hanem tisztet, kit fenkölt nevelői missió
jánál fogva, egyenjogúság illet meg a többi tanárokkal szemben.

Az a felsőbbség és széles látókör, melylyel a szerző, a ki egyúttal 
gymnasiumi tanár is, tárgyát kezeli, egy fontos és vitás kérdésre tereli 
gondolkodásunkat, oly kérdésre, mely nem csupán a tespedő közvéleményt 
fogja felrázni, de bizonyára tornatanítóinkat is meg fogja szólaltatni. 
Nem kevesebbre gondolok, mint arra, hogy a tornatanító — akár mint 
melléktárgyat — még egy elméleti szakot is tanítson ! Ez, igaz, nem csu
pán a tornatanítók képzését reformálná alapjaiban, de egyúttal fegyel
mezés, tanulói és tanári tekintély és fizetés dolgában is kiváló előnyök
kel járna, mert természetes, hogy az így képesített tornatanár minden 
tekintetben egyenrangú lenne a többi tanárokkal. Tisztázzuk az eszmé
ket. Én nyíltan kimondom, noha mindkét táborból heves ellenmondásra 
és erélyes tiltakozásra vagyok elkészülve, hogy a testi nevelés szempontjá
ból előnyben részesítem azt a tornatanárt, a ki még egy elméleti tárgyat 
képes tanítani, azon 2—3 tantárgyból képesített (rendes) tanár felett, ki 
mellékesen tornatanítással is foglalkozik. Ma, sajnos, a két irány, a szel
lemi és a testi, nem csupán képzés, de személyek dolgában is nagyon 
ridegen áll egymás mellett, helyesebben egymás alatt. E különállást
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enyhíteni kellene minden eszközzel ; minden rendbeli tanárnak saját és 
az ifjúság érdekében a másik rendből annyit kellene elsajátítania és köl
csönöznie, a mennyi csak lehetséges. Rég megmondta ezt már a német 
Spiess, a pædagogiai torna megteremtője : «a torna mint kötelező tan
tárgy az iskola szervezetébe beillesztendő ; tanítását iskolázott pædago- 
gusokra, leghelyesebben az illető osztálytanárokra kell bízni». Ez utóbbi 
követelményt azonban a dolgok mai állása és fejlettsége mellett maga 
Spiess is alighanem a fenti értelemben módosítaná. +

Figyelmet érdemel az is, a mit szerzőnk a tornaórák beosztásáról 
mond : «Mint gyakorlati szükség, általánosan elismert dolog, hogy a 
tanóráknak az elméleti tanórákkal közvetlen kapcsolatban kell lenniök ; 
a többség az utolsó tanítási óra mellett érvel». (15. 1.). Igen világos a 
stafétafutás két módjának leírása (34. 1.) ; ép oly helyes az, a mit az 
ifjúsági játékok nemzetközi eredetéről mond (66.1.), úgyszintén a torna- 
és játéktéren keletkező, fejlődő és megszilárduló barátságról (68. 1.). 
Komoly megfontolásra és meleg pártolásra érdemesek a tornázás segítő 
és élénkítő eszközei : az ének és zene, a dísztornázás, vándorlások, szóval 
mindaz, a mit a «szabad tornázás» (Turnkür) elnevezése alá szokás fog
lalni. A szerző figyelme még az osztályozásra is kiterjed, a hol nem érné 
be a puszta számmal vagy rövid jelzéssel, hanem részletesebb, egyéni 
és szakszerű ítéleteket óhajtana. Az elméletet 24, épen nem sablon
szerű, tanulságos ábra támogatja, melyek közül felette érdekes a bille- 
nésnek (nyújtó) bemutatása 24 folytatólagos pillanatnyi felvétel alak
jában. (40.1.)

Mindent összefoglalva, Wickenhagen könyvének olvasását és tanul
mányozását nagyon ajánlom minden tanárnak, szaktárgyaira való tekin
tet nélkül, és örülnék, ha mihamarabb ilyen fajta és irányú (rövid és 
módszeres) magyar könyvvel dicsekedhetnénk. Hisz közoktatási kor
mányunk néhány év előtt pályázatot is hirdetett a különböző fokú 
iskolák részére szerkesztendő játékkönyvekre! (1. Ottó J .: Ifj. játékok, 
Maurer : és társai Tornajátékok).

Ismertetésemet két üdvös dolognak indítvány alakjában való elő
terjesztésével fejezem be. Az első külön testnevelési szakosztályok létesí
tését czélozza tanári és nevelési egyesületeinkben, tehát a Magyar 
Pædagogiai Társaságban is, a másik a torna és a sport, szóval a testi 
nevelés műszavainak magyarítására és helyes magyarságára vonatkozik, 
a minek élére, a most nevezett társaságok támogatásával, a Magyar 
Nyelvőr állhatna. K e m é n y  F e r e n c z . *

* У. ö. «Kik vezessék az ifjúság testi nevelését, önálló tornataná
rok, vagy oly rendes tanárok, kik melléktárgyként tanítják a tornát ?» 
(Kovács Rezső előadása a II. Orsz. és Egyet. Tanügyi Kongresszuson ; 
1. «Napló» I. 392—96.)
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M agyar írók  a p on yván .

Válasz N. L. bírálatára.

Évek óta figyelemmel kisérem a magyar népirodalmat. Azt tapasz
taltam, hogy egyes kiadóknál még mindig olyan rémhistóriák jelennek 
meg, melyek borzalmasságuk és sületlenségük miatt épen nem alkal
masak a népműveló'dés ügyét előmozdítani. Eablóhistóriák, gyilkosságok, 
házasságtörések, gyújtogatások, kisértetek, boszorkányok s egyéb épü
letes dolgok szerepelnek igen-igen sok népiratkában, melyek — szerény 
véleményem szerint — csak károsak lehetnek a magyar nép lelkületére. 
Nyelv, felfogás, kidolgozás : mind gyarló.

E bajon akartam — szerény tehetségemhez mérten — segíteni. 
Igaz, hogy újabb időben több jóravaló népies vállalat indult meg ; igaz, 
hogy nem elég a jó szándék nagyobb munka teljesítésére : belátom ; 
s ha én mégis oly feladatra vállalkoztam, melyhez N. L. szérint «sem 
irodalmi, sem aesthetikai képzettségem, sem a nép irodalmi szükségletei 
iránt való érzékem nincs» : méltán megérdemlőm, hogy megrójanak.

De kérem szeretettel, ha van is több jóravaló népies vállalatunk, 
még mindig nincs annyi, hogy újabb ne keletkezzék. Aztán annyi a gyom, 
a dudva, hogy az ügy érdekében inkább tárt karokkal kellene fogadnunk 
mindenkit, a ki a gyom irtásában részt akar venni, semhogy elriaszszuk. 
Ha pedig «sem irodalmi, sem æsthetikai képzettségem, sem a nép 
irodalmi szükségletei iránt való érzékem nincs» : miként ismerhettem 
föl a káros ponyvairodalmi termékeket és hogyan juthattam a vállalat 
szép eszméjéhez ? Mert azt N. L. is szíves elismerni, hogy «a czél dicsé
retes« és «a vállalatnak eszméje szép».

Miféle czélt tűztem tehát magam elé ? Évekkel ezelőtt jöttem 
arra a gondolatra, hogy a néppel megismertetem nemzetünk történeti 
múltját. Ponyvára vittem a magyarok történetét, s megírtam a nép 
részére irodalmunk történetét. Czólom volt, hogy a magyar lélek, a 
magyar szellem izmosodjék e hét nyelvű és hét vallású hazában. Soha
sem tagadtam s máig kifejtett szerény irodalmi működésem is bizo
nyítja : hogy mindig chauvinista voltam. Tehetségem gyarló lehet ; 
tudom : sok hibám van, de lelkes magyarságomat senki sem vonhatja 
kétségbe. Ha erőmet nagyobbra becsültem, mint a minő valóban : úgy 
ez csakis hazafias lelkesedésemből származott.

Éveken át dolgozótársa voltam különféle psedagogiai lapoknak, 
száz és száz czikket írtam egy krajezárnyi tiszteletdíj nélkül. Ne higyje 
tehát N. L., hogy népies vállalataimnak «üzleti rugói» voltak, vagy 
vannak és hogy «üzleti versenyt» akarnék támasztani. Én nem pénzért 
írok, hanem azért, mert az írásban gyönyörűségemet találom. Nekem 
a munka önmagában nyújt jutalmat ; hála az égnek, eddig még győztem 
a munkát.

Azt tapasztaltam, hogy a ponyvára vetett magyar történeti füzetkéimet 
a nép és az ifjúság egyaránt olvasgatja. Ebből erőt merítettem. Azt hittem, 
talán az irodalomtörténetet is sikerül népiesen megírnom. A munkával 
elkészültem, de kiadót nem találtam. Fűhöz-fához futottam : nem bol
dogultam. Végre több évi futkosás után sikerült vállalatomat nyélbe ütni.
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Persze, rendszeres, tudományos munkáról szó sem lehet — leg
alább szerény véleményem szerint. Inkább szemelvényeket kívánok 
nyújtani a népnek. Irodalmi olvasókönyvet, melynek olvasmányait 
csakis tárgyi szempontból magyarázom. Az egyszerű falusi népnek kell-e 
ennél több ?

Ámde N. L. (bocsásson meg, hogy nem szólítom «úr»-nak, mint
hogy nem tudom : férfiú, vagy nő rejtőzik-e a névtelenség köpenyében ; 
a személyeskedés nem kenyerem, nem is kutatom kilétét) így vélekedik :

«Hogyan, Böngérfi J. fogja a magyar irodalomtörténetet a pony
vára vinni ? Ő fogja magyarázni a magyar költőket és írókat a népnek ? 
Hol volt eddig e téren, hogy a tenger mélységéből egyszerre buk
kant ki ? »

Hát édes N. L., eddig sem rejtőztem a tenger mélységében ; nem 
vagyok épen olyan semmi-ember, a mint Ön hiszi. A budapesti IX. kér. 
polgári fiú-iskolában a magyar nyelvet és irodalmat tanítom; számos 
pædagogiai czikket írtam, Beöthy Zsolt képes magyar irodalomtörté
netét több lapban behatóbban ismertettem ; van több önálló pædago
giai munkám s egy-két tankönyvem ; írtam nehány ifjúsági és népies 
könyvet ; a magyar pædagogiai társaság is rendes tagjai sorába válasz
tott, pedig egy léleknél se jártam pártfogásért.

De ha egészen ismeretlen ember volnék is, ebből még nem követ
kezik az, hogy jóravaló munkát ne írhassak. így csak elfogúlt ember 
beszélhet.

A kiadói értesítés — mondja N. L. — sokkal világosabban fejezi 
ki a programmot, mint a szerkesztő a zöld boríték belső oldalán. Legyen 
úgy. Ezért N. L. a kiadót meg is dicséri. De a kiadói értesítés azon 
pontjáért, hogy a középiskolai tanuló ifjúság is haszonnal olvasgathatja 
az egyes füzeteket : már a szerkesztő kap ki és nem a kiadó. Hát ez 
igazság ? A képeket is elítéli N. L. Hát erről tehetek én ?

Egy kissé mégis csak elvetette a sulykot N. L., mikor azt állítja, 
hogy «valamire való középiskolai tanúlónak az Ilosvai-füzet csak az 
önérzet gyönyörét szerzi meg». Lám, Gaál Mózes azt mondja: «Nem 
egy esztendő alatt kell az irodalom történetét a középiskolában meg
tanítani, hanem nyolcz teljes esztendő alatt kell arra törekednie a 
magyar nyelv tanárának, hogy folyton gyűjtsék az anyagot». (Magyar 
Pædagogia, VH. 210. lap.)

Azt hiszem, az Ilosvai-füzetet legalább az alsóbb osztályú közép
iskolai tanulók elolvashatják s ha egyebet sem találnak benne, mint 
irodalmi anyagot : nem végeztem felesleges munkát.

Ilosvaira vonatkozó adataimat Beöthy Zsolt munkáiból merítet
tem, bár a «Régi magyar költők tára» köteteit is olvasgattam. Azt hit
tem, hogy a mit Beöthy a középiskolai felsőbb osztályoknak s a mívelt 
közönségnek nyújt : untig elég lesz a falusi népnek. Kevés adatot hord
tam össze : igaz, mert magam is azt vallom, hogy a száraz adatok nem 
érdeklik a népet. De valami életrajzfélét mégis csak kell adni.

Hogy a füzet czíme nem felel meg a tartalomnak ? Lehet. De lássa 
N. L., némely folyóirat sem felel meg mindig ennek a követelménynek. 
Mert ennek a folyóiratnak czíme: «Magyar Pædagogia» s hasábjain 
mégsem pacdagogiai, hanem æsthetikai s tudományos szempontból 
bírálta meg szerény vállalatomat. Pedig van ám a «Magyar Könyvesház »- 
nak paedagogiai oldala is. Azt kellett volna kutatnia N. L.-nek, hogy
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Ив füzetkémmel okozok-e erkölcsi kárt a magyar nép lelki életében ? 
Nem nevelem-e inkább a nép hazafias érzését, nemzeti összetartozását 
és önérzetét ? Mert én első sorban paedagogus akarok lenni, mikor 
a népnek írok. В ez a lap is — tudtommal — pædagogiai. Ha már 
æsthetikàba avatkozik, mi marad az æsthetikai lapoknak ?

Arany János Toldiját Ilosvai, után írta. Hadd lássa a nép a pár
huzamot. Ez volt a szándékom. Ámde Ráth Mór, Arany munkáinak 
kiadója, nem engedte meg, hogy Toldinak csak egy részét is szó szerint 
közölhessem. Ezért közlöm «Toldi szerelmét» kivonatban. De bizony 
«mutató» ez, N. L. ! Bemutatja a Toldi-trilogia egyik részének a mesé
jét, vázát.

Azt is mondja N. L. : «Előadásának népies zamatára nagyon büszke 
lehet a szerző; úgy látszik, el is van egy kissé kapatva». Miért lennék 
büszke s elkapatott ? Igaz, hogy szeretem olvasni Vas Gerebent, Benedek 
Eleket, Arany Jánost, Petőfit, Vörösmartyt, a népköltés gyűjteményeit 
s így csak rám ragadt valami. De ez nem ok arra, hogy büszke legyek. 
Aztán elliapatott ? Nincsen nekem semmiféle hatalmas pártfogóm, sem 
nagy úr, sem irodalmi pajtás ; senki, senki ez ég világán, a ki tömjé- 
nezne nékem s tolná szekerem rúdját elébbre. De Isten jóvoltából meg
éltem eddig is, talán csak megélek valahogy ezután is.

N. L. szerint «nem Ízléses» ez a mondat: « . . .  úgy megütötte 
az egyiket, hogy még az eget is bőgőnek nézte». No, lehet. Az Ízlés 
mindig fölfogás dolga. Az én fülemet azonban inkább sértik az ilyes 
szók: «Spektroskop», «gründolàs» stb.

N. L. azonban elolvasta füzetemet s látom, hogy foglalkozott vele. 
Fogadja érte köszönetemet. Ha kevesebbet foglalkozik személyemmel, 
s csak a tárgynál marad : hasznosabb lett volna eszmecserénk.

Isten látja lelkemet, én csak használni akartam nemzetemnek. 
Ha azonban N. L. azt hiszi, hogy nálamnál ügyesebb alakban tudja 
a ponyvára vinni az írókat és költőket : mutassa meg. Szívesen látom 
munkatársnak, sőt még a szerkesztést is átengedem neki, ha meggyőz, 
hogy ért a dologhoz.

De lássa, kedves N. L., Onagyba-főbe ütött engem, még a kereszt
vizet is leszedte rólam, de enyhítő írt nem nyújtott. Szép a vállalat 
eszméje, «de a kivitele szerencsétlen» — mondja. Elhiszem. De a bírálat 
ne csak sújtson, hanem tanítson is. Könnyű valamit lerántani, még a 
szent dolgot is nevetségessé lehet tenni, de az alkotás nehezebb.

Nehány héttel ezelőtt fogtam egy mostanában megjelent «Magyar 
Verstan» olvasásához. Még nem értem a végére s már is annyit jegyez- 
gettem a lapok szélére, hogy jegyzeteimből ugyancsak kitelnék a ledoron
goló bírálat. Pedig a könyvet a minisztérium is engedélyezte. Mi követ
kezik ebből ? Hogy különféle mértékkel lehet mérni. Bírálatunkban 
legyünk méltányosak, toliunkat vezesse a jóakarat, de első sorban 
legyünk igazságosak. Ennyit tartottam szükségesnek elmondani N. L. 
bírálatára.

B ö n g é r f i  J á n o s .
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F e le le t  Böngérfi úr válaszúra.

Ez egész válasznak az a legnagyobb hibája, hogy Böngérfi úr 
magát védi, nem a füzetét ; holott a bírálat nem őt támadta, hanem a 
füzetet és a vállalatot. Mi tiszteljük Böngérfi úr egyéniségét és szivesen 
elismerjük, hogy irodalmi vállalkozásaiban nemes czél vezeti, s a czélt 
magát ebben a vállalatban is helyesnek mondottuk. Az ő személyét 
legfölebb annyiban érintette a bírálat, a mennyiben ilyen vállalatnál 
bizonyos személyi föltételek természetszerűleg szóba kerülnek. Az üzleti 
rugókat nem ő rá vonatkoztattuk, hanem általánosságban a keletkező 
vállalatokra, s azokra sem megrovó értelemben ; a kiadó megérdemli a 
jutalmat tőkéjének koczkáztatásáért, a szerző pedig szellemi munkájáért, 
hiszen a költő szavai szerint az énekes madár is magvat szedeget. Tel
jesen eltévesztette tehát Böngérfi úr a czélt, mikor magát olyan jól 
megvédi, a mikor senki sem bántotta, ellenben nem védi a füzetet, 
melynek hiányai kellőkép ki voltak emelve. Az egész hosszas válaszban 
csak négy tárgyi ellenvetés van s azok sem czáfolatok, hanem ment
ségek, tehát elismerik a hibát. 1. Azt mondja, hogy csak alsóbb osztályú 
középiskolai tanulóknak szól a vállalat. No hiszen ! Annak lehet akár
milyen férczmunkát adni ? Az alsóbb osztályú tanuló jobban megérti az 
odadobott Aristeas és Curtius neveket ? Az élvezhetetlen Ilosvai-élet- 
rajzot az jobban meg fogja emészteni ? A kelletlenül nepies kifejezések 
annak az ízlését kevésbbé fogják zavarni ? 2. Elavúlt és helytelen adatait 
azzal menti, hogy az ő adatai Beöthy Zsolt munkáiból vannak véve. 
Ez, ha úgy lenne is, csak félmentség lenne, de Beöthy munkáiban 
nincsenek meg a hibás adatok. 3. Azt mondja, hogy a Psedagogia 
nem pædagogiai, hanem irodalomtörténeti és æsthetikai szempont
ból bírálta a füzetet. Mintha lehetne valamely mű pædagogiailag 
jó, ha irodalomtörténetileg hamis és æsthetikailag rossz ! 4. Nem 
tett — úgymond — erkölcsi kárt a nép lelkében, hanem inkább neveli 
a nép erkölcsi érzését, nemzeti összetartozását és önérzetét. Az kellene 
még, hogy erkölcsi kárt tegyen ! De viszont erkölcsi hasznot sem okoz 
a füzet ; hiszen a mi nevelő hatás a tárgyban volna, Böngérfi úr feldol
gozása azt is elsekélyesítette. Végül stílusát avval menti, hogy a bírálat
ban van egy pár idegen szó. Hát ez is mentség? A bírálat nemcsak ízlés, 
hanem szabatosság szempontjából is hibáztatta az ő egyik köznapi 
szólását, s hogy Böngérfi úr magyarossága nem zavartalan, azt mutatja 
mostani birálatalának is az a kifejezése, hogy az ő szekere rúdját senki 
sem tolja előre. Mintha a szekérnek a rúdját tolná a magyar ember ! 
Ilyen pontosan használja Böngérfi úr a zamatos magyar szólásokat.

Mindezek nagyon sovány mentségek tehát és nem mentik meg 
az összetákolt füzetet, nem felelnek érdemileg a bírálat fő kifogásaira. 
A füzet megmarad olyan gyöngének, a milyennek múltkori bírálatunk
ban leírtuk. A ki a bírálat adatait elolvasta, tisztában van a füzet 
értékével.

A válasz személyeskedéssel és elfogultsággal vádolja a bírálót, 
pedig ha van a bírálatban némi indulat, azt az a méltatlankodás szülte, 
melyet mindenki érteni fog, a kinek Ízlése van, s kezébe veszi a Ilosvai- 
füzetet és látja, hogy tönkre van benne téve Ilosvaival együtt Arany 
János is meg a Toldi-monda is. Ellenkezőleg, a válasznak alig van
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tárgyi tartalma, csupa személyi érvelésből áll. Mikor a füzet képeit 
hibáztatjuk, úgy kiált B. úr fel, hogy hát arról is ő tehet ? Mintha mi 
őt bíráltuk volna, nem a vállalatot. Mi elmondhatjuk, hogy a tárgynál 
maradtunk, de B. úr nem mondhatja el, mert a míg bírálata egy részé
ben úgy adja, mintha nem tudná, ki az az «édes»-nek, « kedves »-nek 
czímzett N. L., addig a vége felé bizonyos verstanra czélozgat. Vagy 
N. L.-é, az a verstan, melyet ő említ, s akkor tudja ki az az N. L., vagy 
nem N. L.-é, s akkor mit tartozik a tárgyhoz ? Mennyiben menti Bon- 
gérfi úr Ilosvaiját az, ha más valaki jó vagy rossz könyvet írt ? Nem, 
ez fenyegetés N. L. ellen. Mi pedig felkérjük B. urat, írja meg a verstan 
ellen azt a ledorongoló bírálatot s adja ki akárhol ; ha más folyóirat nem 
veszi fel, mert talán N. L. szekerét tolják, adja a Paedagogiába, kiadjuk 
itt, föltéve, hogy megfelelő színvonalon áll.

Csak kötelességet teljesítettünk, mikor ezt a vállalatot, mely kor
mányhoz, hatóságokhoz, társadalomhoz fordúlva mint nemzeti jelen
tőségű akart feltűnni, kellő világításba helyeztük. Hiszen egyes tanügyi 
lapok máris égig magasztalták.

Ezzel befejeztük az ügyet. Valóban kár volt egy 32 lapnyi füzetre 
majdnem annyi teret pazarolni a Pasdagogiából. De kiadtuk a választ, 
egész terjedelmében, hogy ne panaszkodjék a szerző. Ezt az eljárást 
azonban nem lehet jövőre is fentartani, s az esetleges válaszokat csak 
kivonatban adjuk, összefoglalva tárgyi tartalmukat. N. L.

VEGYESEK.

— Helyreigazítások. A Magy. Pæd. márcziusi számában Téri 
József úr Hartmann művét ismertette, melyet a német philologue a 
francziaországi modern nyelvi oktatásnak szentelt. A 171., 172. és 173. 
lapon több értelemzavaró hibát találtam, melyet ezen utón helyre
igazítok.

1. 171. 1. «Oly tanárjelölteknek, kik utólag -. . . fordítania.» 
E passusnak nincs értelme. Az agregatio vizsgálatát jul. és aug. hóna
pokban egyszerre kell letenni. 1888 óta azt követelik, hogy az agréga
tion d’allemand jelöltjei egy angol szöveget, az agrégation d’anglais 
jelöltjei pedig egy német szöveget is tudjanak fordítani, hogy így a 
bizottság láthassa, hogy a candidatus a másik nyelvnek legalább ele
meit tudja.

2. 172. 1. «Ezen vizsgálatnál azon anomalia . . . elbukik.» Ha 
valaki az agregatio minőségét megszerezte, akkor «agrégé de Г Univer
sité» a czíme, s akár kinevezik, akár nem, akár külföldre megy további 
kiképzés végett, akár nem, a concursuson túlesett és soha többé vizs
gára nem kell jelentkeznie. Eddig a modern nyelvek agrégé-it mindig 
kinevezték, ha állomást kértek, mert még sok intézetben a charge de 
cours működik. A mi megeshetik, s a mire Hartmann czélzott, az, hogy
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egy jelölt egy évben lehet admissible, azaz ha az írásbeli vizsgálatot siker
rel tette le, a szóbelire bocsátják, de ott elbukik, s a második évben, 
minthogy a programm minden évben változik, még admissibilis sem.

3. 172. 1. A mi az írásbeli dolgozatok kijavítását illeti, semmi 
esetre sem áll az, hogy a tanár csak 5—6 dolgozatot néz át, s a többi 
tanuló maga javítja dolgozatát. A lelkiismeretes tanár hetenkint leg
alább egyszer minden tanítvány dolgozatát átnézi, nem is szólva az 
évenkint 4-szer előforduló composition-ról, melyet a legnagyobb gond
dal osztályozni kell az elsőtől az utolsóig, minthogy ezen compositiók 
alapján ítélik oda az év végén a jutalmakat. Igaz, hogy az osztályokban 
ritkán van több 30 tanulónál.

4. 173. 1. «A tanárok így minden figyelmöket . . . elhanyagolják.» 
Ez is olyan vád, melyet csak egy idegen írhat, a ki mindent elhisz, 
a mit nehány tanár neki mesél. Concours général — e nélkül - 
institutiója itt oly régi, mint az Université, s az itteni viszonyok közt 
fentartandó, mert a nagy selectio ez után készül. Hosszú volna ezt bőven 
fejtegetni. De ne higyje senki, hogy a tanárok, nehány kiválóbb tanuló 
miatt, a többieket elhanyagolják. Minden éven küldök a Concours génó- 
ral-ra tanítványokat — rendesen 4-et egy osztályból. — Sikert is arat
nak néha, de azért sem nekem, sem kartársaimnak eszünk ágába sincs, 
hogy a többi tanítványt e négy miatt elhanyagoljuk. Sőt inkább azon 
vagyunk, hogy a niveau minden osztályban egyarányos legyen. К. I.

—  Pályázat a szép írás tan ításán ak  m ódszerére nézve. A «.Buda
pesti (budai) Tanitóegyleb a folyó 1898. évben a következő pályatétel 
megoldására hirdet pályázatot :

«A székesfőváros összes községi iskoláiban követendő egyöntetű 
eljárás czéljából jelöltessék meg az a leghelyesebb módszer, a mely sze
rint az irás, illetve szépírás az egyes osztályokban tanítandó».

A czéltudatos eljárás szempontjából felölelendő e keretben mindaz, 
a mi az írás helyes tanítására és megtanulására vonatkozhatik.

A pályázónak a következő kérdések megoldására kell törekednie :
1. miként kell a növendékek igazi érdeklődését felkölteni és bizto

sítani a szépírás fontossága iránt? — 2. mik a teendők arra nézve, hogy 
a gyermekekben a rend- és tisztaságszeretet, valamint a szép iránti érzék 
már korán felébredjen s később állandósuljon ? — 3. minő utasítások tar
tandók szem előtt a test, az irka és a toll helyes tartására nézve ? —
4. czélszerű és szükséges-e az I. osztályban a palatábla használata s mivel 
volna az esetleg pótolható ? — 5. minő legyen az irka vonalzása, mérete 
és minősége, hogy a czólnak leginkább megfeleljen ? — 6. miféle szem
pontok legyenek irányadók a toll, a tinta és az itatópapir helyes kezelé
sére vonatkozólag ? — 7. a betűalakok, a betűk származására való tekin-



316 VEGYESEK.

tettel, miféle csoportosításban tanítanotok s ezzel kapcsolatban miféle 
eló'gyakorlatok alkalmazandók ? — 8. a szépírás anyagából az egyes hó
napokban mennyi veendő fel osztályonként s miféle tanítási módszer 
mellett ? — 9. az ütemzés minő kivitelben történjék külön az alsó — és 
külön a felsőbb osztályokban ? — 10. melyik osztályban s miféle eljárás 
mellett történjék az átmenet a négy vonalon való írásról az egy vonalú 
(dictando) írásra s miként kezelendő ez ? —- 11. miféle elvek szerint tör
ténjék a tollba-mondás és másoltatás, hogy az a szépírás tanításának 
miudenkor megfeleljen ? — 12. mik a tanító teendői arra nézve, hogy a 
szépírás tanítása egyúttal a helyesírás elsajátításának is minden fokon a 
szolgálatában álljon?

A pályaműnek — a székesfővárosban általánosan gyakorlatban 
levő dülőírás alapján — tisztán a magyar szépírás tanítására kell kiter
jeszkednie s alkalmas mintalapokon — a használandó ütemzési módok 
feltüntetésével — egységes ABC-t kell nyújtani.

A pályadíj 100 korona.
Az idegen kézzel írott, kettős borítékba zárt s jeligés levéllel ellá

tott pályamunkák Koncsek Lajos, egyesületi elnök nevére czímezve a
II. kér. Toldy Ferencz-utczai el. iskolába küldendők.

A pályaművek beküldési határideje f. évi szeptember hó 1 -je.
Csak az az egyleti tag pályázhat, a ki az egyletnek jelen pályázat 

kihirdetése előtt legalább egy évvel már tagja volt s tagsági kötelezett
ségének mindenben eleget tett.

— «Osztályzatok statisztikája». Az e czímmel a M. P. utolsó 
füzetében (253. lap) megjelent «Vegyes»-re, úgy érzem, jogom van a 
következő megjegyzésekre. 1. Hogy a T. К.-ben megírt észrevételeim 
mennyiben szolgáltak rá a M. P. éles ellenészrevételeire, azt nyugodtan 
bízom az elfogulatlan olvasóra ; a ki az én szavaimból nem akar kelleté
nél többet ki - és bemagyarázni, az nem kételkedhetik «őszinte, felebaráti 
szándékomban». Hisz a dolog lényegét illetőleg a Fest A. «sokkal érdem
legesebb felszólalása» is nekem ad igazat. Azt, hogy «a harmadik fórum
nak semmi köze nem volt a dologhoz», el nem ismerhetem és a sokszor 
hangoztatott «egészséges tanügyi közvélemény» nem épen szerencsés 
korlátozásának tartom. Örüljünk, ha, minél többen és minél gyakrabban 
veszünk tudomást egymás működéséről ! 2. Ettől eltekintve ép a M. P. 
hibáztathat legkevésbbé abban, hogy a «helyreigazítás»-sál nem őt 
kerestem fel. Hiszen ezt az eljárást ő kezdeményezte és szentesítette, 
midőn a deczemberi füzetben (652. lap) «Gyakorlatjavítási tantième» 
czímmel a T. AVben megjelent czikkemnek egyik, nem is egészen 
komoly és kellően csak az összefüggésben érthető passusát ragadta ki és 
bírálta egyoldalúan. (kf.J

E válasznak az a szerkezeti hibája, hogy két pontból áll s a máso
dik lerontja az elsőt. T. munkatársunk először azt állítja, hogy csak a 
helyreigazítás őszinte szándéka vezette, mikor a Magyar Pædagogiâban 
megjelent czikkre s a Pesti Hírlapnak erre vonatkozó reflexióira a Tanár-
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egyesületi Közlönyben adta ki helyreigazítását, azután meg elárulja, 
hogy a revanche eszméje vezette. Azonban ez ellenmondásán kívül 
nincs más okunk kételkedni, hogy mind a két tétel egészen komoly, 
s ezzel a kérdést befejeztük. A szerk.

MAGYAR PÆDAGOGIAI TÁRSASÁG.

Felolvasó ülés Í898. április hó i6-án.

Jelen vannak : dr. Heinrich Gusztáv elnöklése mellett Badics Fe- 
rencz, Bokor József, Ember János, Gulyás Ferencz, Gyomlay Gyula, 
Gyjilay Béla, Hegedűs István, Jaczko Károly, Józsa Mihály, Kerékgyártó 
Elek, Komáromy Lajos, Kovács János, Lázár Béla, Léderer Abrahám, 
Nagy László, Négyesy László, Neményi Imre, Peres Sándor, Badó Vil
mos, Sebestyén Gyula, Sziklás Adolf, Vajdafy Gusztáv, Waldapfel János, 
Weszely Ödön, Trájtler Károly, utóbbi mint jegyző ; ezeken kívül szá
mos vendég.

I. Elnök az ülést megnyitja. Következett Roboz József, a ki « Az 
iskola beszédhibái» czím alatt értekezett. Felolvasása kapcsán a követ
kező határozati javaslatot terjeszti be : «1. Mondja ki a «M. P. T.», hogy 
szükségesnek tartja azt, hogy a tanuló ifjúság beszédhibáiról az iskolai 
hatóságok közbenjöttével hiteles kimutatásokat készítsenek. Miért is a 
«M. P. T.» felír a vallás- és közokt. m. kir. minisztériumhoz, rendelje el, 
hogy az 1500 lakosnál népesebb községek nyilvános tanintézeteiben a 
beszédfogyatékos tanulókról kimutatásokat készítsenek. A kimutatásokat 
kérdőívek alapján az osztálytanítók (tanárok) illetőleg az igazgatók szer- 
keszszék a kérdőíveken megjelölt módozatok szerint. 2. A «M. P. T.» 
kimondja, hogy szükségesnek tartja azt, hogy minden tanár és tanító 
megösmerje az épérzékű gyermekek beszédhibáinak kezelési módját, 
miért is a tanító- és tanárképzőkben alkalmat kell nyújtani a tanító-, 
illetőleg tanárjelölteknek, hogy a beszédhibák lényegét megösmerhessék#. 
Miután a kérdéshez Badó Vilmos, Koboz József, Hegedűs István, Hein
rich Gusztáv elnök hozzászólottak, a Társaság a határozati javaslathoz 
elvileg hozzájárul és concret javaslat-tétel czéljából az elnökséghez utalja. 
Előadónak köszönetét szavaz a szép értekezésért.

II. Ember János fololvassa: «A társadalom a népoktatás szolgála
tában» czímtí értekezését. A Társaság köszönettel adózott a felolvasónak.

III. Dr. Kovács János: »Uralkodó irányzatok a millenniumi kon
gresszuson» czím alatt olvasott. A Társaság nagy figyelemmel és helyes
lésekkel kisérve hallgatta az érdekes előadást és végül köszönetét sza
vazott a felolvasónak.
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IY. A felolvasó ülést a r. tagok zárt ülése követte. Titkár előterjesz
tésére kültagokul felvétettek : Ember Sándor (Szinnyérváralja), Dr. Möt
ezer Gusztáv (Budapest), Dr. Frank Zoltán (Budapest), Baltazár Gábor 
(Késmárk), Dr. Széchy Ákos (Kolozsvár), Kún Henrik (Gyula-Fehérvár), 
Brauner Lajos (Hódosán), Dr. Péter János (Gyula-Fehérvár), Hamar 
János (Beregszász), Dr. ifj. Reményi Ede (Budapest), Speidl Ernő (Be- 
siczabánya). Az ülés véget ér.

BEKÜLDÖTT MŰVEK.

A kísérleti chemia elemei. Irta Than Károly. I. kötet. Általános 
chemia és az elemi testek leírása. Számos fametszettel és egy színes táblá
val. Második könyv : Az elemi testek leírása. A szerző kiadása. Bpest. A m. 
tud. akadémia könyvkiadóhivatala bizománya. 473—880 1. — Az egész 
I. kötet ára 8 frt.

A pásztói apátság története 1190—1702. Irta  Békefi Bemig Ат., czisz- 
terczi áldozópap, egyetemi ny. rk. tanár, a m. t. akad. 1. t. Bpest 1898. — 
4-r. 778 1. (Számos hasonmással.) — A gazdag oklevélkivonatok alapján 
készült kötet harmadik darabja «А zirozi, pilisi, pásztói és szent-gotthardi 
apátságok története# oz. sorozatnak, melyet a oziszterczi rend apátja, Vajda 
Ödön ád ki.

Agáczai Cseri János mint pædagogus. Neveléstörténelmi tanulmány. 
Irta Stromp László, a pozsonyi ág. theol. akadémián a bölcsészet és nevelés
tud. ny. r. tanára. 150 1. Ára 3 korona.

Női életpályák. Szerkesztették Bőd Péter és Székely István. Franklin- 
Társulat. 122 1. Ára 80 kr. kötve. Ez a könyv igen hasznos útmutató a 
pályaválasztó nőkre nézve; hasonló vezérkönyv eddig nem volt irodalmunk
ban, s ez a könyv röviden, de alaposan megadja a felvilágosítást azon 
pályák felől, melyek a nők előtt megnyílhatnak, ismerteti az egyes pályák 
követelményeit és javadalmát s a qualificatio megszerzésének, valamint az 
állás elnyerésének föltételeit.

Iskolából — életből. Irta Máthé József, közs. isk. tanító. 185 1. Ára 
2 korona.

Nyelvőrkalauz a magyar Nyelvőr I.—XXV. kötetéhez. A m. t. aka
démia támogatásával kiadja a Magyar Nyelvőr szerkesztősége. 133 1. Ára 
5 korona. — A petittel szedett jegyzék pontos tájékozást nyújt e gazdag 
tartalmú folyóirat egy negyedszázad alatt megjelent közleményeiről, a követ
kező csoportok szerint: Czikkek a szerzők neve szerint; szómutató; tárgy
mutató; nyelvjárások mutatója.

A tanítóképző-intézeti tanárok képzésének és képesítésének kérdéséről. 
Emlékirat. Irta Gyertyánffy István. 176 1.

A magyar nyelv tanítása nem magyar ajkú, de magyar tannyelvű 
(állami) elemi iskolákban. Irta és Sziklay P. Gyula, Máthé Géza kir. segéd-
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tanfelügyelők közreműködésével kiadta Gramma Döme. Nagyvárad. 152 1. 
Ara 4 kor.

Az 1848. évi törvényekről és tanügyi eseményekről. Felolvasta Péterfy 
Sándor. Kiadja a tanítók, óvók, tanító- és óvójelöltek számára az «Eötvös- 
alap» orsz. tanítói egyesület elnöksége. 39 1. Singer és Wolfner bizománya. 
Ára 25 krajczár. A füzet tiszta jövedelme az «Eötvös-alap» gyarapítására 
fordíttatik.

A magyarországi tanítók Eötvös-alapjára vonatkozó közlemények. 
Kiadja az «Eötvös-alap orsz. tanítói egyesülete». 8-r. 43 1.

Kisdedóvodai (így!) es népiskolai építkezési mintatervek, építkezési 
utasítások. Kiadja: a vallás- és közoktatásügyi magy. kir. minisztérium. 
Bpest, Lampel R. (Wodianer F.) kiadása. Ivrét, 82 lap és XXV nagy rajz
lap, épülettervekkel. Ára 1 frt 50 kr.

Rendszeres magyar nyelvtan. A nemzeti vers és a polgári ügyiratok 
rövid elméletévél. Középiskolák és polg. fiúiskolák III. osztálya használatára. 
Irta Weszely Ödön. Bpest. Lampel (Wodianer). 121 1. Ára fűzve 60 kr., 
kötve 80 kr.

Franczia nyelvtan és olvasókönyv. Szerkesztette dr. Kováts S. János, 
brassói áll. felső keresk. iskolai tr. II. rész. A felső kereskedelmi iskolák 
középső és felső osztálya számára. 8-r. 278 1. Ára 1 frt 60 kr.

.4 művészetek bölcseleté. Irta Ottovay Zoltán. Bpest. Franklin-társulat. 
Kis 8-r. 86 1. Ára 50 kr.

Olcsó könyvtár. Szerkeszti Gyulai Pál. Uj olcsóbb kiadás. Egy-egy 
szám ára 10 kr. Legújabban megjelentek:

1041—1052. sz. A vízi malom. Regény két kötetben. Irta Elliot György. 
468 és 464 1. A két kötet ára 1 frt 20 kr.

1053. sz. Bornemisza Anna. Beszély. Irta  B. Jósika Miklós. 44. 1. 
Ára 10 kr.

1054. sz. Agricola élete. Irta P. Cornelius Tacitus. A latin eredetiből 
ford. dr. Csiky Kálmán. 62 1. Ára 10 kr.

1055. —56. sz. Lazarillo de Termes élete. Spanyolból fordította Gorn- 
bocz Zoltán. Ára 20 kr.

1057. sz. Egy szép história az vitéz Franciscórul és az ő feleségéről. 
Irta Ráskai Gáspár. 61 1. 10 kr. — Szilády Áron bevezetésével.

1058—1059. sz. Czigány Panna. Népszínmű három felvonásban. Irta 
Almási Tihamér. 106 1. Ára 20 kr.

1060. sz. Lúdas Matyi. Komikai elbeszélés. Irta Fazekas Mihály. Be
vezette Tóth Rezső. 56 1. 10 kr.

1061—62. sz. Két boldog. Beszély. Irta  b. Kemény Zsigmond. 65 1. 
Ara 10 kr.

1063—1064. sz. A szabadság ünnepére. Színi költemény három kép
ben. Irta Kozma Andor. Ára 20 kr.

Minden művelt olvasó, de kivált a magyar irodalom tanára és az 
ifjúsági könyvtár őre szívesen fogja fogadni az olcsó könyvtár még olcsóbb 
új sorozatának eme füzetkéit, melyeknek nemcsak összeállítása, hanem 
külső kiállítása: papirosa és nyomása is ízlésről és szolidságról tanúskodik.
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Szívesen látják nevezetesen a régibb magyar költői irodalom érdekes termékei
nek lenyomatait, Báskai Vitéz Franciscóját Szilády Áron és Fazekas Ludas 
Matyiját Tóth Bezső bevezetésével, mely utóbbi az eredeti kiadásból lenyo
mott képeket is ád. A magyar regényirodalom két nagy alakjának, Jósiká
nak és Keménynek egy-egy kitűnő elbeszélése szintén kedves fogadásra 
számíthat. Jó gondolat volt a spanyol pikáró regény első megalapítóját is 
hozzáférhetővé tenni a magyar olvasók számára, valamint Tacitus Agricolá- 
ját és George Elliot hires regényét, míg Almásy népszínműve az újabb 
magyar irodalmat képviseli.

Verne Gyula összes munkái. Illusztrált magyar kiadás, az eredeti 
képeivel. Egy-egy, füzet ára 20 kr. Megjelentek a 83-—91, füzetek, melyekben 
befejeződik az TJszó sziget ez. regény, melyet Gaal Mózes fordított, és (a 
86—91. füzetben) befejezést nyer az Utazás a tenger alatt ez. regény is. 
mely Szász Károly forditásában ezúttal harmadszor jelenik meg és 107 
kép díszíti.

Magyar Könyvtár. Szerkeszti Badó Antal. Füzetje 30 kr. Megjelen
tek: Bourget: Három elbeszélés. Fordította Hevesi Sándor. 70 1. — 34. sz. 
Szabolcska Mihály: Versek. 62 1. — 35. sz. Turgenyev: Az ötödik kerék. 
Fordította Szabóné Nogáll Janka. 64 1. — 36. sz. Kossuth Lajos 1848. július 
11-iki beszéde a haderő megajánlása ügyében. 36 1. (Bövid bevezetéssel, a 
hivatalos Bpesti Közlöny 1848. júl. 12. száma után.) — 37. sz. Camille 
Flammarion: Csillagos esték. Fordította Tóth Béla. 77 1.

Nemzetünk nagy költői ez. sorozat indúlt meg Stampfel Károly 
pozsonyi kiadónál Gaal Mózes tanár szerkesztésében főleg a tanuló ifjúság 
számára. Eddig megjelent 3 füzet: 1. Tompa Mihály élete és költészete. 
48 1. — 2. Petőfi Sándor élete és költészete. 64 1. — 3. Arany János élete 
és költészete. 62 1. Mind a hármat írta Gaal Mózes.

Í848-4849. Visszhangok. Irta Radványi Aladár. (Költemények). 
124 1. Nagyvárad.

Az alábbi t. tagtársak lakásuk megváltozását nem jelentették be s 
így most küldeményeink nem találnak rájuk. Tisztelettel kérem úgy őket, 
mint azon t. tagtársakat, a kik esetleg tudnak róla, hogy az új lakást 
velem egy levelező lapon tudatni sziveskedjenek. Az illetők neve és 
eddigi lakásuk a következő : Balugyánszky Béla főreálisk. tanár (Debre- 
czen), Bukovinszky István gyakorlótanár (Budapest), Denkler Gáspár 
tanító (Báczpetre, Baranya m.), Érti K. Lajos kántortanító (Lajosháza, 
Somogy m.), Kobzi János főreálisk. tanár (Nagyvárad), Matulay Károly 
tanító (Visonta, Heves m.), Dr. Serédy Lajos jogakad. tanár (Pozsony), 
Singer Sándor tanító (Szombathely), Vargha Iván gyakorló tanár 
(Budapest,) Veszprcmy Irén tanítónő (Debreczen), Weltmann Rezső 
tanár (Balkány). Dr. Kovács János,

titkár.



AZ ERKÖLCSI NEVELÉS FELADATA.

1. A növendék és az erkölcsi nevelés feladata.

Az erkölcsi nevelés ügye már a testi és értelmi nevelés köré
ben is szóba jön. A testi nevelésnek ugyan sajátos és önálló fel
adata is van, de e mellett egyúttal az értelmi és erkölcsi nevelés 
javára kell szervezni. Tény ugyanis az, hogy az embernél testi 
műveltségről az állat testi életével szemben csak azért beszélhe
tünk, mert az ember testi élete értelmes és erkölcsös lehet; más
részről meg kétségtelen, hogy testünk nagyszabású értelmi tény
kedéseinkben és erkölcsi cselekvésünkben fontos szerepet tölt be. 
Még erősebb erkölcsi jelleget ölthet az értelmi nevelés, mert az 
elme műveltsége egyrészt előfeltétele erkölcsi életünknek, akara
tunk szabályszerű tevékenységének, másrészt a tanuló munkája 
sokat nyer azzal, ha az erkölcsi tevékenység körébe emelkedik. 
Mint a súly az órán, olyan az erkölcsi indíték a tanulás meneté
ben. Az erkölcsi nevelés némely ügye tehát már a testi és értelmi 
nevelés körében nyer elintézést vagy legalább előkészítéstA Igazi 
tárgyalása azonban külön munka keretébe való, mert amazokkal 
szemben külön tárgya, külön tényezői és sajátos feladata van. Első 
dolgunk az lesz, hogy megjelöljük a növendékben az erkölcsi neve
lés alapját és megmutatjuk az erkölcsi nevelés feladatához való 
viszonyulását.

1. A testi nevelés első sorban a gyermek testi életére irányul; 
az értelmi nevelés főleg az észt fejleszti. Az erkölcsi nevelés puszta 
nevével kevésbbé tájékoztat ; de azért nem lehet az iránt kétség, 
hogy az, a mivé az ember erkölcsileg lehet, valamikép megvan 
benne. A nevelés ugyanis egy lényből sem csinálhat mást, mint a 1

1 Mázy, Ált. Pædagogia : 51—53., 57—62., 78—79., 125— 129., 196. в 
köv. lapok.
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mire rátermettségénél fogva határozódik. Comenius helyesen 
mondja, hogy az erények és jó erkölcsök, valamint a vallás és jám
borság csirái ép úgy meg vannak az emberi természetben, mint az 
értelmi nevelés feladatának, az eruditiónak magvai.1 Az erkölcsi 
nevelés a hajlamok és érzelmek, a vágyak és szenvedélyek, a szív 
világának szabályozásával, az akaratnak, általában a törekvésnek 
képzésével foglalkozik. Mint a táplálkozás, a vérkeringés és más 
testi műveletek a testre, az ismeret pedig az észre, úgy utal az 
e7'kölcs az akaratra. Erkölcsön t. i. általában valamely szabad, 
önelhatározásunktól függő cselekedetnek sűrű ismétlődését értjük; 
szoros értelemben pedig ezt vagy azt az embert ilyen vagy olyan 
erkölcsűnek azért mondjuk, mert sűrűén ismétlődő cselekvése 
szerzett, állandó akaratirányra vall. Az értelmi nevelés gondolko
dásra képesít, ismereteket, tudást ad ; az erkölcsi fejlesztés aka
rati tevékenységre nevel, erény és erkölcs birtokába juttat ; amaz 
elveket közöl, emez az elvek szerinti cselekvésre szoktat. Akaratá
nak erejével s nem puszta megismeréssel foglalja el az ember a 
mindenségben azt az állást, a mely őt eszes természeténél fogva 
megilleti. Az Úristenhez való viszonyunkat nem az Isten létezésé
nek tudása, tulajdonságainak és parancsainak ismerete állapítja 
meg, hanem akaratunknak az az iránya, a melynek hajtó ereje a 
szeretet, s melynek nyilatkozása az Isten akarata, törvénye szerinti 
élet. Ugyanez áll embertársainkhoz, tudományhoz és művészethez, 
vagy a haza földjéhez való viszonyunkról. Erkölcseitől függ az em
bernek jósága vagy rosszasága; az erkölcsnek alanya pedig az 
akarat, mert sem testi tulajdonai, sem tudós volta miatt, hanem 
tisztán akaratának jósága miatt nevezzük őt erkölcsösnek. Az apa- 
gyilkosság, a lopás elgondolása, az érzékiség mozzanatainak elvont 
megismerése még nem tesz erkölcstelenné, hanem azzá tesz a reá 
való törekvés, akaratomnak ráirányulása. Szintúgy a haza földjéről 
való szép ismeretek, fajunk történelmi fejlődésének vagy jellem
vonásainak tudása, tájékozottság a művészi alkotások terén, mélyre
ható tudomány még nem tesznek erkölcsössé, hanem azzá tesz az 
eszes természetnek megfelelő törekvés, akarat, szeretet és élet.

Egy kifejezéssel az erkölcsi nevelés alapját a növendékben 
a szív világának vagy a szeretet körének mondhatjuk, a mint az 
értelmi nevelésnél az ismeretek és a tudat köréről szokás beszélni. 1

1 Didact. Magn. cap. У. — У. ö. I. művem 3. §. 31—35. 1.
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A szív világában elsőrangú tényező a szabad akarat, mert nem 
akármiféle tevékenység, nem akármilyen akarati működés, hanem 
a kellő rendben folyó vagyis a tudatos és szabad akarati tevé
kenység ad életünknek erkölcsi jelleget. A logikában az elme tevé
kenységéről van szó, de nem az elmebeteg észjárásáról, hanem az 
ész tevékenységének helyes rendjéről, a gondolkodásról, mely az 
igazság megismerésére irányul, s az értelmi nevelés egészséges 
észjárásra, gondolkodásra akarja a növendéket tanítani; szintúgy 
az erkölcstannak csakis az akarati tevékenység helyes rendje teszi 
a tárgyát vagyis az a tevékenység, a mely az erkölcsi normára 
figyelő észből és a szabad akaratból származik, és az erkölcsi neve
lés szabad elhatározással folytatott, tudatos életirányt akar a növen
déknek adni. A szabad akaraton kívül a szív világához még az 
is tartozik, a mit közönségesen kedélynek mondanak, vagy is az 
érzéki törekvésnek mozgalmassága a szabad akarat vezetése alatt. 
Szeretet és gyűlölet, kívánság és irtózás, öröm és fájdalom, remény 
és kétségbeesés, bizalom, félelem, harag kelnek és szállnak és sok
szor viharként dúlnak a szívben és az akaratiránynyal együtt az 
embernek erkölcsi jelleget adnak. Az állatnak is van öröme, 
félelme, haragja, de az emberé más, mert az akarat befolyása alá 
vonható.1

A nevelés gyakorlatának tanulmányozása bárkit meggyőzhet 
arról, hogy az emberek már azelőtt is, de nevezetesen a keresz
ténység mindent átalakító föllépése óta az erkölcsi élet kér lésében 
mindig nagy súlyt helyeztek az akaratra.1 2 A görög nevelésben a 
tudomány elemei egyáltalán csak később szerepeltek; a múzsái 
tanulmánynak inkább erkölcsi, mint tudományos feladata van. 
Hit és törvény voltak a legrégibb időben a nevelés alapjai. A lovagi 
nevelés, a melynek képét Homeros költeményeiben látjuk, a görög 
ifjúságot, mint Phönix az isteni Achillest, a szó urává és a tettek 
emberévé képezte. Spartában «olvasni és írni tanult az ifjúság; 
minden egyéb arra irányult, hogy engedelmességre, kitartásra és 
győzelemre neveltessék». Athénben «a mikor már megérti a gyer
mek, a mit mondanak neki, a dajka, az anya, a pædagogus, az

1 Handb. d. Erzieh, u. Unterr. : Toisclier, Theoretische Pädag. u. alig. 
Didakt. 145—146. 1.

2 Willmarm, Geschichte des Idealismus I. 236—251. 1. — 322—452., 
526—528. 1. — IL 420—441. 1.

21*
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atya versenyeznek abban, hogy jóvá tegyék, a mennyiben minden 
szónál, minden tettnél jelzik neki : ez jó, az nem jó, ez szép, az 
nem szép, ezt tedd, azt hagyd el».1 Aristoteles szerint «hatalmunk
ban áll az erény, szintúgy a rosszaság. A szabadság előfeltétele 
minden cselekedetnek, a mely erkölcsi megítélés alá esik».1 2 3 «A ne
velés tanulásban áll. Tanulni pedig vagy előadások meghallgatásá
val, vagy előírás szerinti gyakorlással tanulunk».8 A római nevelés 
gyakorlatias iránya ismeretes. Quintilianus rhetorikája jóval több 
didaktikai, mint pædagogiai részletet tartalmaz ugyan, de az Insti- 
tutiones czélzata határozottan erkölcsi.4 — A keresztény idő a 
nevelésnek uj eszményt és határozottabb irányvonalakat adott, a 
mint ezt Alexandriai Kelemen ПасЗаумуо? ez. müvéből látjuk. 
A pædagogus «Jézus Krisztus, a Logos mint az emberiség vezetője; 
az emberszerető Isten maga a mi nevelőnk».5 Mint intő Logos aka
ratunkat irányítja, mint törvényhozó cselekedeteinket szabályozza, 
mint rábeszélő szenvedélyeinket mérsékli és orvosolja. Kiragadja az 
embert a világias érzés és gondolkodás köréből és az isteni hitben 
rejlő üdvösségre neveli. Egy szóval kifejezve : pædagogus a neve. 
A gyakorlat s nem az elmélet az ő működésének szintere, erkölcsi
leg javítani és nem tanítani akar. Az erkölcsi élet rendezése az 
elsőrendű feladata. Egyrészt a kötelességek teljesítésére nógat, a 
mennyiben a legtisztább erkölcsi szabványokat közli; másrészt a 
jelen nemzedéknek elmúlt idők erkölcsi képeit állítja szeme elé.6 
E programm után Kelemen még az első könyvben kifejti az isten- 
fiuságunk fogalmát s ehhez mérten a Logos tevékenységét, a ki a 
keresztény erkölcstan személyesítője. A lélekbe magasabb princí
piumot kell oltani, mert a keresztény tökéletességhez nem juthatni 
pusztán a természeti erők kialakítása utján. A keresztény nevelés 
lényegében átalakítás, újjászületés vízből és Szentlélekből.7 Ez a 
felfogás, mely a szentatyák, a középkori pædagogusok műveiben,

1 Griech. Erziehung in Rein’s Encycl. Handb. d. Pädag. II. 916— 
920. lapok.

2 Eth. Nie. III. 7. — III. 3.
3 Aristot. Polit. VIL 13.
4 Prooem. I. 2., II. 2., XII. 1. — Y. ö. Messer, Quintilian als Di

daktiker : Neue Jahrb. LXVII. Jahrg.
5 I. ш. I. köt. 7. f.
6 I. m. köt. 1. f.
’ I. 5., 6.
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sőt a renaissance-korban is kifejezést nyer,1 egyszersmindenkorra 
útját állta az intellectualismusnak, vagyis azon véleménynek, hogy 
az erény tudás és az elme képzése elégséges biztosítéka a jóaka
ratnak.1 2 *

A XVIII. század, a felvilágosodás százada a nevelés- és 
oktatásügyet is az ész itélőszéke elé idézte. A század szelleme, mely 
a királyoktól uralkodásuk jogalapját, a bibliától csalatkozkatatlan- 
sága jogczimét, az egyháztól tanítása jogát számon kérte és elég
telennek találta,8 az erkölcsi nevelést is a maga ízléséhez szabta : 
naturalismus, individualismus és intellectualismus lettek vezér
elveivé.4 5 Ehhez járult, hogy a nevelés elmélete a felvilágosodás 
csapásaiban járó bölcsészet befolyása alá került,6 a hagyomány és 
történeti fejlődés szilárd alapját mellőzve, az egymással küzködő 
bölcsészeti rendszerek süppedékes talaján épült. E körülmények 
összehatásának kell fölrónunk az erkölcsi nevelés jelen beteges 
állapotát. Az akarat, nevezetesen a szabad akarat lélek- és erkölcs- 
tani felfogásán múlt és múlik minden. A Herbart követői az erköl
csi nevelés legfőbb és szinte egyedüli eszközének az oktatást tartják, 
mert az akarat rovására az elmének kelleténél nagyobb súlyt tulaj
donítanak.6 Ez az oktatás részben oka annak a fonák jelenségnek, 
hogy habár iskoláink Herbart szerint csak nevelőintézetek lehetnek, 
a melyekben tanítva nevelünk, mégis épen a nevelés hiányzik 
belőlük. Az akaratról való téves felfogásuk miatt helyeznek a deter
ministák is kelleténél kevesebb súlyt az erkölcsi nevelésre. Ha az

1 Samml. d. bedeutendst, pädag. Schriften 3. В. Szent Jeromos és 
Szent Ágoston felfogása. — 4. B. Alcuin grammatikájának I. fej. ; a rhe- 
torika és az erények ez. müve. — 5. B. Hrabanus Maurus, de institutioue 
clericorum. — Wandinger, Rede d. h. Basilius. — Schlosser, Vincent v. 
Beauvais, Hand- u. Lehrbuch. II, 205. f. — Biblioth. f. kath. Pädag. VII. 
В. 1—66., 67—258. : Dominici, Vergerius, Victorinus stb. nézetei. — II. В. 
Mapheus Vegius neveléstana. — Samml. Päd. Sehr. 13. B. J. Wimpheling, 
Jugend. — A Ratio atque Instit. Soc. Jesu felfogását 1. Duhr, Die Studien- 
ordn. d. Gesellsch. Jes. 24—34. 1. — Com. Did. Magn. 23., 24. c. — Bacon, 
de dign. etaugm. scientiarum 1. VII. III.

2 Willmann, Christliche Erziehung : Encycl. Handb. v. Rein I. B. 
547. f. s.

8 Palmer, Evang. Pädagogik. S. 29.
4 Willmann, Christi. Erzieh, i. h. S. 554.
5 Willmann, Didaktik. I. 361—362. 1.
0 V. ö. Alt. Pædagogiâm 15. §. 2. p. 127—128. 1.
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akarat nem más, mint «azon psychikai inger megjelenése, melyet 
különféle okok : vágyaink, szenvedélyeink, eszünk — úgy más 
physikai vagy társadalmi tényezők nyomása alatt érzünk, s a mely 
által valamely tett véghezvitelére vagy abbanhagyására indítta
tunk», még pedig «rákényszerítve»; ha «a testi szervezetben, a 
szellemi functiókban, a külső és társadalmi viszonyokban rejlő 
indokok és a character határozottan determinálják az akaratot», 
úgy, hogy «velük szemben teljesen tehetetlen és erőtlen»: akkor az 
erkölcsi nevelésben csakugyan «fődolog a testi egészség és szellemi 
épség (oktatás) ápolása, nemkülönben normális társadalmi viszo
nyok teremtése».1 Ily felfogás mellett az erkölcsi nevelés elmélete 
kevésre zsugorodik össze, az iskolában a gyermekek nevelésével 
nem igen kell vesződnünk, s a tanárképzésben sem lesz szükséges 
az erkölcsi nevelés ügyével sokat bíbelődni. — Századunkban sze
rencsére átalakulás indult meg. A nemzeti és keresztény renaissance 
eszményibb czélokat tűz újra a nevelés elé. Herbart pædagogiajàt, 
a mely a legnagyobb befolyást gyakorolta, Stoy és Ziller keresztény 
irányban fejleszték tovább, mások, mint Willmann, a hallei kör 
stb. az egyénre alapított pædagogiâval szemben a társas mozza
natot emelik diadalra. «Ama felfogással szemben, a mely az elme 
felvilágosításában találta a nevelés legfőbb dolgát, újra érvényt 
nyert az erkölcsi nevelés, mint az akarat fejlesztése és a szenvedé
lyek szabályozása.1 2

2. Az ember akarata lényege szerint jó, mert mint szabad 
akarat megfelel az eszes emberi természetnek és természeténél 
fogva a jóra irányul, vagyis azon javakra, a melyek az eszes termé
szetnek megfelelnek, a melyek pedig nem felelnek meg neki, azokat 
el iparkodik kerülni. A z akaratnak ez a jósága már gyermekkor
ban mutatkozik — közvetetten szeretet alakjában, a melylyel a 
mindenséghez simul és vele egyesül, illetőleg tőle, a mennyiben 
ellenkezés van köztük, tartózkodik. Gyönge még e korban ez az 
akarati működés s jó sokáig ösztönszerűen, czélszerü tudattalan 
mozgalmassággal nyilatkozó ; mert elme nélkül az akarat vak, az 
ész pedig e korban még fejletlen ; a szenvedélyek jó és rossz irány -

1 Pauer Imre dr., Az ethikai determinismus elmélete. 25., 4L, 62., 
64., 65., 66., 196. 1.

2 Willmaim, Christi. Erzieh, i. h. 555—556. — V. ö. Bein, Encycl. 
Hdb. — Baumeister, Hdb. d. Erzieh, u. Unterrichtsl., Willmann, Didaktik 
als Bildungslehre stb. E műveket mind ily positiv szellem hatja át.
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ban erősen hajtják; természeti és társadalmi környezete befolyá
solja. Mindazonáltal ily befolyások daczára is, vagy inkább e befo
lyások s a közvetetlen szeretet folytán egyre erősödik és gyarapo
dik az akarat, szabaddá lesz és az erkölcsi cselekvésre készségeket 
szerez, egy szóval tökéletesedik, babár sokszor rosszirányú készsége
ket öltve meg is fogyatkozik : legtöbbnyire olyan lesz, a milyen az 
egyéni rátermettsége, a természeti és társadalmi, ideális és vallási 
környezete, a mely nem egészen rossz, de nem is kifogástalan jó. 
E korban tehát a gyermek közvetetlen szeretetének czélszeríí erősí
tésével érhetünk el legtöbbet. Eszét a nevelő vezető tekintélye pó
tolja; vallási, ideális, társadalmi és természeti környezetét ala
kítsuk kedvezően; veleszületett rátermettségét helyes irányú 
szoktatással szabályozzuk és irányítsuk: hadd legyen könnyű neki 
a javakra irányuló szükségleteinek kielégítése s képességeinek 
kifejlesztése ; legyen könnyű neki, a mire természettől indul, a 
jónak választása és szeretete; tanuljon meg akarata szabványai 
szerint cselekedni, a természeti és társadalmi környezeten, a testen, 
képzeleten és az érzéki törekvésen uralkodni.

A közvetetlen ösztönszerü szeretetnek lélektani alapja az a 
már Aristotelestől megállapított tanítás, hogy törekvésünknek végső 
czélja és valódi tárgya a jó, mert még az esetben is, midőn a rosz- 
szat elkerüljük, közvetve a jó az a czél, a melyre törekvésünk 
voltaképen irányul ; továbbá, hogy szükségképen akarjuk boldog
ságunkat, szintúgy a jót általában, a legfőbb jót és a boldogságunk 
elérésére okvetetlenül szükséges eszközöket, egyszóval mindazt, a 
mi szükségleteink kielégítésére és képességeink kifejlesztésére 
okvetetlenül szükséges.1 — Ez a közvetetlen szeretet ethikailag 
is igazolható ; teljes összhangzásban áll ugyanis az eszes emberi 
természet moralprincipiumával, a melyet ugyancsak már Aristote
les állított föl az ember erkölcsi cselekvésének zsinórmértékéül. 
Ezen erkölcsi alapelv szerint t. i. az emberi természet minden egy
oldalúságtól menten összes részeivel, minden szükségleteivel és 
képességeivel, továbbá a mindenséghez : a földhöz, a társas élethez, 
a tudományos kutatás és művészi alkotás tereihez és az Istenhez 
való viszonya szerint veendő. S ez alapon látjuk, hogy az embert 
szükségletei és képességei egyenesen a tárgyi világra utalják, s ha

1 T. Pesch, Institutiones Psychologicæ. Pars II. 225—249. — Aristot. 
Eth. Nie. П1. 6.
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kielégítésüket és kifejlesztésüket emberhez méltó módon : tudato
san és szabadon végzi, erkölcsileg cselekszik.1 — A nevelés gyakor
lata minden korban a közvetetlen szeretet elvének föltevése mel
lett folyt, így nevezetesen a keresztény nevelésnek kétezeréves 
gyakorlata. Az elméletírók javarészben szintén ezt az elvet vallják. 
Platon tekintettel a gyermekkor fogékonyságára a mesékből, álta
lában a tanulmányból kiszemelést tart szükségesnek ; mert a gyer
meknek csak oly beszédeket szabad hallania, a melyek őt erényre 
sarkallják. S az élet egyéb mozzanatait is czélszerűen kell elrendez
nünk. Olyanok legyenek a növendék élete körülményei, hogy mint
egy egészséges helyen lakva mindenből hasznot húzzon. A szép 
tárgyak felől, mint az egészséges vidékről jövő szellő, hasson sze
mükre, fülükre a nemes és jó. így fiatalon és szinte észrevétlenül 
szoktatjuk őket a széphez és jóhoz. Azért alapul a nevelés min- 
denekfölött a muzsikán, mert rhythmus és dallam szinte belenyo
mulnak a lélekbe és megnemesítik azt, mértéket és öszhangot 
kölcsönözve neki fogékonynyá teszik a jó és szép iránt oly korban, 
a mikor megokolás és tanítás még hiába való.1 2 * * Hasonló szellem
ben nyilatkozik Aristoteles, Quintilianus, Vives Lajos, a jezsuita 
Eatio stb.8

3. Fejlettebb fokon a jónak közvetetlen szeretetén kívül 
közvetett ösztönzésekkel is hathatni a növendék erkölcsi fejlődésére. 
Kezdi maga is tapasztalni, hogy az erkölcsös élet hasznára, az 
erkölcstelen pedig kárára van. Érti, mert saját élete tanúskodik 
róla, ha mondjuk neki, hogy csak a híven teljesített kötelesség, az 
erkölcsös tett szerez megnyugvást önmaga, elismerést és érvényt 
Isten és az emberek előtt, csak az erényes, munkás élet biztosítja 
jövendő sorsát : vagyoni állapotát, társadalmi állását, tudomá
nyos és művészi színvonalát, vallási értékét. Egy szóval látja, hogy 
csak a jó vágj- rossz erkölcsök teszik őt magát is jóvá vagy rosszá, 
még pedig egész valója szerint : magában és viszonyában a min- 
denséghez. Látja, és a rossz cselekedettel járó kár és bünhődés 
megérteti vele, hogy saját jól felfogott érdekében óvjuk őt erkölcs-

1 Willmann, Gesch. cl. Idealismus. I. В. 524—526. Catlirein, Moral- 
philosophie. I. 216—225.

2 Polit. II. és III. к.
8 Polit. VII. 17. — lust. Orat. I —II. 6—8. — De trad, discipl. I. 6.

II. 2., 3. — Duhr. i. m. 27—28. 1.
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télén műveletektől, figyelmeztetjük hibáira s kívánunk tőle 
javulást.

Jutalommal édesíteni a jóra és büntetéssel ijeszteni a rossztól, 
régi eszköze a nevelésnek. Mindkettő az emberi természeten alap
szik, s azért a tapasztalat szerint az életben is mindig szerepeltek. 
Az ember szabadsága miatt szükséges a sanctio és ez rossz csak 
akkor volna, ha a nemesebb indítékokat kizárná. Különben jogo
sultságukról vitatkozni fölösleges dolog, mivel az élet kezdettől 
fogva mellettök szól. Az erkölcsi cselekvéssel t. i. némely jutalmak 
és büntetések lényegileg együtt járnak, mint pl. készség és hajlam 
a jóra vagy rosszra, a s z í v  békéje vagy a lelkiismeret nyugtalansága, 
a teljesített kötelesség édes tudata stb. ; mások természetszerűen 
kísérik, pl. testi-lelki természetünk folytán mértékletesség egész
séget szül, mértéktelenség és kicsapongás ellenben fájdalmat és 
betegséget okoz ; végre erkölcsileg az erényt nyomon követi ember
társaink nagyrabecsülése, szeretete és tisztelete, szintúgy a vétket 
bizalmatlanság, szégyen és megvetés. Mindezzel nem mondjuk, 
hogy jutalom és büntetés az erkölcsi cselekvés legnemesebb indíté
kai, hanem csak azt, hogy nem összeférhetetlenek a cselekvés 
erkölcsi jellegével, s hogy az emberek átlagát véve nagyon szüksé
gesek. A pædagogiai elméletnek dolga csak az leszen, hogy az 
alkalmazásukat szabályozza. Ugyanez áll a verseny, az æmulatio 
eszközéről. Kóla is az élet Ítélt, az erkölcsiség pedig nem tiltja, és 
a köműveltség hasznát látja, ha mindenki ereje szerint érvényesül. 
A nevelésnek csak arról kell gondoskodnia, hogy az æmulatio a 
«nemes» verseny útjáról le ne térjen. — Az elméleti írók közül 
beérhetjük Quintilianus tanúságával: «Mihi ille detur puer, quem 
laus excitât, quem gloria invet, qui victus fleat. . .  Necesse est sibi 
nimium tribuat, qui se nemini comparet».1 Ismeretes dolog, hogy 
Quintilianus mennyire hatott főleg a renaissance pædagogusaira,1 2 3 
hogyan érvényesült a jutalom, büntetés és a verseny a jezsuiták és 
a protestánsok iskoláiban egyaránt.8

4. Az akaratra még közvetett tárgyi indítékokkal is hathatni. 
A törvény megtartásának, a kötelesség teljesítésének az emberi 
közösség: a családi, társadalmi, állami és egyházi élet látja hasz-

1 Inst. Orat. I—III. 0. — I—II. 18.
2 Messer i. é. Neue Jahrb. LXVII. Jahrg.
3 Dulír i. ш. 53—64.
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nát, s azért a növendék elé eredménynyel tűzhetni a czélt, hogy a 
társadalom, a haza hasznos tagjává, egyháza hű fiává képezze 
magát. A férfiakat, a kik találmányaikkal, lángoló honszerelmük
kel, tudományuk és művészetük fényével, mély vallásosságukkal 
az emberiségnek szolgálatokat tőnek, méltán szolgálnak a növen
dék erkölcsi kialakulásának tükréül. Ez a közvetett tárgyi érdek
lődés érett fokon a közvetetten tárgyi édeklődés jellegét öltheti, a 
mikor a jó önmagáért törekvésünk tárgya, ha lehetne, menten 
minden érdektől, alanyiságtól, a mikor az Isten és a felebarát sze- 
retetének eszményei vezérelnek bennünket.

A jót önmagáért akarni, menten minden érdektől az erkölcsi 
életnek kétségkívül legnemesebb hajtó ereje. Már a görögök ismer
ték ez indítékot.1 A javulás, az ember tökéletesedése Aristoteles 
szerint is úgy történik, hogy a neki egyénileg jótól (btáoitp aya&óv) 
a tökéletes jóhoz (oXtoç áfafióv) emelkedik.1 2 A kereszténységnek 
alapelve, hogy a jónak, nevezetesen a legfőbb jónak semmit sem 
szabad eléje tenni. Igaza van Baconnak, hogy nem találni a száza
dok folyamán bölcsészetet, felekezetet, vallást, törvényhozást, a 
mely a közjót annyira biztosította volna az egyéni jóval szemben, 
mint a keresztény hit, s hogy a kereszténység szelleméből folyólag 
egyes szent és választott férfiak inkább töröltetni akartak az élet 
könyvéből, hogy sem testvéreik az üdvösségből kizárassanak.3 Más
részt azonban az is igaz, hogy épen a kereszténység az egyéni 
jóllétet is mindenekfölött biztosította, mert épen a tárgyi javak, az 
örök, a halhatatlan javak, az önmagában jó kölcsönöz az egyénnek 
is halhatatlanságot, örök boldogságot. A kettő el sem választható 
egymástól. Baconnak megint igaza van, hogy e férfiak « ecstasi 
quadam charitatis et impotenti desiderio boni communionis» indít
tattak. A szeretet ragadta el és a közjónak szinte tehetetlen vágya 
mondatta pl. Szent Pállal, hogy átokká kívánt lenni, Krisztustól 
elszakasztva az ő atyjafiaiért.

1 Aristot. Polit. V ü, 14. VIII. 2.
2 Metaph. VII. 4., 3.
3 De dign. et augm. scient. VII. 1. V. ö. Exod. 32., 32. — Róm. 

9., 3. — I. Kor. 9., 22. — Luk. 17., 33.
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2. Az erkölcsi nevelés alaki és tartalmi feladata; sokoldalú 
szeretet és a hivatás szeretető.

1. A nevelés feladataként közönségesen az általános művelt
séget említjük. E fogalomban mindazt összefoglaljuk, a mit az 
elméletírók különféle néven a nevelés czéljául ki szoktak tűzni : a 
jellemet, a személyiséget, a humanitást és divinitást, a polgárilag 
való használhatóságot és a közműveltség szolgálatát és még egyéb 
testi-lelki derékségeket, valamint mindezeknek az ember végső 
czéljához való viszonyulását. Tudományos meghatározás szerint 
sokoldalú ismeret, szeretet és ügyesség, történeti érzék, a hivatás
nak megfelelő szakképzettség, arány, rend és öszhang teszik az 
elemeit.1 Könnyű ebből az erkölcsi nevelés felad<itát is kihüve
lyezni és a testi és értelmi nevelés feladatához való viszonyát 
megállapítani.

Az értelmi nevelés dolga a sokoldalú ismeret megadása, az 
erkölcsi nevelés feladata a sokoldalú szeretet ápolása. Növendé
künk áhitatos tisztelettel viseltessék szülőföldje, a haza földje és 
mindaz iránt, a mit gazdasági közműveltség néven nevezünk ; 
kegyeletes szeretettel karolja át véreinket, polgártársainkat, sőt az 
egész emberiséget; ne tapadjon a röghöz, hanem űzze az ideák 
cultusát, legyen érzéke a nyelv, irodalom és művészet iránt, első 
sorban itt is a nemzeti és honi alkotások iránt : egyszóval, váljék 
vérévé a költő eszménye,1 2 3

Tied vagyok, tied, hazám 1 
E szív, e lélek ;
Kit szeretnék, ha tégedet 
Nem szeretnélek ?

Szentegyház keblem belseje,
Oltára képed.
Te állj, s ha kell : a templomot 
Eldöntőm érted ;

végre adja ehhez az Istennek, az egyháznak, a természetfeletti 
hazának8 szent szeretetét, a mely minden más szeretetnek

1 Általános Pædagogiâm 36—47. 1.
s Petőfi, Honfidal.
3 Frick О., Die Möglichkeit der höheren Einheitsschule : Pädag. u.
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tisztaságot, szentséget és tartósságot kölcsönöz. A sokoldalú 
szeretetet kiegészíti a sokoldalú ügyesség, hogy az ember hatni, 
alkotni, gyarapítani tudjon. E végből az akarat mozgalmas
sága és határozottsága, a mozgató idegek, az izmok és inak rugal
massága, a nyelv és kéz ügyessége szükséges. A szeretet továbbá 
sohasem szűnik meg.1 A szeretet, mely megszűnik, nem igazi sze
retet. Azért a szeretet, melyet az erkölcsi nevelés czélba vesz, élő, 
folyton haladó, egyre gyarapodó, történeti legyen. A sokoldalú 
ismeretet a szakismeret, a sokoldalú szeretetet pedig a hivatás sze- 
retete egészíti ki. Végre még a szeretet helyes rendjét kell az erkölcsi 
nevelésnek szem előtt tartania.

A testi, illetőleg az értelmi nevelés körében nyer elintézést 
az a követelmény, hogy az egyik ép úgy, mint a másik erkölcsi 
feladatot is teljesítsen s azért mindkettő az erkölcsi nevelés érde
kében is szerveztessék. Itt viszont arról kell szólnunk, hogy az 
erkölcsi nevelés a testi és értelmi nevelésnek tehet megbecsülhetetlen 
szolgálatokat. Általánosan ismert tény, hogy a testi és értelmi 
nevelés műveletei az erkölcsi cselekvés magaslatára emelhetők, és 
hogy az erkölcsi indítékok mindkettőnek legnemesebb és legerősebb 
hajtó erői. Viszont szenvedély és erkölcsi romlottság mindig aka
dályozta a testi gyarapodást és értelmi fejlődést. Ez értelemben 
mondja Platon, hogy annak, a ki érzéki gyönyörnek és a harag 
szenvedélyének engedi át lelkét, csak halandó gondolatai vannak.2 
A keresztény pædagogiânak ez ősrégi tanítása. «Az Ur félelme a 
bölcseség kezdete»,3 «az erkölcsök belátáshoz segítenek», (Szent 
Ágoston) «a gyönge elme mint a beteg orvosra szorul, vezetőre, a 
ki csillapítsa szenvedélyeit, s csak azután tanítóra, a ki a tiszta 
megismeréshez vezesse».4 Az erkölcsi nevelés elméletének tehát 
ezt a feladatot sem szabad szem elől tévesztenie.

2. A sokoldalú szeretet az erkölcsi nevelésnek tartalmi fel
adata, Ugyanis erkölcsös az az ember, a ki elfoglalja a mindenség- 
ben azt az állást, a mely őt eszes természeténél fogva megilleti.

didakt. Abhandl. I. B. S. 92—93. — V. ö. Lehrproben u. Lehrgänge, 
H. 12. S. 1. f. — XIII. Leo: Sapientiæ Christian®. 1890 január 10.

1 I. Kor. 13., 8.
2 Timaens, p. 90.
3 Zsolt. 110., 10. V. ö. Jób 28., 28. Eóm. 1., 18.
4 Alex. Kelemen, TtatSá-ftuyo; I. 1. V. ö. Hettinger, Apologie I. В. 

29—32. 1.
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Ez az állásfoglalás bizonyos egyesüléssel jár ; az egyesülés pedig 
szeretettel történik. Concrete kifejezve erkölcsös az az ember, a ki 
szereti a haza földjét és érzékkel bir a szent mondás szerint : 
«Hajtsátok a földet birodalmatok alá»;1 a ki szereti véreit és pol
gártársait és minden emberben felebarátját tiszteli ; a ki szereti 
a tudományt és művészetet, általában az igazat és szépet; a ki 
mindenekfölött szereti Istenét. A javaknak ez a szeretete épúgy 
gazdagítja az ember lelkét, mint a tárgyaknak megismerése : ez 
képzetté, tudóssá, a szeretet jóvá, tökéletessé teszi az embert. De a 
közösség erkölcsi tökéinek, a haza fényrederültének is a szeretet 
az oka. Áz a sokféle ügyesség, készség, erény, mely a népek köz
művelődése folyamán hatalmas alkotásokban nyilatkozott, mind a 
szeretet szavában foglalható össze. A közműveltség kincses házá
ban felhalmozott értékes alkotások mindegyikén a szeretet lelke 
ömlik el, a mely hangosan szól szerzőjéhez : abba, atyám ! A köz
művelődésben a népek élete nyilatkozik, s ez életnek alapja és 
talpköve a tiszta erkölcs, s a tiszta erkölcs : szeretet. Minden parancs
nak, minden törvénynek, legyen az gazdasági vagy társas életünk
nek szabályozója, ideális vagy vallási életünknek zsinórmértéke, 
minden parancsnak czélja a tiszta, a hamisítatlan szeretet, s a kik 
ettől eltérnek, bonyodalmakba és tévedésekbe merülnek.1 2 'S nem 
kell félnünk, hogy a sokoldalú szeretet szétfolyó, ellaposodó üres
ségbe vezet bennünket, mert a gazdasági, társas és ideális javak 
és az Úristen irányában eső utjai természetes irányvonalak ; sőt 
ezek még jobban is összevonhatók : az önszeretet, a felebaráti 
szeretet és az Istennek mindenek fölött való szeretetében össze
foglalhatók.

Elméletünk hátteréül bátran említhetjük a nemzedékről 
nemzedékre folyó pædagogiai gyakorlatot, elkezdve a legrégibb 
időtől a középkoron át a mai napig. Más korok más javakért küz
döttek szeretettel : a görögök az ideális javakért, a rómaiak a 
fórumért, tehát társas javakért, a kereszténység, nevezetesen a 
középkor természetfölöttiekért . . . , de azért minden korban a 
többi javaknak is voltak szerető munkásaik. — Az elméletírók 
közül Aristoteles idevonatkozólag azt tanítja, hogy minden törek
vésünk javakra irányul. Az emberek mindent — legalább kép-

1 Gen. 1., 28.
2 I. Tim. 1., 5. köv.
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zeit — jóért tesznek. Nevezetesen a közösségek valami jóért létez
nek.1 Vannak külső javak, továbbá testiek és szellemiek. A szelle
miekhez tartoznak az erények, a tudomány és a művészet.1 2 * A töké
letességek sorában az utolsó lánczszemet a legjobb, az Istenség 
teszi.8 Baconra is hivatkozhatunk, a ki az erkölcsi nevelésről szól
ván a szeretetben látja az emberi tökéletességnek, az erkölcsi 
jóságnak foglalatát.4 5 A Herbart-féle fegyelmezés gyakorlati eszméi: 
a belső szabadság, a tökéletesség, a jóakarat, a jog és a méltányos
ság eszméje egytől-egyig benfoglaltatnak a szeretet eszméjében, a 
mint a szeretet eddigi rajzából is eléggé láttuk és a továbbiakból 
még jobban ki fog tűnni. Az elnevezés nagyon mellékes ; sőt kár uj 
neveket alkotni, míg a régiek többet érnek. Valósággal megmoso
lyogni való pl. a Basedow vállalkozása, a ki Elementarwerk-jében 
a többi közt az erkölcsi nevelés számára is huszonhét szabványt, 
eszmét, parancsot állít föl, holott semmivel sem többet, sőt keve
sebbet tartalmaznak a több ezeréves kelettel biró tízparancsolat
nál, a melyek a szeretetben foglalódnak össze.® Herbart gyakorlati 
eszméivel is igy vagyunk. Határozott érdeme neki, hogy a nevelés 
elméletének sajátos vizsgálati kört jelölt ki, elkülönítvén azt a többi 
tudományok vizsgálati körétől. De jó lett volna, ha a saját bölcsé
szeti rendszerével szemben is határfalat állít s azután a pædagogiai 
gyakorlat történeti kialakulását tanulmányozza : így határozottan 
maradandóbb eredményhez jutott volna.

3. A sokoldalú ügyesség és tevékenység az erkölcsi nevelés 
alaki feladata ; mert a szeretet nem gyümölcstelen érzés, hanem 
tevékenységben nyilatkozó törekvés, a mihez határozott és moz
galmas akarat, rugalmas idegek, izmok és inak, jól forgatható nyelv 
és ügyes kéz szükségesek. A szeretet továbbá nem ideig-óráig tartó, 
hanem állandó, s azért állandó tevékenységben nyilatkozó. Az ember 
nem foglalhatja el egy csapással a mindenségben azt az állást, a mely 
őt eszes természeténél fogva megilleti. A szeretetben lehet gyara
podni, és lehet megfogyatkozni : növendékünk gyarapodni akarjon 
szüntelen, A történeti érzék a nemzeti és egyéni műveltségnek zsi
nórmértéke. A történeti érzéket kell növendékünkben is kifejlesz-

1 Pol. I. 1. in.
2 Pol. VII. 1.
8 Willmann, Gesch. d. Idealismus. I. В. 607.
4 De dign. et augm. scientiarum, 1. VII. cap. III.
5 П. Band. S. 116—120. — V. ö. Róm. 13., 9.
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tenünk. hogy szüntelen haladni akarjon, de önmaga múltjának 
biztos alapján. Csüngjön kegyelettel a nemzeti múlton és az ösök 
verejtékével megszentelt hagyatékon s legyen érzéke a jövő köteles 
feladatai iránt. A  folytonos tökéletesedés akaratának ébresztgetése 
szintén az erkölcsi nevelés alaki feladatához tartozik.

Az erkölcsi nevelés tartalmi és alaki része ép úgy együvé- 
való, egymást kiegészítő jelenség, mint az értelmi nevelés alaki és 
tartalmi feladata.1 Mind a négy elem együttvéve az alaki és tar
talmi műveltség teljes fogalmát alkotja. Az erkölcsi nevelés alaki 
és tartalmi mozzanata a cselekedetekben egyenlítődik ki és kapcsoló
dik szervesen. A cselekedetek t. i. áthidalóul szolgálnak az alanyi- 
lag jó és szerető akarat és a körülményeikben is kifogástalan jó 
tárgyak, munkaterek közt. A cselekedetek helyébe a kötelességek 
teljesítése is tehető, a mint azokat a törvény rójja ránk — a vallási, 
az ideális, a társas és gazdasági élet terén egyaránt, vagy a hogy 
helyesebben mondani szoktuk : Isten, felebarátunk és önmagunk 
iránt. Kötelesség érzet, kötelességtudás az erkölcsi nevelés alaki és 
tartalmi elemének legjellemzőbb összefoglaló kifejezése.

A kötelesség fogalma minden korban becsülés tárgya volt. 
A kereszténység kezdettől fogva fontos helyet juttatott neki az 
erkölcsi nevelésben. A pædagogus munkája, mondja Alex. Kele
men, gyakorlati ; a kötelességek teljesítését követeli tőlünk.1 2 
Mapheus Vegius neveléstanának jórésze a kötelességekről szól, a 
melyeket a szülőkhöz, az Istenhez, az emberekhez és önmagunkhoz 
való viszony ró ki a növendékre.3 Az újkori elméletirók képvisele
tében Kant szóljon: «A gyermeket pusztán ösztöneinél fogva 
lehetne vezetni, de mihelyt megnő, a kötelesség fogalma járuljon 
hozzá«. Kötelességei önmaga és mások iránt vannak.4

4. A sokoldalú szeretet alakilag és tartalmilag véve a sokol
dalú ismeretnek kiegészítő része. A sokoldalúságnak ellensúlya a 
szakszerűség : a sokoldalú ismereté a szakismeret, a sokoldalú sze
retető a hivatás szeretete. Szakismeret és hivatásszeretet szintén 
összevalók.

Ismeret és szeretet egymáshoz viszonyítva elválaszthatlan

1 Ált. Pædag. 131—132. 1.
* jcaiáá’f. I. 1. — I. 13.
3 Bibi. f. Kath. Päd. П. B. i. m. I., IV., V. Buch.
4 Kant, Ueber Pädagogik. Ed. Willmann. 99. es 103. 1. — V. ö. Bein, 

Encycl. Hdb. V. B. 401—403.
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kapcsolatot matatnak; egyik a másik nélkül nem teljes, mert a 
szeretet ismeret nélkül nem tájékozódik, s az ismeret szeretet nél
kül keveset érő. Eégi szálló ige, hogy a mit nem ismerünk, azt nem 
is kívánjuk, nem is szeretjük. Az meg kézzelfogható igazság, hogy 
csak a szeretet- teszi az embert jóvá s biztosítja a közélet és az 
egyéni hivatás érdekeit, javait. Azért többet ér a sokoldalú szeretet 
a sokoldalú ismeretnél, s többet a szakismeretnél a hivatás szere
tetem a tudomány nem pótolhatja a jó erkölcsöt, ellenben a szeretet 
a pórt philosophussá teszi: az általános műveltség és a szakkép
zettség súlypontja az erkölcsösség körébe esik.

A pædagogiai elmélet minden korban vallotta, hogy a jó 
erkölcs a tudománynál többet ér. Már Quintilianus mondotta : 
«Па igaz volna, hogy az iskolák nagyot lendítenek a tanulmányon, 
de az erkölcsöknek ártanak, az erkölcsiséget a legtökéletesebb 
ékesszólásnak eléje tenném».1 A keresztény felfogásnak Szent Pál 
ad vala kifejezést. «Szóljak bár emberek és angyalok nyelvén, ha 
szeretetem nincs, olyanná lettem, mint a zengő érez, vagy pengő 
czimbalom. Legyen bár jövendölő tehetségem, és tudjak minden 
titkot és minden tudományt, ha szeretetem nincs : semmi vagyok. 
A szeretet tűrő, kegyes ; a szeretet nem irigykedik, nem cselekszik 
rosszul, nem hivalkodik fel, nem nagyravágyó, nem keresi a magáét, 
nem gerjed haragra, nem gondol rosszat. . .  ; mindent elvisel, min
dent elhisz, mindent remél, mindent elszenved. A szeretet sohasem 
szűnik meg, habár a j övendölések véget érnek, a nyelvek megszűnnek, 
a tudomány elenyészik».1 2 Ez a felfogás átment a keresztény pæda- 
gogiába, a renaissance koráét sem véve ki.3 — A pædagogiai gya
korlat azonban nem valósítja meg mindig az elmélet követelmé
nyét. így korunk iskolai nevelésében határozottan rövidséget szen
ved az erkölcs. Csak «oktatás»-sál nevelünk, mig a nevelés egyéb 
tényezői csak kevéssé és hiányosan érvényesülnek. E ténynek 
magyarázatát a Herbart-psedagogiájának befolyása adja meg. 
E szerint szintén fődolog ugyan az erkölcs, az erkölcsi jellem, de

1 Inst. Orat. I. 2. У. ö. u. о. II. 2. XII. 1.
2 I. Kor. 13.
3 August., de catechis. rúd. 4., 8. — 7., 11. Alcuin, Pædag. Schriften :

IV. В. 135. — Bhabanus Maurus, de instit. cleric. III. 1., 4. i. h. У. B. — 
Feltrei Viktorin: Biblioth. f. kath. Pädag. VII. 111—113. — Duhr, Die 
Studienordnung d. Gesellech. Jesu : 24—34. Samml. d. bedeut, pædagog. 
Schriften.
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ennek szinte kizárólagos tényezője az oktatás. «A gondolatkörnek 
képzése a nevelésnek legfőbb része».1

A sokoldalú szeretettel elfoglalja az ember a mindenségben 
azt az állást, a mely őt eszes természeténél fogva megilleti, bele
fonódik a közösségekbe, a melyeknek életét köszöni, belekapcsoló
dik a családba és társadalomba, az egyházba és az államba. 
A hivatás szeretetével e közösségek szervévé lesz. A belekapcsoló- 
dással hagyatékot, örökséget vesz át, a közművelődés erkölcsi 
tőkéjét, a melynek a társaság a kezelője, azt a tőkét, a mely a 
nemzeti közgazdaságnak, a politikai közéletnek, tudománynak és 
művészetnek alapja s magának a nemzeti életnek is talpköve : a 
tiszta erkölcsöt, a mely az egyházban természetfölötti alapon mint 
sziklán nyugszik. A hivatás munkakörének betöltésével, mint szerve 
a közösségnek, maga is kezelője, képviselője a tőkének, hogy meg- 
gyarapítva szálljon át az utódokra. — A sokoldalú szeretetnek és 
a hivatás szeretetének egymáshoz való viszonya ez alapon világos. 
A nevelés sokoldalú szeretetre megelőzi a hivatás szeretetére való 
nevelést, a m int a sokoldalú ismeret megadása is előbb történik, 
mint a szakismeret szerzése. A nevelés kezdő fokán a fősúlyt arra 
kell helyezni, hogy a növendék erősen kapcsolódjék a közösségek
kel, de azért már e fokon jövendő hivatását is szem előtt kell ta r
tani. A nevelés előrehaladtával egyre jobban előtérbe lép a hivatás 
érdeke, a nélkül, hogy a közösségekkel való kapcsolat : a családja 
és szülőföldje iránti kegyelet, a haza és az egyház szeretete meg
szűnhetnék.1 2 3 *

Az ókori világ általában két közösséget ismert: a családot és 
az államot vagy az otthont és a hazát ; a kereszténység egy har
madikat csatolt hozzá : az egyházat. Hivatás dolgában is nagy 
különbség van az ókor és a kereszténység között. Amott a rabszol
gaság állapota jogos intézmény volt; a szabad ifjúra nézve pedig 
— legalább Görögországban -— lealázónak, szolgainak tartották a 
hivatásszerű előképzést. A kereszténységben a hivatás legközelebb 
annyi, mint meghívás (vocatio, xX’jjoiç) az Isten fiának állapotába.8

1 Pacher, Herbart neveléstudománya. V. ö. Hartenstein, Herbart’s 
sámmtl. Werke. X. 129. — XI. 451.

2 Toischer, Theor. Pädagogik u. allgem. Didakt. 145. f. : Baumeister, 
Handb. II. В. I. Abtli. — Bartb, Erziehung u. Gesellschaft : Bein, Encycl. 
Handb. П. 33. f.

3 Alex. Kelemen, Pædag. I. 5., 6. fej.
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Ezen állapotban azután háromféle hivatás van : a keresztény vilá
giak életpályája, a kik házasságra lépve az Isten parancsolatjai 
szerint a világban élnek keresztény életet; a papi állás, a melynek 
tagjai Istennek szentelik magukat és Krisztus megváltó-munkáját 
folytatják, Krisztus igéjét hirdetik, Krisztus áldozatát bemutatják. 
Krisztus malasztját szétosztják; a szerzetes hivatás, a mely a 
keresztény tökéletességnek, mint szakmunkának a felkarolása — 
az evangéliumi tanácsok, az engedelmesség, tisztaság és szegénység 
követése által.1 E  három hivatás keretében azután, mint másod
rendű hivatás, állás : a művész, az ügyvéd, az orvos stb. hivatása 
következik ; mert minden embernek első munkaköre vagy a családi 
vagy a papi vagy a szerzetes élet kötelességei, csak ezek után 
kiegészítésül, eszközül választ ügyvédi, tanári stb. pályát. — Az 
újkor hajnalán a protestantismus megzavarta ezt a felfogást a 
hivatásról, nevezetesen a szerzetes és papi hivatást a maga részéről 
külön hivatásnak el nem ismerte. A XVIII. század felvilágosító 
munkásai az istenfiuságnak természetfölötti jellegét is megtámad
ták és naturalistikus, rationalistikus és deistikus alapon beszéltek 
Istenről, mint a mindenség atyjáról.2 A hivatásról szóló régi, hagyo
mányos felfogás e támadások daczára tovább élt és a XIX. század
ban az erkölcsök renaissance-ának megindulásával ama körök is, 
a melyekből kiszorult, fogékonyak iránta.8

5. A sokoldalú ismeret a sokoldalú szeretettel, a sokoldalú 
ügyesség vagyis jó érzékek, gyakorolt idegek és éles elme egyrész
ről, érzelmes, szerető szív és aczélos izommal rendelkező erős 
akarat másrészről vagy: vérré vált ismeret kötelesség érzettel, élő 
ismeret a folytonos tökéletesedés akaratával, szakismeret a hivatás 
szeretetével az általános műveltségben, a tökéletességben foglalód
nak össze, ha ugyan kellő rend és összhang egyesíti őket. Az álta
lános műveltség az egyénnek birtoka; elemeinek rendje és ösz- 
hangja az egyén közreműködésével alakul ki : e gondolatmenet a 
lelkiismeret fogalmához vezet, a lelkiismeret pedig a tárgyi világ 
rendjét átható törvény fogalmára utal. A lelkiismeretnek és tör
vénynek, mint az erkölcsi nevelés alanyi és tárgyi követelményé
nek részletes tárgyalása lesz a következő szakasz feladata.

M á z y  E n g e l b e r t .

1 Hrabanus, de instit. clericorum I. 2.
2 Willrnann, Didaktik. I. В. 343—360.
3 Willmann, Christliche Erziehung : Bein, Enc. Hdb. I. 547—556.
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AZ EGYSÉGES JOGOSÍTÁSU KÖZÉPISKOLAI 
RENDSZER*

I.

Legújabban a középiskolai kérdés terén egy új eszme kezd 
mind nagyobb jelentőségre vergődni : a középiskolák egységes jogo
sítása., világosabban szólva : egyenlő jogosítása. E gondolat sem 
magyar termék. Bréal, a kitűnő franczia pædagogus, 1884-ben már 
második kiadásban megjelenő egyik munkájában ** hasonló tervvel 
lép föl. A kérdés már a franczia kamara elé is került, hol Legrand 
képviselő tett indítványt az enseignement secondaire classique 
(gymnasium) és az enseignement secondaire modern (reáliskola) 
egyenlő jogosítása érdekében, s indítványát kemény vita után csak 
öt szótöbbséggel vetették el (256 ellene, 251 mellette). A néme
teknél is mindinkább kezd terjedni az egyenlő jogosítás eszméje. 
Paulsen, a német középiskolai oktatás fejlődésének kiváló történet
írója, szintén mellette van, bár egyelőre csak a gymnasium és reál- 
gymnasium jogosítása mellett. Az i890-iki nagy iskolaértekezlet 
még tovább ment, midőn kimondta, hogy a jogosítások ügyének 
múlhatatlan reformjánál arra kell törekedni, hogy a reális és 
a humánus képzés lehetőleg egyenlő értékűnek vétessék. A múlt 
évben meg az Allgemeiner deutscher Realschulmänner- Verein 
mondta ki, hogy szükségesnek tartja minden teljes középiskola 
egyenlő jogosítását. — Nálunk a görög vita óta Heinrich Gusztáv 
volt ez eszmének mind buzgóbb hirdetője a Közokt. Tanácsban, 
enquéte-eken. De mig külföldön a kérdés csupán a meglevő iskola
fajok jogosításának többé-kevésbbé széles körű kiterjesztésére 
szorítkozott, addig nálunk a középiskolai oktatás rendszerének a 
reformját jelentette. Kármán hirdette először nagyobb nyilvános
ság előtt ez eszmét a millenniumi tanügyi kongresszus középiskolai 
szakosztályában. A szakosztály, majd az összes ülés is magáévá 
tette aztán a következő határozati javaslatát : «Társadalmi vagy 
tanulmányi jogosultságuk tekintetében a középiskolák különböző

* A Pædagogiai Társaság 1898 májusi ülésén tartott felolvasás.
** Excursions pédagogiques, Paris.
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ágai közt minden különbség megszüntetendő.» Azóta Wlassics, 
jelenlegi közoktatási miniszterünk, szintén magáévá tette az egy
séges jogosítás gondolatát, sőt az Orsz. Közokt. Tanácshoz intézett 
múlt évi leiratában már véleményadásra is felszólította a Tanácsot 
az egyenlő jogosítású középiskolai rendszer kérdésében ; a Tanács 
állandó bizottsága már el is készült javaslatával, az összes ülés is az 
egységes jogositásu rendszer mellett foglalt állást. A középiskolai 
tanügyi közvélemény azonban — nem számítva egy-két tételes 
kijelentést — még nem foglalkozott e nagy fontosságú kérdéssel. 
Legyen szabad nekem mai felolvasásommal ezennel megindítani 
az eszmecserét.

Az egyenlő jogosítású középiskolai rendszer a középiskolai 
kérdés fejlődésének egy újabb stádiuma, mely főleg a jogosítá
sokért folytatott meddő iskolaharczot akarja megszüntetni. A reál
iskolának teljes középiskolává történt kifejlődése után először a 
classikus ó-kori és a modern műveltségnek nevelő értéke és közép
iskolai oktatásának jogossága körül folyt a harcz a két középiskola 
közt, mely harczba csakhamar belevegyűlt a főiskolai tanulmá
nyokra való jogosításért való harcz is. E hosszú harcznak az lett 
az eredménye, hogy a gymnasium tanulmányi rendje lassankint 
egészen átalakult : eleinte teljes épségében megtartván a classikus 
tanulmányokat is, egyszerűen beleszorítja tantervébe a természet- 
tudományok és a mathematika nem kis mennyiségű disciplináit, 
mi által hallatlan túlterhelést idéz elő főleg Németországon ; az
után a classikus tanulmányokból mind többet és többet enged, 
egészen addig a fokig, a hol az már megszűnik tanulmány 
lenni a szó igazi értelmében, hanem inkább csak reminiscen- 
tiája lesz a valódi ó-classikai tanulmányoknak, a minek már 
úgy szólván alig van számbavehető értéke. Ily alakot öltött a 
gymnasium az 1849-iki Organisationsentwurf óta Ausztriában 
és utána nálunk is. Ez átalakulással a gymnasium megtart
hatta régi kiváltságos helyzetét, hogy egyformán jogosított min
den főiskolai tanulmányra, de elvesztette humanistikus jellegét. 
Az osztrák és a magyar gymnasium nem humanistikus középiskola, 
hanem igazi egységes középiskola. Maga Paulsen jellemzi így 
Bonitznak 1849-iki osztrák alkotását,* melyet Poroszországban,

* Geschichte des gelehrten Unterrichts, 2-te Auflage, II. Band. 
Leipzig, 1897.
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midőn később ott vette át a középiskolák vezetését, sehogy sem 
tudott megvalósítani. A poroszok is engedtek a classikus nyelvek 
tanulmányából a reáliák és modern nyelvek javára, de tönkre
tenni nem engedték az ó-classikai tanulmányokat.

A reáliskolai ügy is változáson m ent át a harcz folyamán. 
A reáliskola ugyan megmaradt annak, a mi volt ; de egy új for
mája keletkezett a reálgymnasiumban, mely helyet adott tantervé
ben a római classikusok tanulmányának is, a nélkül azonban, hogy 
ezzel jogosításban nyert volna. így aztán a harcz a két iskola 
között meg nem szűnt ; már magára az iskolák munkásságára is 
bénítólag kezdett hatni, azért mind többen akadtak — humanis
ták úgy, mint reálisták — a kik a békét és az iskola nyugodt 
munkásságát többre becsülték magánál a tanulmányi rendnél is, s 
hajlandók voltak engedni a tanterv követelményeiből a béke ked
véért. így jö tt letre ismét Németországban, a középiskola classi
kus hazájában, az egységes középiskola eszméje, mely csakhamar 
bejárta az egész művelt világot, nálunk is sok követőre talált. Ezt 
tarthatjuk a középiskolai kérdés második stádiumának az újabb 
korban.

Az egységes középiskola eszméjét nem annyira a közművelő
dés érdeke hozta létre, mint inkább az a sociális érdek, mely a 
jogosításokhoz fűződött. Utóvégre tisztán közművelődési szempont
ból tekintve a dolgot a gymnasium álláspontja ép oly jogos volt, 
m int a reáliskoláé, bár bizonyos tekintetben mindkettő egyoldalú. 
Az egységes középiskola eszméjének azonban nem amaz egyoldalú
ság megszüntetése volt igazi oka. Ezzel igyekeztek ugyan meg
okolni az egységet az iskolázás szervezetében, de ez csak másod
rendű, nem is alapos ok volt. Igazi oka az volt, hogy minden 
középiskola egyformán jogosítson a főiskolai tanulmányokra, ne 
nyomja el egyik a másikat, különösen a gymnasium a reálisko
lát, s ezzel megszűnjék a harcz, legyen béke.

A teljesen egységes, elágazás nélküli középiskola kivihetetlen
ségét a mai sokoldalú, gazdag közművelődési viszonyok közt csak
hamar mindenfelé belátták. A társadalom sociális érdekeinek ez 
felelt volna meg legjobban, de korántsem a nemzetek culturális 
érdekeinek. Az egységes középiskolának másik formája — a közös 
törzsön kívül kétfelé vagy háromfelé elágazó facultativ tanfolya
mokkal — a közművelődés közvetlen érdekeinek a szempontjából 
kevésbbé kifogásolható, de annál inkább szokták hibáztatni didak-
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tikai és fegyelmi szempontból. Azt hozzák föl ellene, hogy meg
bontja az iskola egységes szellemét; csökkenti az egyes tanulmá
nyok nimbusát, mert válogatásra, illetéktelen kritikára hívja föl 
a szülőt és tanulót; tehetetlenné teszi a sikeres módszeres eljárást 
a tanításban, mely ismertből lassankint halad az ismeretlenre, foly
ton számon kérve a növendékektől m ár meglevő ismereteiket, s 
ezekhez fűzve az új ismeretet, mely eljárás különböző tanulmány
ágakat tanuló növendékeknél alig lehetséges. — Ez ellenvetések 
bizonyára nem alap nélküliek. Sem fegyelmi, sem didaktikai tekin
tetben nem lehet ideális állapotnak tartani a tanulók folytonos 
vándorlását egyik teremből a másikba, vagy a különböző ismeret- 
anyagot, melyet a közös tanulmányi órákra magokkal hoznak a 
különböző elágazásokból. Ott, a hol egy városban több közép
iskola van, mindenesetre helyesebb volna az elágazások számára 
külön iskolákat rendezni be. A hol azonban csak egy középiskola 
van, ott bizonyára kisebb baj volna az elágazás, mint a tanulók
nak időelőtti pályaválasztásra kényszerítése. Általán az elágazó 
tanfolyamok veszedelmét kellő tapasztalat híján túlozni szokták 
azok, a kik minden áron a régi rendszert akarják fentartani. A mi 
görögpótló tanfolyamunk, melynek pedig a tanterve csakugyan 
igen gyönge munka, korántsem igazolja a veszedelmeket. Az igaz
gatóknak volt vele legtöbb bajuk a tanulók vándorlásából származó 
zavarok miatt. Pædagogiai tekintetben a baj épen nem jelenté
keny. A különböző elökészültség, a mit az egyik és a másik tanfo
lyam növendékei a közös órákra (különösen magyar órára) hoznak, 
nem okoz számbavehető nehézséget. Utóvégre meg kell gondolnunk, 
hogy felső osztályokban, a tanulmányok előrehaladottabb stádiu
mában az inductiv módszer eljárása is más, mint a kezdő fokon. 
A különböző előismereteknek számonkérése a közös órákon az 
egyik résznek ismétlés, a másiknak okulás. Azután az is közkin
csévé lesz az osztálynak; egyik tanul a másiktól, a minek szintén 
megvan a maga pædagogiai jelentősége. Szellemi uniformist nem 
kell a növendékekre erőszakolni, kivált azon a fokon, hol az már a 
fejledező egyéni hajlamok különbözősége miatt amúgy is lehe
tetlen.

Az elágazó egységes középiskola ügye még koránt sincs 
eldöntve. Általában ma úgy ítélik meg a kérdést s azt hiszem, 
helyesen — hogy didaktikai szompontból mindenesetre jobb, ha 
nincs elágazás, de a korai pályaválasztás elkerülése czéljából mégis



e szervezet felel meg minden oly város culturális igényeinek, a 
hol csak egy középiskola van.

De bármikép dől el az elágazó egységes középiskola ügye, a 
jogosítások kérdése addig is, de kisebb mértékben még azután 
is, nehéz teherként súlyosodik az egész középiskolai oktatásra. 
E nehézség megszüntetésének vagy legalább csökkentésének a 
vágya tartja folyton napirenden a jogosítások ügyét mindenfelé, 
ezért ju t mindenfelé a középiskola kérdése abba a harmadik stádi
umba, mely szerint a különböző iskola-typusok megmaradjanak, 
de jogosítás tekintetében egyenlők legyenek.

A középiskolai kérdés e harmadik stádiumával a magyar 
pædagogiai közvéleménynek annál behatóbban kell foglalkoznia, 
minél kevésbbé van még ez a kérdés megérve arra, hogy meg
valósítsák.
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Ц.

Eddigelé az volt a jogosítások alapelve, hogy minden közép
iskola arra a főiskolai tanulmányra jogosít, a melyre tantervénél 
fogva egyúttal elő is készít. Ez az elv megfelel a mai államkormány
zati elveknek, mely a közszolgálatban való alkalmazást a rákészü- 
léstől és az erről szóló diplomától teszi függővé ; de megfelel a 
középiskolai oktatás egész eddigi fejlődésének is, mely szerint a 
középiskola nem csak általában derék, müveit embereket akart 
nevelni, hanem egyúttal előkészíteni bizonyos szaktanulmányra. 
Az eddigi usus szerint a gymnasium mindenre előkészített, azért 
mindenre jogosított is ; a reáliskola csak a technikai tanulm á
nyokra készített elő, azért csak a műegyetemre és egyéb technikai 
és gazdasági főiskolák látogatására jogosított. S ime most egyszerre 
arra a gondolatra bukkantunk, hogy maradjanak meg az iskolák 
annak, a minek szánták őket, azaz készítsenek elő azokra a tanul
mányokra, a melyekre eddig készítettek, de azért jogosítsanak más
féle tanulmányok folytatására is.

A kérdésnek ily kiélezése meglehetős visszásnak tünteti 
föl első pillanatra az egyenlő jogosítás eszméjét. Lássuk, mivel 
okolja meg a mi legnagyobb pædagogiai elmélkedőnk, Kármán, 
az ö idevágó javaslatát. «A tétel utolsó pontja (t. i. az egyenlő 
jogosításról szóló pont) — úgy mond kongresszusi előadásá-
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ban * . . . bővebb indokolásra köztünk nem szorul. Általában csak 
szegénységgel m enthető, ha az ifjúságot különböző művelődési szük
ségletek kielégítésére nem utalhatjuk sajátos tanulmányi renddel 
bh'ó intézetekbe, hanem  egyazon intézetbe össztereljük a nevelés 
közösségének nagy kárára. A középfokú oktatás szabad megoszlá
sának azonban szükségképeni következménye ötödik, utolsó téte
lem. Semmiféle irányt, mely eleget tesz a köznevelés ama felada
tának, hogy a nemzeti köztudat egységét biztosítja s egyébként is 
megfelel értelmi fokozatát tekintve a középoktatás színvonalának, 
nem szabad úgy sújtani, hogy jogosúltságra nézve egy más irány
nyal szemben alább rendeltessék. Nem szabad előnyt adni egyik 
iránynak sem az egymással való versenyzésben ; ez mindenképen 
meggátlása az egészséges fejlődésnek. Egyes tudományos körök 
velleitása ebben senkit el nem téveszthetnek . . . .  Oly szakiskolá
nak, mint az egyetem, nem szabad elzárkóznia egyetlen kellőké
pen előkészűlt embertől sem, bármily irányban nyerte az illető 
műveltségét. . . H add gazdagodjék műveltségünk az által, hogy 
különböző irányban és sokféle módon készült egyének dolgoznak 
épületének emelésén.»

Szabadelvű és szép felfogása az iskolázásnak ; valóságos tansza
badság a középiskolán, méltó a gondolatszabadság korához. Kármán 
tehát a gymnasium, reáliskola és a kettő között esetleg még m int
egy átmenetül alakulandó egyéb iskolák (mondjuk : reálgymnasium) 
számára is teljes egyenjogúságot sürget. Szavaiból arra lehet követ
keztetni — bár a kivitel módozatait nem említvén, nem elég biz
tossággal — hogy ő a m ai iskolák tantervének minden változtatása 
nélkül bocsátaná a reáliskola tanulóit is bármely pályára, mert 
fölteszi róla, hogy a szükséges előismereteket magán úton majd 
megszerzi magának.

E teljesen liberális felfogással szemben némi óvatosságra 
int a németek példája. így a szintén elég szabadelvű Paulsen, a ki 
egyike az iskolaügy legalaposabb ismerőinek, csak a reálgymnasium 
számára sürgeti a gymnasiummal egyenlő jogosítást, de a theo- 
logiai és a históriai meg philologiai szakra készülő realgymnasiumi 
növendékek a görög nyelvből kötelesek lennének vizsgát tenni. 
Az 1890-iki nagy ném et enquête hasonlókép némi korlátokat állít 
az egyenlő jogosítás elé, midőn kimondja, hogy minden érettségi

A II. Egyetemes és Országos Tanügyi Kongresszus Naplója . . . .
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bizonyítvány jogosít bármely főiskolai tanulmányra, de a gymna- 
zistának ha műegyetemre megy, a reálistának pedig ha a tudo
mányegyetemre megy, külön vizsgát kell tennie a rajzból s esetleg 
a mennyiségtanból és természettudományokból, illetve a reális
táknak a classikus nyelvekből, mely vizsgák alól azonban a tanári 
kar egyes kiváló jelölteket részben vagy egészen föl is ment
het.'*' — A német felfogás szerint tehát az ö három középiskolai 
typusuk teljesen érintetlenül maradna; ha valamely tanuló azon
ban olyan főiskolai tanulmányokat akarna fölkeresni, melyre 
középiskolája eredetileg nem készít elő, e nemű hiányait magán
úton kellene pótolnia és erről magánvizsgálatot tennie.

A harmadik megoldási mód az volna, melyet nálunk az 
Orsz. Közoktatási Tanács állandó bizottsága ajánl. E javaslat több 
iskola-typust tervei; a mostani gymnasium (görögpótló tanfolyam 
nélkül) és reáliskola közé a viszonyokhoz alkalmazkodó szervezetű 
reálgymnasiumot akar iktatni, még pedig vagy egy modern nyelv
vel (franczia, angol, olasz) vagy valamely természettudománynyal 
és rajzzal. Ezek közül azonban csak a mai gyimnasium és az új 
reálgymnasium jogosítana minden főiskolai tanulmányra, a reál
iskola nem. — E javaslat, nem számítva a középiskolák szervezeti 
reformjára vonatkozó részét, a jogosítás kérdésében a Paulsen 
álláspontján áll, azzal a különbséggel, hogy a reálgymnasistáktól 
nem kiván külön vizsgát a görögből a theologiai és classica philo- 
logiai szakra sem. Azt hiszem azonban, a kivitel alkalmával ebben 
is kénytelen lenne követni Paulsent.

Tulajdonkóp tehát három tervvel állunk szemben : 1. teljes 
egyenlőség a jogosításban, minden föltétel nélkül; 2. teljes egyen
lőség, a hiányzó előkészületnek magántanulás és vizsgálat útján 
való pótlásával (1890-iki német enquête); 3. a gymnasium és reál
gymnasium egyenlősége, pótló vizsgálattal a görögből (Paulsen), 
vagy minden vizsgálat nélkül (K. T. állandó bizottsága).

Ha most e különböző javaslatok értéke felől akarunk tisztába 
jönni : első pillanatra szabadelvűségénél fogva legtetszetősebbnek 
látszik a Kármán terve, a művelődés teljes szabadsága, ha ugyan 
így tervezte Kármán az ő rendszerét ; de véleményem szerint ép 
ez a terv valósítható meg legkevésbbé. Ha a közművelődésnek

* V. ö. Verhandlungen über Fragen des höheren Unterrichts. Ber
lin, 1891.
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legrationálisabb útját-módját akarnék megjelölni, akkor a Kár
mán tervét bizonyára kiváló hely illetné meg. Csakhogy most nem 
valamely rationális systema megalkotásáról van szó, hanem a mi 
tényleges középiskolai oktatásunknak továbbfejlesztéséről. A Kár
mán terve nem csak közoktatásügyünk mai rendszerébe nem illik 
bele, hanem ellenkezik egész államkormányzatunk mai alapelvei
vel is. A köztisztviselők alkalmazásának föltétele manapság miná- 
lunk és egész Európa-szerte nem annyira a képesség, mint inkább 
a hivatalos képesítés; ehhez képest már a középiskola is nem 
csupán nevelő iskola, hanem némi szakszerű előkészítésnek is az 
iskolája. Hogy ez helyesen van-e így, nem vitatom. De annyi 
bizonyos, hogy nem áll módunkban megváltoztatni ; nekünk kell 
hát hozzá alkalmazkodnunk iskolaügyi reformjainkban. Senki sem 
tagadhatja például, hogy az ó-classikai műveltségnek fordítások és 
egyéb segédeszközök által való alapos megismertetése a latin és 
görög nyelv tudása nélkül is elegendő volna műveltségünk alapjai
nak a megvetésére ; hogy tehát magának a latin és görög nyelvnek 
ismerete nem egyéb, mint előkészítés a tudomány-egyetem facul- 
tásaira. Az sem szenved kétséget, hogy a mennyiségtan-geomet
riai ismereteknek, különösen pedig a geometriai rajz technikájában 
való ügyességnek ama nagy mértéke nélkül is, melyet ma nem 
csak a reáliskola, hanem a gymnasium is megkíván tanítványaitől, 
teljesen eleget tehetnénk korunk művelődési kívánalmainak, részt 
vehetnénk korunk cultur-munkájában ; hogy tehát ez ismeretek 
szintén előkészítő tanulmányoknak tekintendők a műegyetemi és 
egyéb gyakorlati pályákra. Márpedig valakit határozottan előkészí
teni és ezzel képesíteni bizonyos tanulmányokra, s aztán mégis 
bármire másra is jogosítani — sehogysem illik bele mai közokta
tási szervezetünkbe. Ez ellen bizonyára magok a főiskolák tiltakoz
nának első sorban.

Az 1890-iki német iskolaértekezlet álláspontja elvileg szintén 
teljes egyenlőséget kíván a különféle középiskolák jogosítása tekin
tetében, de a gyakorlatban azzal a megszorítással, hogy ha vala
mely tanuló olyan főiskolai tanulmányra akarna beiratkozni, a 
melyre középiskolája nem készítette elő, akkor magánúton szerezze 
meg a szükséges előkészültséget s erről vizsgálatot tegyen. Jó oldala 
e tervnek, hogy fölszabadítja a tanulót ama sociális prædestinatio 
alól, melyet a különböző fajú középiskola látogatása reá rótt, és a 
mely természetesen főleg a reálgymnasium és reáliskola növendé-
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keit sújtotta, kik előtt a tudomány-egyetem csarnokai zárva voltak. 
Azaz hogy zárva vannak most is, mert az értekezlet e javaslatát a 
német tanügyi kormányok tudtommal eddig még meg nem valósí
tották. A mi reáliskolai tanulóink a latin nyelvi cursus és az ehhez 
fűződő jogosítások által sokkal kedvezőbb helyzetben vannak. 
Gyönge oldala a német enquête javaslatának az, hogy magántanu
lást föltételez. Utóvégre a szülő nem azért küldi nyilvános iskolába 
a fiát, hogy aztán esetleg még magánúton is kelljen őt a főiskolai 
tanulmányokra készítenie, a mi különben sokszor nagy nehézsé
gekkel is járna. A mi reáliskolai latin nyelvi cursusunk e bajon is 
sokkal ügyesebben segít magának az iskolai szervezetnek akeretében.

A Paulsen javaslata, mely a gymnasium és reálgymnasium 
egyenjogúsítását sürgeti, ránk nem alkalmazható. De mindjárt 
alkalmazható lesz, mihelyt a Közokt. Tanács állandó bizottságá
nak a javaslata megvalósul. E javaslat arra az álláspontra helyez
kedett, hogy nálunk a gymnasium és reáliskola jogosítása nem 
lehet egyenlő, vagyis hogy jelenlegi középiskolai rendszerünk mel
lett az egységes jogosítás ki nem mondható. Hanem a K. T. állandó 
bizottságának a javaslata egyúttal középiskolai oktatásunk rend
szerének a reformját is szükségesnek mondja, különösen kívána
tosnak tartja többféle iskola-typusnak a fölállítását a viszonyok
hoz és szükségletekhez képest, a többek között a mai görög-latin 
gymnasium és a reáliskola közé egy új iskola heékelését latinnal 
és egy modern nyelvvel vagy bővebb természettudománynyal 
(reálgymnasium). E teljesen új és eredeti rendszer mellett aztán 
mindama középiskolák egyenlő jogosítással bírnának, a melyekben 
a latin nyelvet tanítják. A tulajdonképeni reáliskola tehát ki 
lenne közülök zárva. Annak át kellene változnia reálgymnasiummá, 
hogy egyenlő jogosítása legyen a többi iskolákkal. — Látni való, 
hogy a K. T. állandó bizottságának a javaslata inkább a közép
iskolai oktatás rendszerének a reformjával foglalkozik, semmint az 
egységes jogosítással.

Hogy tisztán a jogosítás kérdésénél maradjunk, még arra a 
kérdésre kell megfelelnünk : helyes-e a K. T. állandó bizottságának 
ez az álláspontja, mely a mai gymnasium és reáliskola egyenlő 
jogosítását nem tartja megengedhetőnek ? Azt hiszem, az elmon
dottak fölmentenek engem annak a bővebb megokolásától, hogy én 
ez álláspontot középiskolai oktatásunk mai szervezete mellett fel
tétlenül helyesnek tartom. Magát középiskolai oktatásunk mai szer
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vezetét korántsem tartom kifogástalannak ; de e szervezeten belül a 
jogosítás kérdésének liberálisabb megoldását, mint az nálunk érvény
ben van, nem annyira a középiskolai, mint inkább a főiskolai oktatás 
érdekében tartanám helytelennek. A mai reálista latin nélkül egyál
talán nem mehet az egyetemre ; görög nélkül sem látogathatna 
némely stúdiumokat. E tárgyakból magánúton kellene készülnie, a 
mi szülőre is, tanulóra is nagy teher volna, és még sem vezetne 
eredményre, mert ez a magántanulás a legtöbb esetben nagyon 
gyönge előkészületet adna az illető tanulónak, úgy hogy azzal a 
főiskolák még kevésbbé érhetnék be, mint a mai tanulók sokat gán
csolt készültségével. De meg valószínű is, hogy kevés reáliskolai 
tanuló élne a kapott kedvezménynyel ; nem menne olyan főiskolai 
szakra, a melyre a középiskola nem készítette elő, mert maga is 
belátná, hogy nem oda való, nem boldogúlhat azon a szakon. 
Minek mondanánk ki tehát csupán a hangzatosság kedvéért olyan 
szabadságot, a mely káros is, fölösleges is ? Véleményem szerint a 
mai középiskolai oktatás rendszerében a jogosítás kérdését nálunk 
nem lehet jobban megoldani, mint a hogyan az meg van oldva.

III.

Érinteni akarom még röviden középiskolai oktatásügyünk 
jövőjét is. Inkább csak a létező bajokra és ezek kapcsán ama vezér
elvekre akarok rámutatni, a melyeknek a középiskolai reformban 
irányadóknak kell lenniök, semmint részletes tervvel föllépni.

A középiskolai kérdés sarkpontja, mely legtöbb nehézséget 
okoz és mely körül minden reform értéke megfordúl, véleményem 
szerint amaz ellentét, melyben nemzeti közművelődésünknek cultu- 
rális és művelt társadalmunknak sociális érdekei állanak a közép
iskolai oktatás terén.

Nemzeti culturánk szempontjából a középiskolának az a leg
főbb feladata, hogy olyan egyéneket és oly művelt társadalmat 
neveljen, melyek részt tudjanak és akarjanak venni a nemzet nagy 
cultur-munkájában ; megértsék korukat, koruk uralkodó eszméit ; 
lelkesedjenek nemesebb törekvéseiért. Az iskola akkor teljesíti e 
részben méltókép hivatását, ha korunk művelődését minél behatób
ban megérteti és minél jobban megkedvelteti növendékeivel ; ha 
igazán müveit embereket nevel, nem pedig egyoldalú, felületes



AZ EGYSÉGES JOGOSÍTÁST! KÖZÉPISKOLAI RENDSZER. 3 4 9

félmüveiteket. Nem épen sok tudás kell ide, hanem inkább okos 
megértése korunk művelődésének, főleg pedig lelkesedés érte. 
Mert csak igy lehet rá bizton számítani, hogy a nemzet minden 
polgára be fogja tölteni tudni és akarni a reá váró szerepet hazánk 
művelődési törekvéseiben.

Erre nézve mindenekelőtt jól ki kell választani a tanítás 
anyagát, hogy az valóban korunk művelődési szükségleteinek felel
jen meg. Nagy baj, hogy nálunk oly kevés igazi pædagogus és kul- 
turpolitikus van, úgy hogy a tanítás anyagának a megválasztását 
is csaknem kizárólag szaktudósokra kell bízni, kik aztán legfőbb 
feladatuknak a saját szakmájuk egyoldalú cultiválását tartják. 
Ennek nyoma nagyon meglátszik középiskolai tanterveinkben, lígy 
a gymnasiumin, mint a reáliskoláin, főképen a reáliák s legjobban 
véleményem szerint a geometria tananyagán, mely határozottan 
túllépi a középiskolai oktatás feladatát, a közművelődés követel
ményeit.

Korunk műveltségét csak akkor értjük át kisssé mélyebben, 
ha legalább fővonásaiban történeti fejlődését is látjuk ; másrészt 
nemzeti műveltségünk megértéséhez és méltatásához meg an
nak egybevetése ad legalább némi útbaigazítást valamely müveit 
nép virágzó culturájával. De sem a történeti fejlődés áttekin
tése, sem az összehasonlítás nem terjedhet ki a középiskolán a 
közművelődés egész körére, hanem csak arra a körre, mely az 
egész nemzetre és az egyesekre is legnagyobb és legáltalá
nosabb hatással szokott lenni, mely ennélfogva az ifjúságra is leg
jótékonyabb nevelő hatással van, t. i. a szépirodalomra s legfeljebb 
még a történetírásra és szónoklatra. E szempontok megadják a 
fonalat, a melynek a művelődési anyag megválasztásában kell 
bennünket vezérelnie.

E  művelődési anyag zömének nagyjában azonosnak kell 
lennie minden müveit ember birtokában, mert csak így lesznek 
ezek képesek a nemzeti cultura közös nagy munkáján egyesült 
erővel dolgozni ; az út és mód azonban, mely e közös művelődési 
anyag elsajátításához vezet, nem csak hogy lehet eltérő is, ha
nem bizonyos tekintetben szükséges is eltérőnek lennie. Az ókori 
műveltség megismeréséhez eljuthatunk úgy az ókori classikus 
nyelvek, mint fordítások által ; a nyugoti culturát sem tanácsos 
csupán a németből ismerni meg, mikor a franczia és angol is elve
zet e czélhoz, sőt sikerrel használhatók itt is a fordítások is.
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Természetes, hogy az így különböző utakon elsajátított közös 
művelődési anyag nem lesz minden részében azonos és egyenlő 
értékű ; de erre a szellemi uniformisra nem is szabad törekedni. 
Minél több forrásból merít közművelődésünk, annál gazdagabb 
lesz az úgy tartalomban, mint színezetben ; annál kevésbbé lebet 
aztán félteni akár az egyoldalúságtól, akár valamelyik idegen cul- 
tura jármától.

E közművelődési szempontból tekintve mai középiskolai 
oktatásunkat, teljességgel nem lehetünk azzal megelégedve. Gym- 
nasiumunk főképen művelődésünk történeti alapjainak, a görög 
és római műveltségnek, ismertetését vette föl tantervébe, de a ren
delkezésére álló idő csekélysége miatt ezt a czélját is csak nagyon 
hiányosan éri el. Mikor már anyira vinné tanítványait, hogy kissé 
bátrabban olvashatnának, vége a középiskolai cursusnak. így 
aztán csupa töredék az, a mit olvasnak ; az is inkább kínlódás, 
mint olvasás. Ideje volna egyszer már belátnunk, hogy oly nehéz 
stúdiumban, mint a görög és római művelődés ismerete, kellő 
óraszám nélkül semmire sem mehetünk. Ha korlátolni akarjuk az 
ókori irodalmi remekeknek eredetiben való tanulmányozását, azt 
ne a szükséges óraszám megvonásával tegyük, hanem a görög
latin gymnasium számának a csökkentésével. Tanulják kevesebb 
intézetben és kevesebben a latin és görög nyelvet, de a kik azért 
tanulják, hogy ez úton ismerkedjenek meg a classicus műveltség
gel, azok aztán alaposan tanulják. Vagy szervezzünk reálgym- 
nasiumokat, a hol csak a latint tanítanák, a görögöt nem, 
de aztán alaposan ; a görög irodalom remekeit _ pedig a ma
gyar nyelvi tanítás keretében, vagy akár külön, fordításban is
mertetnék. Én helyeselni tudnék olyan középiskolát is, mely 
a latin nyelvet csak épen olyan mértékben tanítja, hogy a tanuló 
a tudomány-egyetem jogi és orvosi facultásán a latin nyelvben 
való teljes tájékozatlansága miatt fenn ne akadjon. Ilyen lehetne a 
mai reáliskola, ha a franczia nyelv helyett (elágazással a kis váro
sokban, külön a nagyobbakban) a latin nyelv tanulását rendes 
tárgykép lehetővé tenné. De ez esetben föltétlenül megkívánnám a 
görög és latin irodalmi műveltség főbb jelenségeinek fordítások 
által való megismertetését. Meg kellene ezt kívánni a mai reál
iskolától is sokkal nagyobb mértékben, mint teszi. A franczia és 
német reáliskolákban jóval több classikus-fordítást olvasnak, de 
véleményem szerint még azokban sem eleget.



Mint az ó-classikai nyelvekkel és irodalmakkal, körülbelül 
hasonlókép áll a dolog a modern nyelvekkel és irodalmakkal is. 
Mai középiskolai tanulmányuk semmiesetre sem elég arra, hogy 
csak némileg is biztos alapját vethetnék meg egy modern nagy 
cultur-nép művelődése ismeretének és a mienkkel való egybe
vetésének. Hogy gymnasiumunk nem tud megbirkózni a latin és 
görög mellett még a némettel is, tehát három nehéz idegen nyelv
vel, az csak természetes. De a reáliskola modern nyelvi tanítása 
sem felel meg czéljának ; sem az olvasmányon alapuló tájékozó
dás a német és franczia irodalomban nem elégséges arra, hogy 
reálistáinkat nemzeti irodalmunkkal gyümölcsöző egybevetésre 
képesíthetné, sem maga a nyelv nem válik reálistáinknak annyira 
sajátjukká, hogy azt későbbi tanulmányaikban eszközül használ
hatnák. Azonfelül a világirodalom nevezetesebb jelenségeinek 
fordításokban való ismertetése a modern művelődési viszonyok 
ismertetésénél is szükséges volna mindazon esetekben, a mikor 
eredetiben nem lehet eleget olvasni.

Szóval a középiskola mai idegen nyelvtanítása nálunk meg
lehetősen meddő, közművelődésünknek kevés igazi hasznot hajt. 
Kevesebbet markolni, de többet fogni sokkal hasznosabb dolog 
volna. Két idegen nyelvnél többet középiskoláink még kevesebb 
mennyiségtani és természettudományi ismeretek mellett sem bír
nak meg eredményesen. Ne egy iskolába zsúfoljunk bele több 
nyelvet, hanem különböző iskolákban taníttassunk többféle idegen 
nyelvet. Szerzetes iskolákban, főleg papnevelő székhelyeken, lehetne 
latin, görög, német vidékeken latin, franczia (vagy angol), magyar 
vidéken latin, német. A modern kultúra óriási gazdagsága mellett 
hiábavaló kísérlet a művelődésben teljességre törekedni az egye
seknél; teljességet csak nemzeti művelődésünk egészében kell 
kívánnunk, annak úgy tartalmában, mint forrásaiban.

Valóban ideje lenne már egyszer az idegen nyelvtanítás terén 
megrögzött visszaéléseknek, főleg a felületességnek és határozat
lanságnak véget vetnünk. Lássuk be valahára, hogy egy idegen 
nyelvnek elsajátítása oly mértékben, a melyért egyáltalán érdemes 
idegen nyelvet tanulni, komoly, odaadó munkát és nem csekély 
időt kíván. És ne kapkodjunk az idegen nyelvi tanítás czéljának 
a kitűzésében. A középiskola feladata valamely idegen cultura 
megismerését kívánja, mihez elegendő a nyelv értése s nem föltét
lenül szükséges a beszélése ; a főiskolai szaktudományok érdekei
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hasonlókép az idegen culturnépek nyelvének az értését kívánják ; a 
középiskolai idegen nyelvtanítás természete (tömegtanítás meg-meg- 
szakított órákon) szintén csak a megértést teszi lehetővé. Erre kell 
tehát fordítanunk összes erőnket, nem pedig elforgácsolni hiába
való kísérletekre a nyelvnek élőszóbeli és írásbeli gyakorlati 
használatára. (V. ö. Bartos Fülöp idevágó dolgozatait.)

Az iskola munkájának intensitását, de egyúttal a növendé
kek lelki mélységét, erkölcsi jellemének kialakulását veszélyezteti 
iskolai életünknek egy másik baja is, a túlterhelés. Jól tudom, hogy 
tanügyi körökben nem nagy népszerűségre számíthat az a meggyő
ződésem, hogy mai középiskolai rendszerünk túlterheli az ifjúsá
got. Egyrészt féltik középiskoláink színvonalát, a mi egészen tiszte
letre méltó motívum ; másrészt meg visszahatás ébred ép legjobb
jaink lelkében a nagyközönségnek ama valóban jogosulatlan lár
mája ellen, mely nem közművelődési okokból kiindúlva sürgeti a 
a tananyag kevesbítését, hanem tisztán abból az egyéni érdekből, 
hogy a hanyag fiút könnyebben át lehessen csúsztatni az iskolá
kon. Mindez azonban nem tarthat vissza bennünket a kérdés 
objectiv vizsgálatától.

Mindenekelőtt ki kell jelentenem, hogy absolut túlterhelést én 
sem látok; vagyis nem hiszem, hogy a középiskolák mai tananya
gát középtebetségű tanuló rendes iskolázási viszonyok közt (jó 
tanár, jó módszer, jó tankönyvek, gondos hygienia, nem túlzsú
folt osztályok) testi és szellemi egészsége veszélyeztetése nélkül 
meg ne bírná. Minthogy azonban a legtöbb esetben nem tanítunk 
rendes, normális viszonyok közt és valószínűleg még jó sokáig 
nem is fogunk tanítani, azért tényleg van túlterhelés. Azt azonban 
szintén ki kell jelentenem, hogy még normális viszonyok közt is 
többnek tartom középiskoláink tananyagát, mint a mennyit közép
iskolai tanuló igazi szellemi élvezettel, tehát haszonnal fel bir 
dolgozni. Jól tudom, hogy a tanulás nem szórakozás, hanem 
komoly munka. De ha nem jár vele a munka gyönyöre, akkor 
nincs benne köszönet. Nem hogy megszeretné a tanuló a tanulást, 
érdeklődnék az igazság iránt, megbecsülné a közművelődés mun
kásait és gyümölcseit, hanem ellenkezőleg mindezt kínzójának, 
ellenségének fogja tekinteni. És ne feledjük, hogy az ifjúkori 
benyomások az egész életre elkísérnek bennünket. Az ilyen tanú- 
lásból aztán nem haszna, de kára van a közművelődés ügyének.

Igen nagy és főleg igen sokféle az a képzettömeg, melyet a



tanulóknak a mai középiskolán el kell sajátítniok, úgy hogy az 
elsajátításban kimerülve sem kedvök, sem idejök nincs rá, hogy az 
elsajátított képzetekkel magoktól is tovább foglalkozzanak ; össze
kapcsolgassák, egybevessék már meglevő többi képzeteikkel ; szóval 
hogy igazán szellemi sajátjukká tegyek őket. Legnagyobb részük 
lassankint kihűl, vagy elhalványodik tudatukban. Látszatra dol
gozás ez csak, a felelésre, vizsgálatra, de nem a lélek számára. 
Aztán meg hol marad a tanulónak ideje az öntevékenységre, 
egyéni hajlamainak megfelelő magánmunkára ? E nélkül pedig 
nevelhetünk chablonszerű tuczat-embereket, de nem határozott, 
erős charaktereket. Szorgalmas tanulóinknál a szellemi kimerültség 
és közöny, a hanyagoknál pedig a kötelességmulasztás megszokása 
iskoláinknak egyik mindennapi jelensége manapság. L. bővebben 
Erkölcsi nevelés az iskolában ez. kongresszusi előadásomat (Ma
gyar Pæd. VI. évf. vagy a Kongr. Naplóban).

De hogy segítsünk e bajon ? Mindenesetre első sorban nor
mális tanítási viszonyok teremtésével. A míg e téren mindent 
meg nem tettünk, addig nincs jogunk e czélból atantervbez nyúlni. 
De aztán a tantervet is revideálnunk kell e szempontból is. Csak
hogy nagyon ovatos kézzel kell lenyesnünk bármit is belőle, 
nehogy a legfontosabb ágakat messük le, melyek a legdúsabb ter
mést hozták volna. Általában nézetem szerint azt vehetjük zsinór
mértékül, hogy tanterveink általános közművelődési elemeit, me
lyek korunk kulturális éleiének a megértéséhez föltétlenül szüksé
gesek, semmiben meg nem rövidíthetjük ; ellenben a tisztán szak
tanulmányt előkészítő elemekben a legszigorúbb oekonomiál kell 
tanúsítanunk. Úgy a hazai, mint az egyetemes történelem és iroda
lom legfontosabb jelenségeinek, azután a természetnek ismerete föl
tétlenül a közművelődés általános köréhez tartozik. Nem tartozik 
azonban oda a puszta nyelvismeret, mert ez csak eszköz, s ha felü
letes, ennek is rossz ; nem tartozik oda a mennyiségtant és geomet
riai ismeretek mai nagy bősége sem középiskoláinkon. Ezekből a 
középiskola közművelődési anyagához csak annyi tartozik, a 
mennyi a természettudományok főbb törvényeinek a megértésé
hez okvetetlenül szükséges. A többi mind előkészítő anyag a 
műegyetemi tanulmányokra.

Az 1849-ben szervezett osztrák gymnasium, mely nálunk is 
irányadóul szolgált, a reáliskolával folytatott szenvedelyes harcza 
hevében azt a végzetes hibát követte el, csakhogy megtartsa jogo-
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sítási privilégiumait, hogy mindenféle szaktanulmányi előkészítésre 
vállalkozott. Igazi egységes iskola az osztrák is, meg a magyar gym
nasium is, melyben a leendő humanista ép úgy köteles előkésziilni 
a reális pályákra, mint viszont a reálista a humánus pályákra. 
De hát szükséges-e, hogy a leendő pap, tanár, jogász és orvos ép 
úgy elsajátítsa a geometriai rajzolás technikai készségét és az 
algebra nem épen legelemibb tételeit, mint a hogy viszont a 
leendő mérnök, építész és chemikus eredetiben olvassa a görög és 
római irodalom remekeit? Úgy szintén nevezhetjük-e azt gondos 
tanügyi oekonomiának, hogy az elemi iskola ama növendékei, a 
kik középiskolába fognak menni, kénytelenek legyenek az elemi
IV. osztályból menni át a középiskolába s addig ott olyan dolgo
kat tanulni rosszúl, a mit a gymnasiumban úgy is megint tanúlni 
fognak, de sokkal jobban ? Nem volna-e épen tanterv-oekonomiai 
szempontból nagyon szükséges elfogadni Kármánnak azt a javas
latát, hogy az elemi iskolából egy évet a középiskolához csatol
junk, a mely e szerint kilencz évfolyamból állana?

Azt hiszem, mind ehhez nem fér kétség. De ez elvek meg
valósítása, különösen a szakszerű előkészítés oekonomiája ismét 
szervezeti változtatásokat, különösen pedig nem egységes közép
iskolát kívánna, hanem épen ellenkezőleg többféle, de legalább is 
kétféle iskola-typust, egy humánus és egy reális irányú középiskolát.

Vajon mi hát az, a mi a többféle iskola-typusnak akadályára 
van ? Miért van hát az egységes középiskolának oly sok híve ? — 
Ennek oka azokban az állami és sociális érdekekben van, melyek 
egyrészt az iskolai administratio lehető egyszerűségét, másrészt a 
szülők részéről a gyermekek iskoláztatásának lehető kényelmessé
gét kívánják, különösen a korai pályaválasztás és egyik iskolából 
a másikba való átlépés nehézségeinek az elkerülését. Ez állami és 
sociális érdek oly nagy szerepet játszik a középiskolai oktatás 
újabb történetében, hogy kötelességemnek tartom némileg e kér
dést is megvilágítani.

A modern kulturállamok bonyolult gépezetének sok képzett 
munkásra van szüksége, azért az állam abban a mértékben kezdte 
befolyását érvényesíteni a közép- és főiskolai oktatásra, a mily 
mértékben fejlődött kormányzata és szaporodtak szükségletei. 
Míg régen az iskolák általán a felekezetek kezén voltak és feleke
zeti érdekeket szolgáltak, újabban mind nagyobb lesz mindenfelé 
az állami iskolák száma, sőt az állam a nem állami iskolákra is
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mind jobban kiterjeszti befolyását, hogy ellenőrizhesse annak a 
művelt osztálynak a képzettségét, melynek munkásságára oly nagy 
mértékben rászorult.

Az államnak mind nagyobb lett a szükséglete képzett munká
sokban, másrészt mind nagyobb lett a kínálat is. Az államok demo- 
kratiai szervezete ugyanis minden polgárnak megengedi az állam- 
kormányzatban való részvételt, a ki csak megszerzi a hozzá való kép
zettséget. Nem csak megengedi, de többé-kevésbbé jól javadalmazza 
is, úgy hogy a modern demokratikus államokban mindinkább nő azok 
száma, a kik közszolgálatból akarnak megélni. Az addig elnyomott, 
szegény, jogtalan néposztályok szinte özönlenek az aránylag olcsó 
iskolákba, hogy ott számba vehető költség nélkül, de kellő szorga
lom által magoknak képzettséget, vagyis inkább arról szóló bizo
nyítványokat és ezzel közszolgálatra jogot szerezzenek. Eégen 
sokkal kevesebb állami vizsgálatot tettek, sokkal kevesebb diplo
mát osztottak ki ; de aránylag sokkal többen keresték föl az iskolát 
magáért a tanulásért, a tudásért. Manapság az emberek túlnyomó 
nagy része nem azért jár iskolába, hogy ott tudásszomját oltsa, 
hanem tisztán azért, hogy lehetőleg kevés munka árán megszerezze 
magának a szükséges bizonyítványokat, s majdan a kenyeretadó 
diplomát. Nincs ezen mit csodálkozni, sem pedig bosszankodni. 
Mióta a világ fennál, ez volt mindig a munkás fölfogása a munka
adóval szemben: minél kevesebb munka árán minél több haszon
hoz jutni. Ez nem a közművelődés kérdése, ez sociális kérdés. 
Csakhogy épen ez a baj, hogy a modern társadalmi és állami 
rend az iskolázásnak oly nagy fontosságú kulturális kérdését is 
sociális kérdéssé változtatta át.

Ez a sociális szempont lépten-nyomon belekapaszkodik 
iskolaügyünk magasabb szárnyalásába s húzza lefelé. Valóságos 
betegsége ez korunk oktatásügyének, mely inficiálja lassan
ként az egész társadalmat. Ez egészségtelen felfogás szerint 
az iskola és a tanár a munkaadó államnak tisztán ellenőrző 
bureauja és hivatalnoka, a kiktől minél több napszámos-fur- 
fanggal minél kevesebb fáradság árán kell kicsikarni a jogo
sító ellenőrzési bárczát. Ha valaki tanul és tud az iskolában, 
az igen szép dolog. A födolog azonban nem az, hogy tanuljon és 
tudja, hanem az, hogy ha nem tanul és nem tud is, akkor is ép 
úgy megkapja a bizonyítványt. Azért aztán a jó szülő feléje se néz 
gyermekének és az iskolának, a míg baj nincs. Ha azonban egyszer
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intő czédulát kap, kétségbeesve szaladgál igazgató és tanárnyakára 
kér, könyörög, fenyeget, igér, tán még veszteget is, nem hogy gyer
mekét jobban tanítsák, hanem hogy elnézőbbek legyenek iránta. 
Természetes aztán, hogy a tanulónak is igen korán meg kell tanul
nia becsülni a bizonyítványt; annak jósága érdekében egy kis 
csempészést vagy másnemű ravaszságot is szabad elkövetnie. Mert 
ha valamit nem tud, azért semmi nagyobb baja nem esik, ellen
ben ha rossz bizonyítványt visz haza, vége a barátságnak.

A nagyközönség a maga tömegével épen ily egészségtelen 
irányban befolyásolja az iskolázás egyéb kérdéseit is, így neveze
tesen a tanterv és a szervezet kérdéseit. A jelszava itt is nem az : 
minél jobb tanterv és iskolai szervezet, hanem minél kényelmesebb 
iskolázás. Hallanak valamit a túlterhelésről, s mindjárt telekiabál
ják vele a világot, nem mintha meg volnának róla győződve, hanem 
mert itt is alkalom nyílik könnyíteni egyet az erősebb munkán. 
Fölökbe ju t az egységes középiskola jelszava, egy olyan iskoláé, 
mely mindenre előkészít és mindenre jogosít; leveszi tehát a 
szülők vállairól a korai pályaválasztás terhét és megszabadítja 
őket azoktól a költségektől, a mikbe tán gyermekük neveltetése 
kerülne, ha messze földre hajlamuknak megfelelő iskolába kellene 
őket küldeni. Természetes tehát, hogy a nagyközönség előtt az 
egységes középiskola nagyon népszerű eszme lett; de ismét nem 
azért, mintha tán meg volna róla győződve, hogy az egységes 
középiskola tökéletesebb tényezője lesz a nemzeti közművelődés
nek, mint a mai gymnasium vagy reáliskola, hanem tisztán azért, 
mert ez lenne a legkényelmesebb és legolcsóbb iskolázási rendszer.

Ez egészségtelen irányzatot a modern állami és társadalmi 
rend teremtette meg, azt tehát nincs hatalmunkban teljesen meg
szüntetni. De meg bizonyos határig jogos is az adózó polgárnak az 
a kívánsága, hogy legalább részben az ő költségén fentartott 
iskolák megfeleljenek szükségleteinek. Azonfelül, mint minden 
rossznak, ez irányzatnak is megvan a maga jó oldala is; sok
kal nagyobb tömegeket nyer meg a nemzeti közművelődés szá
mára, mint a régi iskolák. A helyett tehát, hogy e rendszer 
ellen hiábavaló küzdelmet folytatnánk, inkább arra kell töreked
nünk, hogy megtartva jó oldalát, nagy tömegeknek bevonását 
a közművelődés körébe, lehetőleg ellensúlyozzuk, sőt ha lehet, 
egészen megsemmisítsük káros következményeit, a felületességet 
a tanulásban, a közönyt a művelődés magasabb érdekei iránt, a
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materiális szempontok túlságos cultiválását a közoktatás szervezé
sében. Arra kell törekednünk intézkedéseinkkel is, hogy a tanulás 
czélja, az iskola rendeltetése felől helyesebb felfogás kapjon lábra 
a nagyközönségben is ; hogy a műveltséget, az elme és szív javait 
jobban megbecsüljék; szóval hogy az iskolát ne oklevélgyárnak 
tekintsék, hanem valóban közművelődési intézménynek.

Elismerve tehát a sociális szempontnak jogosságát közok
tatásunk egész rendszerében mindaddig, míg az erősebben nem 
támadja meg az iskola culturális érdekeit : kérdés ezekután, hogy 
tegyünk eleget a társadalom sociális érdekeinek úgy, hogy közmű
velődésünk érdekei se szenvedjenek erősebb csorbát az iskolában. 
A közművelődés érdekei, mint láttuk, többféle iskola-typust és álta
lában az iskolaélet nagyobb szabadságát és változatosságát kíván
ják ; ellenben a sociális érdekek egységet és szorosan megszabott 
egyformaságot. Ez ellentétes két érdek öszhangba hozatala a közép
iskolai kérdésnek a lényege ; ezeknek ellentétességében rejlik a kér
dés nehézsége, sőt teljesen kielégítő megoldásának a lehetetlensége 
legalább addig, míg a classikus nyelveknek helyet kell adnunk a 
középiskolai oktatásban.

Mindenesetre a középiskolai kérdésnek azt a megoldását kell 
ez idő szerint a leghelyesebbnek tartanunk, mely az iskolázásnak 
minél nagyobb szabadsága és változatossága mellett minél kevesebb 
akadályt gördít a szülők sociális érdekeinek a kielégítése elé. Ilyen 
volna véleményem szerint a Közokt. Tanács állandó bizottságá
tól is ajánlott egységes jogosítású középiskolai rendszer, ha tán 
nem is egészen az állandó bizottságtól ajánlott formában. így pl. az 
olasz nyelv középiskolai tanítását és a külön természettudományi 
cursust nem látom megokolva; az egységes jogosítás körébe pedig 
a reáliskolát is beillesztendőnek tartom olyanformán, hogy a mos
tani latin nyelvi cursust a franczia mellett egy középiskolájú vá
rosokban alternative kötelező tárgygyá tenném.

A kivitelre nézve egyáltalán még bővebb tanulmányokat 
kell tennünk. így nem hagyhatjuk figyelmen kiviil hazánknak 
annyira különböző ethnographiai viszonyait sem ; német ajkú 
vidékeken pl. inkább a francziát kellene a reáliskola fő nyelvi 
stúdiumává tenni, magyar vidéken természetesen a németet. 
Nagy városokban lehetne elágazás nélküli ; kisebb városokban 
elágazó tanfolyami! iskolákat állítani. Általában az iskolaéletnek 
a mostaninál nagyobb szabadságot kell adni. Figyelembe kellene
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venni azokat a kísérleteket is, melyeket más nemzetek — főleg a 
németek — tettek a középiskolai reform terén, így különösen a 
frankfurti gymnasiumi rendszert, mely modern idegen nyelvvel 
kezdi a tanítást 8 ez által három évfolyamból álló közös alapot 
szerez valamennyi középiskola-typusnak ; figyelemre méltó az 
altonai rendszer is, a melyben a reálgymnasiumnak és reáliskolá
nak van közös alapja.

Ezekben kívántam rámutatni azokra a főbb hiányokra, 
melyekben mai középiskolai oktatásunk szenved, és azokra az 
irányadó eszmékre, melyeket reformjánál tekintetbe kell vennünk. 
Ezek alapján azonban még korántsem érzem magamat feljogosítva 
hogy részletes középiskolai reformjavaslattal lépjek föl ; mert 
részletes programmal állani elő, részletes megokolás nélkül, lehet 
helyes bureaukratikus eljárás, de semmiesetre sem e Társaság 
munkairányába illő dolog. Legyen szabad előadásom végeztével a 
főbb elveket még egyszer összefoglalnom és megvitatásra aján
lanom.

1. A középiskolai kérdés megoldásának a nehézsége a köz- 
művelődési és sociális érdekeknek sok tekintetben ellentétes hely
zetéből folyik.

2. A középiskola közművelődési jellege megóvandó, sőt erő
sebben kidomborítandó. E czélból a gymnasium humánus irányú 
képzése a mainál számra kevesebb, de sokkal behatóbb nyelvi 
stúdiumoknak az erősítése, fordításokkal való kibővítése és a 
mennyiségtan-geometriai tanulmányoknak a közművelődés követel
ményein túl nem terjedő művelése által mélyítendő. A reáliskolán 
is erősítendők a közművelődés általános elemei, főleg a nyelvi 
tanulmányok mélyítése, fordításokban az ókori művelődésnek is 
behatóbb ismertetése és a szakszerű előkészítésnek a középiskola 
körén túl nem terjedő művelése által.

3. A túlterhelésnek helyesebb tanterv-oeconomiai intézkedé
sekkel úgy iparkodjunk elejét venni, hogy ez által tanterveink 
közművelődési elemei csorbát ne szenvedjenek. E czélból szüksé
ges, hogy a gymnasiumi cursus az elemi iskola IV. osztályi évfolyama 
hozzá csatolásával 9 éves legyen ; továbbá szükséges, hogy a gym
nasium csak a humánus, a reáliskola pedig csak a reális főiskolai 
tanulmányokra készítsen elő.

4. Nemzeti műveltségünk egységének a biztosítása czéljából 
szükséges, hogy a közművelődés általános elemei minden fajta kö
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zépiskolán egyaránt taníttassanak ; másrészt azonban ép közműve
lődésünk gazdagsága érdekében kívánatos, hogy a művelődésnek 
különböző forrásait nyissuk meg — főleg idegen nyelv tekinteté
ben — nemzeti műveltségünk számára. Ehhez képest különböző kö
zépiskoláink tantervének a közművelődés általános elemeire nézve 
egységesnek kell lennie, de a szakszerű előkészítés, valamint a mű
velődés idegen nyelvi segédeszközei tekintetében a helyi viszonyok 
szerint különböző legyen.

5. Az iskoláztatás megkönnyítésének, különösen a korai 
pályaválasztás elkerülésének sociális szempontja érdekében kivé
telkép megengedhető, hogy oly kisebb városban, hol csak egy 
középiskola van, második idegen nyelv tanítására alternative 
kötelező két különböző nyelvi cursus nyittassák.

6. Ugyancsak sociális szempontok teszik kívánatossá azt is, 
hogy jogosítás tekintetében a különböző iskoláknak lehetőleg 
egyenlő előnyöket, általában pedig a mostaninál nagyobb szabad
ságot adjunk. A műegyetemnek be kellene érnie a gymnasium 
csekélyebb mennyiségtan-geometriai, a tudomány-egyetem jogi, 
orvosi és modern philologiai szakának pedig a reáliskola csekélyebb 
latin nyelvi előkészítésével is.

Azt hiszem, hogy ez elvek megvalósítása előbbre vinné közép
iskolai oktatásügyünket; jótékony hatással volna nemzeti cultu- 
ránk jövő fejlődésére : azért kérem a mélyen tisztelt Társaságot, 
hogy hozzájárulásával az elveknek nyomatéket adni szíveskedjék.

*

Felolvasásomra érdemleges vita a Psed. Társaságban az Elnök 
kívánsága következtében az idő előrehaladottságára és a tárgy nagysá
gára való tekintetből nem fejlődött. Csak az Elnök és Waldapfel János 
tettek nehány észrevételt, melyekre én az Elnök jogos kívánságának akar
ván eleget tenni, nem éltem a zárószó jogával. Minthogy azonban a kér
dések tisztázása czéljából ellenvetéseiket nem tartanám helyesnek válasz 
nélkül hagyni, legyen szabad itt mondanom el észrevételeimet. — 
Heinrich Gusztáv elnök az én eszméim ellenében kifejtette a maga 
álláspontját, mely szerint többféle iskola-typust tart ugyan szükséges
nek, de úgy hogy mindegyik iskola készítsen és jogosítson minden fő
iskolai tanulmányra. E terv lényegében az egységes iskolának min
denre jogosító eszméjéhez annyira közel áll, hogy szinte azt kérdezhet
nénk : akkor hát minek a többféle iskola-typus ? Az én véleményem
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szerint azonban ép ez a mindenre képesítés tette tönkre a mi gymna- 
siumunkat ; azért én ezzel szemben, főképen az előkészítés megosztása 
tekintetéből, szükségesnek tartom a mai két fő iskola-typusnak, a gym- 
nasiumnak és reáliskolának, a fentartását, illetőleg a magyar gymna
sium humánus jellegének a restituálását ; a művelődés nyelvi segédesz
közei tekintetében azonban a két főtypusnak további, de mégis korlátolt 
megoszlását megengedhetőnek, sőt szükségesnek tartom. Okaimat fel
olvasásomban elmondottam. — Waldapfel a nélkül, hogy okait bőveb
ben kifejthette volna, hibáztatta, hogy én a középiskola tananyagában 
általános közművelődési és szakszerű előkészítő elemeket különböztetek 
meg, mert szerinte a szakszerű képzés is a közművelődéshez tartozik. 
Ezt senki kétségbe nem vonta. Jogászaink, orvosaink, tanáraink, tech
nikusaink szakszerű tudományos képzettsége bizonyára lényeges eleme 
a magyar közművelődés összeségének. Ebből azonban még nem követ
kezik, hogy e speciális szakszerű közművelődési elemeket minden művelt 
embernek el kell sajátítania, tehát hogy azok a közművelődés általános 
elemeihez tartoznának. E megkülönböztetés nem az én találmányom, 
tanterveinkben is benne van, a dolog természete is igazolja. — Másik 
ellenvetése az volt Waldapfelnek, hogy helytelen szembeállítani a köz- 
művelődés érdekeit a nagyközönség sociális érdekeivel, mert hiszen a 
közművelődés egyik lényeges része a sociális életnek, avval semmikép 
sem ellentétes. Ez is igaz, ha a sociális életnek oly széles körű philo- 
sophiai értelmezést adunk, a hogyan Comte értelmezte. De fejtege
téseim eléggé világosan mutatják, hogy én — lehetőleg kerülve a ma
gyar ember előtt nem nagyon kedvelt philosophiai műszókat — a sociá
lis érdekeket inkább úgy értelmeztem, a mint manapság az irodalomban 
is széliében értelmezik, és a mely jelentésben a, társadalom, a közönség 
külön érdekeit jelenti szemben a nemzeti közös érdekekkel. Persze, hogy 
hiba az egyéni boldogulást a nemzeti közös érdekek rovására cultiválni ; 
de ezt az ellentétet nem én csináltam meg, hanem a modern élet. Én 
csak rámutatok és az iskolában lehetőleg orvosolni szeretném. Helyes, 
ha az iskolát közös nagy elvek alapján egységesen concipiáljuk ; de az 
már nem helyes, ha azzal a számtalan behatással nem számolunk, mely
nek napjainkban az iskola alája van vetve. — Waldapfelnek arra a har
madik megjegyzésére pedig, hogy nem érti ellenséges álláspontomat a 
mathematika- és geometriával szemben, feleljenek a következő statiszti
kai adatok : Európa államainak legújabb gymnasiumi tantervében a 
reáliák (földrajz, természetrajz, természettan, mennyiségtan, geometria, 
rajz) óraszáma az összes óraszámhoz képest (a tornát — minthogy nincs 
mindenütt — nem számítva) : a francziáknál 19°/o, a szászoknál 21-7%, 
a bajoroknál 22-8%, a poroszoknál 24%, az osztrákoknál 26‘5%, nálunk 
most 28-7%, a K. T. állandó bizottságának a javaslatában már 30%.
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Azt hiszem, ehhez nem kell commentár. (Csakhogy az illető államokban 
az óraszám sokkal nagyobb, mint nálunk, s a reáliák absolut óraszáma 
is még a kis százalék mellett is nagyobb, mint nálunk eddig volt.— Szerk.) 
Nem a reáliák iránt vagyok én ellenséges indulattal, hanem a huma- 
niorákat szeretném visszaállítani arra a polczra, a melyet jellemképző 
hatásuknál fogva a középiskolai oktatásban el kellene foglalniok nálunk 
is, mint elfoglalnak a külföldön.

B a lo g h  P é t e r .

AZ ISKOLA ÉS A PARASZTSOCIALISMUS.*

Oly kérdéssel kivánok foglalkozni, mely égető sebe lett 
a társadalomnak és rövid idő alatt felrázta a közönyből és a rész- 
vétlenségből azokat a köröket is, melyeknek érdeklődésére társa
dalmi kérdések iránt józan fővel nem mert volna számítni senki.

Talán mondanom is felesleges, hogy a rohamosan elhatal
masodott parasztsocialismust értem, mely égető társadalmi seb 
gyógyítása végett minden emberileg lehetőt elkövetni mindegyi
künknek kötelessége ; mert a kötelesség elmulasztása — ha a baj 
továbbterjedésének gátat nem vetünk — előre kiszámíthatatlan 
következményekkel járhat. Én nem szeretek rémképeket festeni, 
de tartok tőle, hogy az így bekövetkezhető jövőt vér- és lángszín 
nélkül megfesteni nem lehetne. Ez nem frázis. Az egykor dús 
Szicziliában már piros az ég az égő városházak lángjától s már 
piros a föld a kenyérért kiáltok vérétől. Az ilyen láng pedig köny- 
nyen átcsap a második szomszédba is.

Szóval a baj gyógyításával foglalkozni köteles minden illetékes 
tényező. S ki volna erre illetékesebb, mint ez a társaság, melynek 
hivatása az, hogy a magyar nevelésügynek irányt szabjon, illetőleg 
kijelölje a nemzeti fejlődés során szükségessé váló újabb czélokat.

Ezt a munkáját azonban sikeresen csakis úgy teljesítheti, ha 
a való élettel közvetlen érintkezésben áll, és kezét mintegy rajta 
tartja a nemzeti élet ütőerén, hogy annak minden lüktetését meg
érezze. Akkor tudhatja csak, mire van szüksége a szünetlen fejlődő

* T. tagtársunk akadályozva volt, hogy ezen odaszánt fölolvasást 
Társaságunkban előadja, de érdekes actualitása miatt nem akartuk közlését 
tovább halasztani. Szerk.
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nemzetnek, akkor fontolhatja meg, mily irányokban kell működni 
a nemzeti nevelésügy tényezőinek, hogy a nemzeti élet egészséges 
fejlődését előmozdítsák.

És most legyen szabad pár szóval azokat az okokat vázolnom, 
melyek a parasztsocialismus kitörését előidézték ; hogy azután azo
kat a föladatokat körvonalozzam, melyek — meggyőződésem sze
rint — e nehéz viszonyok közt a nevelésügy tényezőire várnak a 
baj orvoslása érdekében. Mert az természetes, hogy az ilyen kiter
jedt, az egész nemzeti szervezetet megmételyezett bajok csupán 
az összes tényezők együttes, egymást támogató közreműködésével 
szüntethetők meg.

A baj okai négy főforrásra vezethetők vissza: 1. a bizalom 
megrendülése az uriosztály és a nép közt; 2 . a vallástalanság ter
jedése; 3. nép elszegényedése; 4. a szervezetlenség.

A bizalom megrendülése okozta azt, hogy a nép ma nem 
természetes vezetőire — közte élő művelt, úri elemre — hanem a 
Várkonyiakra hallgat.

A vallástalanság terjedése okozta azt, hogy a nép erkölcsében 
megromlott s nem tiszteli a törvényt.

A szegénység okozta azt, hogy annak terhét nem bírván to
vább, kész volt azoknak a hitegetésére hallgatni, a kik egy jobb jövő 
reményével — nagyobb munkabérrel és földosztással — kecseg
tették.

A szervezetlenség okozta azt, hogy nyomora elviselhetetlenné 
vált, mert a szövetkezésben rejlő erőt nem ismerve, azzal magán 
könnyítni nem tudott.

E helyen e pontokat bővebben kifejtenem nincs idő. Más he
lyen fogom azt megtenni. Itt csupán a nevelésügy tényezőire váró 
feladatok kifejtésére vagyok kénytelen szorítkozni.

A lázongások erőszakos elfojtása s a rend helyreállítása min
den áron a hatóságok feladata. Ez azonban nem jelenti a gyógyu
lást. Arról csak akkor lehet szó, ha megszüntettük a baj okát és 
kiirtottuk a betegség gyökerét.

Mit tehet az iskola, mit tehet a tanító a két társadalmi osz
tály közti megrendült bizalom, a vallástalanság, a szegénység, a 
szervezetlenség ellen? Bánk nézve a kérdés ez.

Erre a feleletet csak egy újabb kutatás adja meg. Mi volt oka 
e bizalom megrendülésének? Hogy veszett ki a nép szivéből a val
lás? Mi okozta elszegényedését? S miért maradt szervezetlen?
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1. Miért rendült meg a nép bizalma az úri osztály iránt ?
Pædagogusok előtt szólok, tehát szabad a lélektan nyelvén 

szólnom. így mindjárt megértjük egymást.
A nép tulajdonkép gyermek. Naiv, szűk szemhatárú, a jelen

ben élő és ösztöneit követi. Ezért hiszékeny és könnyen vezethető ; 
ezért nem képes a viszonyokat megítélni ; s ezért megy vakon a 
veszedelembe, nem fontolva meg a következményeket. De még sem 
egészen gyermek : mert van józan esze ; van sok dologban — oly
kor keserű — tapasztalata; vannak szenvedélyei; és nem felejt. 
Ezért könnyű felvilágosítani annak, a ki eszejárásához hozzá fór ; 
ezért gyanakodó és óvatos ; ezért képes fellázadni ; s ezért hű
séges ragaszkodásában és kitartó gyűlöletében. Nem a városi nép
ről szólok, hanem a parasztról.

E félig gyermekkel, félig emberrel bánni nehéz ; de csak an
nak, a ki nem ismeri. Mert jószívű és igazságérző s erre a kettőre 
mindig reagál. A ki iránta szíves, a ki vele igazságosan bánik — még 
ha olykor szigorát érzi is — azért tűzön-vizen átmegy. E részben 
egészen gyermek. Nincs könnyebb, mint kezessé tenni, lia egyszer 
szeretete megvan nyerve. Es ezt azzal érhetni el leginkább, ba ön
becsülésére hivatkoznak - mint a gyermeknél. E körben jól tud
juk mindnyájan, hogy nincs az az elvetemedett rossz gyermek, a ki, 
ha azzal közelítnek hozzá, hogy : «Tudom, te meg szoktad tartani, 
a mit ígérsz, tehát Ígérd meg, hogy ezt megteszed» — a mire kérik, 
meg ne tenné ; hisz ez az egyetlen biztos módja a rossz gyermek 
megjavításának ; az önbecsülés felébredésével meg van nyerve 
minden. Nos, szakasztott így van a nép is. A ki bizalmat helyez 
belé és megbecsüli, az nem csalatkozik benne. Még az utolsó czi- 
gány se lop arról a portáról, a melynek a gazdája azt mondja neki ; 
«Ismerlek téged; tudom, hogy tisztességes czigány vagy és az én 
udvaromból semmit el nem viszel».

Ezt a régi falusi úri emberek tudják jól. Es e szerint bántak 
a néppel : megbecsülték ; részt-vettek örömében-bánatában ; mi
kor mód volt benne, örömben is részesítették. De bezzeg nem tud
ják az újak: a parasztot udvarukból kicsukják; letolvajozzák, 
legazemberezik, lehazugozzák ; annak apró-cseprő bajaival nem 
gondolnak ; ha baj éri, nem sajnálják ; ha öröm éri, nem örülnek 
vele. Kicsiségek ezek, tisztelt Hallgatóim ; de higyjék el nekem, 
ezek a kicsiségek vetették el a socialismus magvát.

Járult hozzá egyéb is. A régi birtokos osztály elszegényedett;
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az adósság ellepte. S a vizbefuló ember nem ér rá máson segítni: 
elég neki a maga baja. Ez idegenítette el a föld népét sokhelvtt a 
régi birtokos család eladósult ivadékától is. Maradt volna a pap, 
tanító, jegyző, mint a nép természetes vezetője. Ámde tudjuk a vi
lág folyását : hogy évek óta nincs tárgy, mely a tanítóság és tanár 
ság érdeklődését oly kizárólag le tudja kötni, mint a fizetés-javítás ; 
ma a papságot is a congrua tartja lázban ; a jegyzőről nem is szó
lok. Az idők jele ez. Ez a minden nemesebb kötelességérzetet elölő 
anyagiasság volt az oka, hogy az értelmiség arra hivatott része 
elvesztette befolyását a nép felett. A magára hagyatott nép mit 
tegyen? A maga lábán járni nem tud; vezetőre szorul; a régi 
vezető cserben hagyta; s most ott kínálkozott helyette csábító 
ígéretekkel Yárkonyi, csoda-e ha utána indult?

Világos, hogy ezt az eljátszott bizalmat, melynek visszaszer
zése a társadalomra nézve életkérdés, visszaszerezni erőszakkal 
nem, csak okossággal s komoly jóakarattal lehet. Az értelmiségnek 
át kell éreznie a helyzetével járó erkölcsi felelősséget és kötelessé
get. Mint a hogy a szülő kiskorú gyermekéért erkölcsileg felelős, 
oly erkölcsi felelősség terheli az értelmiséget is a szellemileg kis
korú, műveletlen néppel szemben is. Ez alól a felelősség s a vele 
járó kötelességek teljesítése alól senki magát büntetlenül ki nem 
vonhatja. Kötelességmulasztásáért az értelmiség most lakói, a 
parasztsocialismus által.

Ha tehát a bajnak ezt a gyökerét ki akarjuk tépni, világos, 
hogy mindenkinek iparkodnia kell első sorban a maga körében élő 
közrendbéli emberek bizalmát — emberséges bánásmód, részvét, 
igazi jóakarat és megbecsülés által — megnyerni ; de a tanítókra 
s nevelőkre — a kik a jövő Magyarországát készítik elő — más 
feladat is vár : ezeket a humánus elveket becsöpögtetni a fia
talság szívébe. Középiskolai Tanár Urak, Önökhöz intézem azt a 
kérést, tanításuk közben ejtsék módját annak, hogy tanítványaik
ban az okos, munkás részvétet a nép sorsa iránt felébreszszék 
ó, van arra alkalom elég lépten-nyomon — hiszen azok lesznek a 
magyar társadalom vezetői, a magyar föld urai, a magyar törvény- 
hozás tagjai. Tegyék Önök jóvá a korábbi tanári nemzedékek 
mulasztásait, a melyek — elvakítva a tudás fényétől — nem látták 
meg azt, hogy a sok tudomány mellett tanítványaik szíve parlagon 
maradt ; és azután keserű csalódással látták, hogy került ki az ö 
kezük alól az a sivárlelkű, önző, strébernemzedék, mely ma kiét-
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lenné teszi Magyaroszág társaséletét és közvetve megkönnyíti a 
a Várkonyiak munkáját, a saját érdekén kívül nem lévén érzéke 
semmi egyéb iránt. Ne vegyék ezt tőlem zokon, hogy igy kimon
dom. Jól tudom én azt, hogy rosszhiszemüleg, de legjobb meggyő
ződésük szerint cselekedtek. Azonban emberek voltak és tévedtek. 
Nekünk, kiket a következmény a baj okára rávezetett, kötelessé
günk okulni. Tőlünk már vétkes hanyagság volna az, a mi tőlük 
csak tévedés volt.

És most egy-két szót hozzátok tanítótársaim, kikre Magyaror
szág leányainak nevelése bízva van. Azokból a leányokból lesznek 
a jövő Magyarország anyái, a családok őrangyalai, a társadalom 
nemtői, az életütötte sebek bekötözői. Gondoltok-e nevelői mun
kátokban arra, hogy e hivatás teljesítése nem annyira hibátlan 
franczia kiejtést, vagy folyékony előadást, vagy szabályosan szer
kesztett háromszögeket, mint inkább szívjóságot, kötelességérze
tet és nőies gyengédséget kíván ? Mikor kis-leány tanulóitokat ver
senyre serkentitek, meggondoljátok-e, hogy az a verseny benne 
könnyen kifejlesztheti a hiúságot? Mikor a tehetséges tanulótokat 
megdicséritek s a tehetségtelent megszégyenítitek, jut-e eszetekbe, 
hogy ezzel a kötelességérzet mindkettőben eltompul, mert olyanért 
éri őket gáncs és dicséret, a mi nem az ő érdemük, a miről ők nem 
tehetnek. És mikor fegyelmetek érdekében azt kívánjátok tőlük, 
hogy megszégyenített vagy egyéb okból síró társukkal nem törődve, 
figyeljenek, gondoltok-e arra, hogy akkor azt ölitek ki belőlük, a 
mi nekik az életben legszükségesebb, legértékesebb és semmi egyéb 
által nem pótolható természeti adományuk : a nőies gyengédséget 
és részvétet; és magatok nevelitek bennük az önzést. Ne mondja azt 
senki, hogy ez nem e tárgyhoz tartozik. Mert igenis : az önző, hiú, 
versengő, részvétlen úri asszonyoknak igenis nagy részük van apa- 
rasztsocialismus kifejlődésében. Nem tudnak azok derék, jó fiiakat ne
velő anyák lenni ; nem tudnak azok őrangyalai lenni családjuknak ; 
nem tudnak azok nemtői lenni a társadalomnak. Mert ők maguk
kal vannak elfoglalva — gyermekeikkel gondolni rá nem érnek; 
mert ők hiúságukkal bíbelődnek — mit bánják, mit csinál házuk 
népe, egy nyomorult cseléd ? — mert ők csak az élvezetet hajhász- 
szák — nincs szívükben részvét a mások szenvedése iránt. A régi 
magyar úriasszony maga főzte az orvosságot cselédasszonyának, 
maga adta be ; kis gyermekét ő tartotta keresztvízre és ha az édes 
anya elhalt, a kis árvát magához vette és tisztességes munkás
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leányt nevelt belőle. Ezekhez az egyszerű erkölcsökhöz kell vissza
vezetni a magyar úri rendnek reánk bízott leánygyermekeit. Míg ezt 
meg nem tudjuk tenni, addig a társadalmi sebek egészen be nem 
gyógyulhatnak. Mert ebben a munkában a feladat nagy része a 
nőre vár, a gyöngéd női szívre és a gyöngéd női kézre. Ebből a 
munkából követelje ki részét a nő. Ebben érvényesítse Istenadta 
tehetségeit. Akkor áldás lesz munkáján. Mert ez a tér neki van fen- 
tartva; férfi őt ezen a téren sohasem pótolhatja.

De időm fogy. Egyébre kell térnünk.
2. Hogy veszett ki a nép szivéből a vallás ?
Tegyük kezünket szivünkre s mondjuk meg igazán : tettünk-e 

mi müveitek valaha valamit arra, hogy a nép lelkében a vallásos 
érzést ápoljuk? Megtettük-emindazt, a mi ez irányban kötelességünk 
lett volna? Adtuk-e a komoly vallásosságnak azt a példáját, mely 
képes lett volna műveletlen környezetünkben utánzásra ösztö
nözni? Yolt-e gondunk arra is, hogy cselédeink vallásos köteles
ségeiket híven teljesítsék? — Nem részletezem tovább. A választ 
úgy is tudjuk. A baj az, hogy a művelt osztály vallás dolgában a 
műveletlennek példát egyszerűen azért nem adhatott, mert vallás
talanná vált maga is. Az utolsó évtizedek végzetes divatja hozta 
ezt igy magával. Igenis: csak divatja; mert ha meggyőződésből 
történt volna, még hagyj án. De tettük meggyőződés és lelkiismere
tünk hozzájárulása nélkül, pusztán attól való féltünkben, hogy 
nevetségesekké válunk. Pedig lám, kár volt annyira félnünk. 
Mert ott van a világ legelső nemzete: az angol. Az — bámulatos 
józansága mellett, vagy talán ép azért — nem röstelli bevallani, 
hogy Istent féli és hogy a vallást tartja a legszentebbnek a világon, 
a mi ellen tiszességes embernek véteni nem illik. A vallást vissza 
kell állítani oda, a hová való : t. i. a legbelsejébe az emberi szív
nek. Nem a felekezetiséget értem félre ne értsenek. Hanem a 
vallást: a hitet az örökjóban és az örökigazban és a jó jutalmában 
s a gonosz büntetésében túl e földi életen.

Ezt a vallásos érzést erősíteni, ápolni a fiatalság lelkében 
nem csupán a hitoktatók — minden tanító feladata ; mert ebből 
az érzésből táplálkozik az erkölcs ; s mert erre az érzésre a gyer
meknek egykor, az élet megpróbáltatásai közt s a saját szevedélyei- 
vel való kikerülhetetlen harczokban nagyobb szüksége lesz, mint 
az igeragozásra vagy a lánczszabályra.

3. Mi okozta a nép elszegényedését?
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Egyéb gazdasági okok mellett, milyeknek tárgyalása nem ide 
tartozik, nagy részben a tudatlanság. Hogy ezzel szemben a taní
tóra, mint okos, jóakaró fel világosi tóra és tanácsadóra mily feladat 
vár, nem csupán a tanulókkal, de talán még inkább a szülőkkel 
szemben : a felől, úgy hiszem, ebben a körben mindenki tisztában 
van. Tehát áttérhetek az utolsó pontra.

4. Miért maradt a nép szervezetlen ?
Ez a pont, azt hiszem, bővebb felvilágosítást kíván ; a meny

nyiben az a dolog, a melyre vonatkozik — t. i. a szövetkezeti 
ügy — valószínűleg még e körben is némileg idegen. Sajnálom, 
hogy több térrel és idővel nem rendelkezem a szövetkezeti intéz
mény áldásos voltának kifejtésére, úgy, a mint az főkép Angliában 
és Németországban évtizedek óta, de ma már Európa minden 
egyéb művelt államában működik. Az összekötött és szétoldott 
vesszőcsomó története ez, tisztelt Hallgatóim. A kis emberek szövet
kezése közös oltalomra, közös boldogulásra. Az eredmény meglepő; 
nemcsak anyagi, de még inkább erkölcsi tekintetben. A szövetségi 
tagság egyértelmű azzal, hogy : tisztességes boldogulás. - Ennek 
az ügynek már nálunk is van egy szívós kitartással, lelkesen küzdő 
csapata. De a nemzettest zöme az eszmétől ma még idegen. A ma
gyar tanítóságra vár a feladat, ezt az eszmét a társadalom arra 
való elemeivel megértetve, megszerettetni és annak érvényt sze
rezni. Ezzel a parasztsocialismus ellen nem csekély értékű, termé
szetes gátat emelnének ; mert a hol mindenki megtalálja tisztességes 
boldogulását, ott a társadalom-felforgató törekvések feleslegesekké 
válnak és maguktól megszűnnek.

Azt hiszem, a szövetkezeti mozgalom vezetői — ha a Társa
ság őket erre felkérné — szívesen hajlandók lennének az intézmény 
szervezetét és eddigi sikereinek ismertetését a Társasággal előadás 
alakjában közölni. A dolog időszerű volna annál inkább, minthogy 
immár a törvényhozás is elérkezettnek látta az időt arra, hogy e 
fontos intézményt törvénnyel védje és szabályozza.

G e ő c z e  S a r o l t a .
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A ZENE- ÉS ÉNEKTANÍTÁS ÜGYE A KÖZÉP
ISKOLÁBAN*

Lehető legfiatalabb koromtól fogva foglalkozom a házi zene- 
tanitással és immár tíz éve annak is, hogy nyilvános tanintézetek
nél (tanító-, tanítónőképzőknél és gymnasiumnál) működöm mint 
zene- és énektanár, s e tiz év tartama alatt erőmnek legjavát, sok
szor művészi ambitióim elnyomásával, a tanügynek szenteltem. 
Nem szerénytelenség tehát, ha most, az általános tanterv-revisio 
idején, hivatottnak érzem magamat arra, hogy a családi és az isko
lai zene körül szerzett tapasztalataim alapján a középiskolai zene- 
és énektanítás kérdéséhez hozzászóljak.

Kényszerítenek erre a zeneművészetnek hazánkban tapasz
talható szomorú viszonyai : hiszen mindnyájan tudjuk, hogy a 
nagy közönség pártolásának ellenére — nálunk a zene nem lendül 
fel oly arányban, m int a többi művészetek, s a midőn eme pangás
nak okait kutatom, rigy találom, hogy itt első sorban a középiskola 
a hibás. A középiskola, mely az énektanításra nagyon kevéssé-, 
a zenetanításra pedig épen nem terjeszti ki figyelmét, mert azt ren
des tárgyai közé tudvalevőleg fel nem vette és ámbár ott, a hol, heti 
egy órát szentel is neki, a többi tantárgygyal semmiféle összefüg
gésbe nem hozta. A zeneművészet hátramaradottságának többi 
okait, mint ide nem tartozókat, e helyen'nem sorolom fel, itt csak 
azt akarom kimutatni, hogy a középiskola fent említett mulasztá
sával sok irányban vétkezett.

Vétkezik a középiskola a zene- és énektanítás elhanyagolá
sával 1 . az általános műveltség követelményei ellen, mert a zene 
annak egyik fontos részét képezi, mely nélkül el sem képzelhető.

Vét 2. a növendékek ellen, a kiktől megvonja a kedély- és 
szívnemesítés egyik leghathatósabb eszközét.

Vét 3. a nemzeti érzés ellen, mert minden más nemzetnél az 
ének oly eszköznek bizonyult, mely a társadalmi ellentéteket 
kiegyenlíti, az összetartást előmozdítja, sőt gyakran az egyéni túl
kapást is fékezi ;

de vét 4. a nemzeti kultúra ellen is, mert a művelt középosz-

Felolvasta a szerző a Pædagogiai Társaság máj. 21-iki ülésén.



tály zenei képzettségének híján a zeneművészet — a kultúra egyik 
jelentékeny tényezője — nem fejlődhetik, nem válhatik népszerűvé;

és vét 5. a saját omnipotentiája ellen is, a mennyiben a 
házi nevelésnek egyik ágára, a zeneire semmiféle befolyást sem 
gyakorolhat és erre nézve a családnak sem tanácscsal, sem példá
val szolgálni nem képes.

Ezért van az, hogy a házi nevelésnek semmi ágában sem 
találkozunk annyi kontársággal, czéltalan idő- és pénzpazarlással, 
mint épen a zenetanításhán. Mostani zenei nevelésünkben alig 
találunk nemzeti szellemet, ritkán kedélynemesítő irányt és soha 
kapcsot a zenetanítás és az általános iskolai műveltség között.

Mindezekért pedig nem a családot érheti vád, mely utóvégre 
is saját belátása szerint cselekszik, hanem igenis a középiskolát. 
Mert ha ott is tanítanák az éneket, ha ott tovább építenének azon 
az alapon, melyet a népiskola rakott, szorosabb volna e tekintetben 
is a kapocs iskola és család között, sőt biztosra veszem, hogy még 
a népiskolában is — épen eme szorosabb kapocs alapján — szebb 
eredményt lehetne felmutatni a zenetanításban. Igen gyenge ellen
érv volna az, hogy hiszen némely középiskolában tanítják az éne
ket, s hogy az istentisztelet — vagy némely iskolai és nemzeti 
ünnepek alkalmával a növendékek a nyilvánosság elé is lépnek 
énekükkel. Ezek az énekproductiók azonban mindenütt csak facul- 
tativ tanításon alapszanak ; az ünnep előtt nagyban folyik a ké
szülődés, utána pedig senki sem törődik az énektanítással. Az ének
tanítás ez intézetekben tehát csupán actuális •— de sohasem 
magasabb paedagogiai érdekek szolgálatában áll. Mert a középiskola 
nemcsak hogy nem folytatja a zenei nevelést ott, a hol azt a nép
iskola elhagyta, nemcsak hogy nem használja fel a zenét a maga 
czéljaira, hanem azt úgyszólván lenézi, tanterve keretébe bele nem 
illőnek tekinti, s így az alsóbbrendű iskoláknak is rossz példával 
szolgál.

Bizony más színvonalon állott az énektanítás a 16., 17., 18. 
század iskoláiban, a melyekben a latin mellett az ének a többi 
tantárgyak középpontja volt és a hol rangban, a rector után a can
tor következett. És ha látjuk, hogy e századokban mily hatalmasan 
fellendül a zene- és énekművészet, ha tekintetbe veszszük, hogy an
nak mennyi halhatatlan remekműve keletkezett ez időben, önkény
telenül is keressük a kapcsolatot ezen jelenség és a zenének az is
kolában való intensiv cultiválása között. A harminczéves háború,
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a népeknek ez a szellemi és vagyoni megrontója, magával hozta 
a művészeteknek s így az iskolai énektanításnak hanyatlását is. 
S így a 18. század vége felé az ének m m  szerepel többé a közép
iskola rendes tantárgyai közt. Csak egyes iskolákban él tovább az 
ének iránt való lelkesedés, ilyen pl. Lipcsében a Tbomasschnle, a 
melyben századok óta egyformán virágzik az énektanítás.

Németországban ugyan egyáltalán megjavultak az énektaní
tás viszonyai a legutóbbi időkben. A berlini Sing-Akademie kezde
ményezésére már több középiskolában nagyobb óraszámot állapí
tottak meg az énektanításra és gondosabban is tanítják. Kezdik 
lassankint belátni, hogy az énektanítás kitűnő fegyelmi eszköz, 
s hogy az iskola hivatva van arra, hogy egészséges művészeti kép
zést nyújtson a tömegeknek. Tudatára jutnak annak is, hogy csak 
az iskola cultiválhatja a közép- és újkor zeneirodalmának remek
műveit az ifjúság zenei izlésénék és zenei érzékének fejlesztésére 
való tekintettel, szemben a mindinkább előtérbe nyomuló instru
mentális zenével, mely a vocális zenét háttérbe szorítja.

Pedig az utóbbi, a vocális, a tulajdonképeni zene, s így téve
désben vannak azok, a kik azt állítják, hogy a zeneművészet most 
virágzása újabb korát éli. Az instrumentális zene aránytalanul 
nagy fellendülése, a vocálisnak hanyatlása mellett, a zenei ízlés 
romlását vonja maga után. Pl. a zongora, a legelterjedtebb hang
szer, ennek csak előmozdítója ; 1000 zongorázni tanuló egyén közül 
legfeljebb 10 viszi szellemi- és zenei tehetségei, valamint anyagi 
kedvező körülményei alapján annyira, hogy a magasabb zenét 
élvezhetöleg gyakorolhassa. A többi vagy teljesen elfordul nemcsak 
a zongorázástól, de egyáltalán a zeneművészettől sok hiábavaló 
idő- és pénzpazarlás után, vagy pedig — s ez még talán rosszabb — 
a zenei piacz selejtesebbb, ízlést rontó, de technikailag könnyebb 
termékei félé fordulván, továbbterjesztőjévé lesz a zenei rossz ízlés
nek. Bátran elmondhatjuk, hogy a zongora elterjedése az operette 
és gassenhauer irodalom elterjedését vonja maga után. E műfajo
kat az elmúlt századokban nem is ismerték ; akkor még a táncz- 
zene is classikus értékű volt. A zenekari hangszerekről mindez 
nem áll; mert ezeknek mívelői társakat keresnek, az egyenkint 
gyönge erők egyesülnek és nagyobb erővé tömörülnek, magasabb 
értékű műveket cultiválnak. S ez még nagyobb mértékben áll az 
énekre nézve, a melyet bárki tanulhat, ha még oly kevés hangja 
van is, sa melynek tanulása legkevesebb idő és helyes eljárás mel-
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lett, legkevesebb pénzáldozattal is jár. A legkisebb hanggal is részt 
vehetünk a legnagyobb, legmasztosabb müvek előadásában, ha so
kan testületté tömörülünk. Minden egyes énekes, a mellett, hogy 
hozzájárul a mások gyönyörködtetéséhez, maga is gyönyörködik, 
zenei ismeretköre bővül, æsthetikai érzéke fejlődiK. Mindez pedig 
a zongorázók nagy tömegére vonatkozólag nem áll.

Nálunk, sajnos, mindez ideig nem'jutottak a mértékadó körök 
ezeknek belátására s így semmi sem történik az ifjúság zenei 
nevelése érdekében. Vannak középiskolák, a melyekben a zenéért 
lelkesedő egy-egy tanár vagy igazgató kezdeményezésére tanítják 
ugyan ez éneket és zenét, de mindig csak rendkívüli órákban, 
melyeken a tanítvány kénye-kedve szerint részt vehet vagy nem, s 
a melyeken mihamar észreveszi, hogy az énektanítás teljesen mel
lékes. A zenének, éneknek ezt a megvetését aztán magukkal viszik 
az életbe is, s innen van az a jelenség (mely idegenek előtt meg
foghatatlan), hogy az intelligens körökben a zenét, de kivált az éne
ket, absolute nem cultiválják. Ügyvéd, orvos, tanár, stb. restellne 
énekelni ; ha együtt vannak, politizálnak, kártyáznak, de semmi
esetre sem énekelnének, még ha tudnának is.

Milyen másként van ez a művelt külföldön, a hol az intelli
gens osztályok férfiai között alig van olyan, a ki valamely dalos
körnek tagja ne volna, a ki lietenkint legalább egy estét az éneknek 
ne szentelne, s azt otthon is, a maga családja és barátai örömére, 
ne cultiválná. És nálunk? Ha a társaság zene után kívánkozik, 
hadd jöjjön a czigány és muzsikáljon, s mi urak ez alatt mit tehet
nénk? Persze hogy iszunk. S tulajdonkóp annyira jutottunk már, 
hogy a zenét csak akkor kívánjuk meg, ha már nem vagyunk telje
sen józanok.

Hogy a zenének ez a lenézése a középiskolában mily eclatán- 
san nyilatkozik, arra számos példát tudok ; hadd mondjam el itt 
csupán a magamét. Engem a középiskola osztályain végig, egész 
az érettségi vizsgálatig üldözött egyik tanárom, mert zenész-pályára 
készültem, s bizony nagy megerőltetésembe került, hogy — az isko
lai és művészeti tanulmányok közt amúgy is meglevő ellentétes
séget leküzdve még ennek a tanárnak a szeretetreméltóságával 
is megmérkőzzem. A midőn néhány évvel ezelőtt megbíztak, hogy 
a mintagymnasiumban az ének- és zenetanítás vezetését átvegyem, 
nagy örömömre azt tapasztaltam, a mit régibb személyes érint
kezés alapján amúgy is tudtam, hogy az intézet vezető férfiai a
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zenei nevelést illetőleg velem egyetértenek. E férfiak egyikét azóta 
váratlan halál idő előtt elragadta körünkből, másikat betegség 
tartja tőlünk távol, de az ő nemes szellemök uralkodik az intézet
ben. Ok tudták, hogy az éneket csakis facultative tanítani nem 
lehet, hogy azt lehetőleg összhangzásba kell hozni az irodalmi 
képzéssel s tovább mentek : iskolai zenekar szervezésének eszméjét 
pendítették meg, s kimondották, hogy a mely tanítvány ott
hon tanul valamely hangszeren játszani, az tudását használja fel 
az iskola szolgálatában, miközben zeneileg maga is tovább műve
lődik. így létesült a mintagymnasium ifjúsági zenekara, melylyel 
évek során át akárhány sikerült, szép előadást rendeztem, persze 
oly nagy fáradság árán, melyről másnak fogalma sincs.

Ámde mindez még sem egyéb kísérletezésnél, s a középisko
lai zene- és énektanítás mégis csak hézagos marad. Egy isolált 
intézet nem teheti jóvá mindazt, a miben a középiskola a maga 
összességében vétkezett, az ügyön alaposan csak ez az egész intéz
mény segíthet. Hiszen a mintagymnasiumban is mihamar észre
vettem, hogy bizony hálátlan — hogy ne mondjam : teljesen hiá
bavaló — munkát végzek. A tanítványok, ha korábban nem, hát 
már a II. osztályban tudatára jutnak, hogy az ének és zene nem 
rendes tárgyak; ennélfogva az ambitio lejebb száll, a fegyelem 
csökken, s a növendékeknek csak csekélyebb része, akikben a zene 
iránt érzett hajlam igen erős, vesz részt saját jóakaratából a zene- 
és énekórákban. Ám e csekély számú csapat is lassankint kedvét 
veszti, látván az általános közönyt ; mintegy kiérzik a növendékek, 
hogy az ének- és zenetanítás tulajdonkép czél- és irány nélkül 
folyik, mert a többi tantárgyakkal semmiféle összefüggésben nincs.

Épen a középiskolákra való tekintettel néhány évvel ezelőtt a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter rendeletére az orsz. zene-akadé
mia tanáraiból bizottság alakult, mely minden iskolai év végén az 
erre jelentkezőket vizsgálatnak veti alá s nekik középiskolai zene- és 
énektanításra képesítő oklevelet állít ki. Nézetem szerint ez az 
intézmény nem javított a dolgokon, mert puszta formaságon alap
szik. Eddig is nem magukon a tanárokon mult a dolog, hanem a 
középiskolai tanterv hiányosságán; ha pedig a tanárok elégtelen 
képzését tekintjük az ügy hátráltatójának, akkor elmondhatjuk, 
hogy ez a diploma nem gyarapíthatta tudásukat. Kiképzésükre 
nézve pedig semmiféle intézkedés nem történt. A vizsgálaton igen 
keveset kívánnak a jelentkezőktől s így diplomájuk nem sokgaran-
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tiát nyújt arra nézve, hogy képesek volnának valamely középisko
lában a zene- és énektanítás magasabb követelményeinek meg
felelni.

Az ifjúság művészeti nevelése érdekében több oldalról, a leg
illetékesebbről is épen a legutóbbi időben történt felszólalás. így 
Láng Nándor értekezik e kérdésről a Magyar Psedagogia 1897. év
folyamában (441. 1.), s a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr is 
egyik leiratában megrója a közönségnek a művészetek iránt való 
csekély érdeklődését s kifejezést ad abbeli óhajának, hogy a közép
iskola az ifjúságot művészi irányban is nevelje, mert a művészetek 
csak igy nyerhetnek nálunk talajt. E felszólalás persze csak a 
képzőművészetek érdekében történt, holott nézetem szerint a zene
művészet még sokkal inkább rászolgált, hogy ügyét felkarolják. 
Tudtommal jelen felolvasásom — sajnos ! — az első kísérlet, mely 
a magyar tanférfiak érdeklődését a zenei nevelés fontosságára fel 
akarja hívni. A Magyar Pædagogiai Társasághoz fordulok azzal a 
kéréssel, hogy helyezzék vissza oda, a honnan az ifjúság hátrányára 
kiszorították, ha nem is mint főtantárgyat, de mint a tantárgyak 
letöbbjével egyértékü rendes tantárgyat, azt a művészétét, mely a 
nemzeti költészetnek édes testvére, mely emezzel együtt, de igen 
gyakran egymagában is, dicséri az Istent, lelkesít bennünket a 
haza szeretetére, jóban, roszban felemeli lelkünket s a legnemesebb 
érzelmeket fejleszti bennünk.

Mindezeket előre becsátva, van szerencsém, az ügy iránt való 
igaz lelkesedéstől vezetve, a következő javaslatokat tenni a zenei 
nevelés érdekében :

1. Feltéve, hogy a középiskola csakugyan fel akarja karolni a 
zenei nevelés ügyét, iparkodjék mindenek előtt oda hatni, hogy a 
népiskola czéltudatosan teljesítse kötelességét az énektanítás terén 
a meglevő tanterv keretében, ügy, hogy az abban felvett minimum 
legyen az az alap, a melyen a középiskola tovább építhet. A fel
vételi vizsgálat tárgyai közé vegye fel az éneket is, kívánja meg, 
hogy a belépő növéndékek ismerjék legalább is az egyszer vonalzott 
zöngéket hangzásuk és jegyök szerint.

2. A zene- és énektanítás vétessék fel a középiskola rendes 
tantárgyai közé, legalább is az alsó osztályokban, s maga a tanterv 
emelje ki annak fontosságát az emlékező tehetség-, a rythmikai- és 
halló-érzék fejlesztésére nézve, tekintse azt a művészi nevelés kiegé
szítő részének, mely egyúttal előmozdítja az összetartozást, a társas
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életet, s a modern műveltségnek egyik kimagasló tényezője. A mai 
kor müveit emberének csak úgy kell ismernie a zenei klasszikuso
kat, a musica sacra termékeit (a XVI., XVII. század termékeit), 
valamint a múlt évi jelen század oratórium-szerzőit, különösen 
Haendlt és Mendelssohnt, mint a hogy ismernie kell a hazai nagy 
mestereket : Tinódit, Lisztet, Mosonyit, stb., vagy a mint az iro
dalom nagyjait ismeri. Mindenek felett Haendlt és Mendelssohnt 
emelem ki, mert ezek oratóriumainak tárgya vagy bibliai, vagy a 
görög drámából való s így e müvek tárgyuknál fogva is odaillenek 
a gymnasiumi tanterv keretébe, mely a klassikus irodalomra külö
nös súlyt fektet. E művek ízlést és erkölcsöt nemesítő erejöknél 
fogva magasan fölötte állanak a népdalirodalomnak, a melynek már 
szövegei is gyakran épen nem 10—16 éves ifjak szájába való. Igya 
millenniumi monstre-hangversenyen előadott néhány dalnak szö
vege bizonyára nem csupán bennem keltett megütközést. A közép
iskolákban használatos dal-gyűjteményekben különben is akárhány 
ily számra akadunk.

Az oratóriumok betanulása, előadása képezi és tisztítja az 
ízlést, az æsthetikàval foglalkozó növendéknek sehol sincs annyira 
alkalma, hogy a művészet lényegéről, hatásáráról maga szerezzen 
tapasztalatokat, mint épen a classikus zene cultiválásánál.

3. Hogy azonban az énektanítás biztos és czéltudatos legyen, 
szükséges, hogy elméleti fegyelmezésen alapuljon; erre nézve a 
következő fokokat ajánlanám : I. fok : A hangnemek és létrák ala
pos tárgyalása, de nem csupán a modern-, hanem a görög létráké 
is, mert csak ezeknek együttes tanulmányozása fogja a növendé
keket helyes, biztos intonálásra és lapról való (prima vista) olvasásra 
képesíteni [Hogy a modern és görög létrák tanulmányozását miként 
vélem összekötbetőnek, azt az alább előadandó javaslatok bővebb 
magyarázatával együtt egy később kidolgozandó részletes tanterv
ben szándékozom kifejteni.] A hanglétrákkal kapcsolatban levő 
rythmikai gyakorlatok-, továbbá az olvasókönyvekben feltalálható 
versek felett írt dalok betanulása egészítené ki az első foknak 
anyagát.

A II. fokon a hangközön alapuló-, valamint vocalizáló- és 
solfeggiáló gyakorlatok, melyek a hang szépségét előmozdítják s 
a kiejtés tisztaságát fejlesztik (de már itt tekintettel a hangvétel — 
register — különböző fajaira) képezzék a tananyagot.

A III. fokon a hangzatok (hármas-, négyes-, módosított ossz-
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hangok) ismertetési, a canon-formából kiindulva a többszólamií 
ének gyakorlása, továbbá a müvek formaszerinti elemzése volna 
felveendő.

' A IV. fokon a zenetörténet rövid vázlata, a classikusok és a 
hazai mesterek jelesebb müveinek ismertetése mintegy összefogla
lását képezné az elméleti ismereteknek.

4. Minthogy a középiskolának úgy is egyik főfcladata, bogy a 
classikus szellemet fentartsa, tovább fejleszsze, az énektanítás 
térén is a classikus irány legyen előtérben. Az ellenpontozatos 
énekek, a XV., XVI., XVII. század zeneirodalmának gyöngyei, 
nemcsak hogy a zenei műveltséget mozdítják elő, hanem egyszer
smind jobban megfelelnek az emberi hang törvényeinek, mint a 
modern zeneirodalom termékeinek legnagyobb része.

5. A& eddig elmondottak kívánatossá sőt szükségessé teszik, 
hogy az énekórák száma a középiskolában szaporíttassék-, illetőleg 
mindjárt nagyobb számban állapíttassák meg. Az énektanítás alól 
egy növendék se mentessék fel. Azt, a kinek absolute nincs hallása 
és így ha énekelne, csak rontaná a többiek énekét, írásbeli mun
kálatokkal foglalkoztathatja a tanár. E közben is mindig hallván 
az éneket, hallása idővel javulni fog, s ha éneklésre nem is, de leg
alább zenei észrevevésre képessé válik.

6. Ha így a zenének meg lesz a középiskolai tantárgyak közt 
a maga méltó helye, könnyen keresztülvihető az is, a mit már fen
tebb igen kívánatosnak mondtam, hogy t. i. az iskola befolyást 
gyakoroljon a házi zenetanításra is. Maga az igazgatóság figyel
meztesse a szülőket, hogy kérjék ki erre nézve a zenetanár tanácsát, 
a ki különösen oly iskolában, a hol zenekar is van, legjobban meg
mondaná, mely tanítvány mily hangszeren tanuljon játszani. Az 
összjátákot aztán különösen a IV., V., VI. osztályokban kellene 
kultiválni, mert ezeknek tanulói a hangváltozás miatt úgy sem igen 
énekelhetnek. A zenekari gyakorlatoknak úgy sem igen lehet önálló 
jellegök, inkább csak a kor- és magánénekek kíséretére szolgál
nának.

8. Mindezek után most azzal a kérdéssel kell foglalkoznunk, 
milyen legyen az a tanár, a ki mindezeket megvalósítani képes lesz ? 
Nézetem szerint a középiskolai zenetanárnak karmesteri és tanári 
tulajdonságokat kell magában egyesíteni, képesnek kell lennie, 
hogy a növendékeknek elméleti oktatást adjon, hogy hangjukat 
kellően képezze, hogy a karokat betanítsa és vezesse, hogy bármily
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nehéz partitúrát elolvasson ; a zeneirodalom minden ágát ismerje 
kell, hogy ellenpontozati képessége művészi színvonalon álljon, 
mert csak az esetben tudja a classikus zenét kellőleg ismer
tetni. De középiskolai színvonalon álló általános műveltségűnek is 
kell lennie, mert csak így működhetik az iskola szellemében. Kívá
natos volna, hogy a középiskolát végzett-, magasabb zeneintézetben 
képesített zenetanárok legalább két éven át hallgassanak pæda- 
gogiát, magyar irodalmat az egyetem bölcsészeti karán.

Addig azonban, a míg ez az idő elérkezik, a középiskolai 
zenetanítás vezetésére legalkalmasabbaknak találom az áll. polg. 
isk. tanítóképzőben képesített tanítókat, kivált ha meg magasabb 
zenei kiképzésben is részesültek, pl. az orsz. zeneakadémiában. 
Ezek zenei ismereteik mellett a módszertanban, az összes pædago- 
giai tárgyakban jártasak. Erős meggyőződésem, hogy — ha egyszer 
az énektanítást a középiskola rendes tantárgyai közé felveszik, és 
ha a tanárok kiképzésének régóta vajúdó kérdését végre rendezni 
fogják — nem lesz nehéz oly tanárokat találnunk, kik az itt felso
rolt követelményeknek megfelelnek.

Nem akarom felemlítetlenül hagyni azt sem, hogy — ha a 
zenetanártól az itt elsorolt tulajdonságokat mind megkívánjuk — 
szükségesnek tartom, hogy anyagi helyzete egyenlő legyen a többi 
tanárokéval. Nem sértő és megalázó dolog-e (ezúttal haza beszélek), 
hogy pl. a tanítóképzőkben a zenetanár óráit sokkal rosszabbul 
díjazzák, mint a többi rendes tanárét ? Pedig ő mindenesetre ne
hezebb, megerőltetőbb munkát végez, mint kollégái s e munkásság 
szellemi értékét a többi tanárokénál kevesebbre becsülni nem sza
bad. A zene egész embert kíván, s a zenei pályára készülő jelöl
teknek a mellett, hogy az elméleti tárgyakban is jártasságra kell 
szert tenniök, a maguk művészetének gyakorlati elsajátítására kell 
minden szabad idejöket fordítaniok s még az iskolai tanulmányok 
tartamán túl is folyton időt kell szentelniük a zenegyakorlatokra. 
Hát még, ha az egyetemi műveltséget is megkívánjuk tőlük ! Méltá
nyos volna tehát, hogy anyagilag legalább is olyan positiója legyen, 
mint a többi tanárnak, a mi annál világosabbá lesz, ha felhívom 
tisztelt hallgatóim figyelmét arra is, hogy mennyi rendkívüli mun
kát végez a zenetanár. Iskolai ünnepek, vizsgálatok, hangver
senyek, stb. alkalmával első sorban a zenetanár van igénybe 
véve s a többi tanároknak, a kik a sikerült előadásban gyönyör
ködnek, halvány sejtelmök sincs arról, mily fárasztó, sokszor egész-
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ségét is aláásó m unkát végez zenész kollégájok, hány szabad dél
utánját V. ünnepnapját kellett feláldoznie, hogy ezt az eredményt 
felmutathassa, melyet a többiek magától értetődőnek tartanak ! 
H át még ha a többieknek fogalmuk volna arról, hogy magának az 
előadásnak vezetése mily óriási fáradsággal, mennyi izgalom
mal jár !

Tisztelt hallgatóság! Mai felolvasásom csak általános szem
pontokból tárgyalja ezt a — meggyőződésem szerint — nagyfon
tosságú kérdést, de megvallom, megerőltetésembe került, hogy rész
letekbe ne bocsátkozzam, melyek a dolgokat minden oldalról meg
világíthatnák. Tudom azonban, hogy lehetetlen e helyen, e felolvasás 
keretében e legapróbb részletekig elmondjam mindazt, a mit e 
kérdésről a Pædagogiai Társaság becses figyelmébe szeretnék aján
lani. Fenntartom azonban magamnak, hogy egy még csak ezután 
kidolgozandó részletes tantervben bővebben is kifejtsem nézeteimet, 
és az egyes osztályok tananyagát is módszeresen feldolgozzam.

Egyelőre csak ki akartam mutatni, mily fontos a zene- és 
énektanítás a középiskolákban, s hogy az úgy, a hogy most űzik 
(ha ugyan egyáltalán űzik), fogyatékos, czéltalan és iránytalan.

Ha sikerült tisztelt hallgatóim érdeklődését e kérdés iránt 
annyira felkelteni, hogy az ügy fontosságát méltányolva, a tanterv- 
revizio alkalmával annak szószólóivá válnának, s velem együtt 
azon volnának, hogy a zenének a kézépiskolákban méltóbb helyet 
biztosítsanak, akkor mai felolvasásommal elértem azt a czélt, a 
melyet magamnak kitűztem s akkor lesz szerecsém e kérdésről e 
helyen más alkalommal ismét szólni.

M a j o r  J. G y u l a .

KÜZDELEM A KERESKEDELMI FŐISKOLÁÉRT.

Azon élénk tollliarcz, a mely a közel múltban, több fővárosi lap
ban egy kereskedelmi főiskola felállítása mellett és ellen folyt, actuálissá 
teszi, hogy azon füzettel foglalkozzunk, a mely nem rég Kampf um die 
Handels-Hochschule czím alatt Lipcsében megjelent.* A kereskedelmi 
főiskola kérdése Németországban is épen olyan vajúdó állapotban van,

* Kampf um die Handels-Hochschule, von К. Beigel, Strassburg 
I/E., Herausgegeben von der Handels-Akademie Leipzig.
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mint minálunk, és a küzdő pártok egy része ott is, egy már fennálló 
kereskedelmi akadémia kibó'vitése által tartja megoldhatónak a kereske
delmi főiskola kérdését, míg a másik párt a tudományos-, vagy műegye
temen kiván felállíttatni kereskedelem-tudományi facultást.

Ez utóbbiak közé tartozik e füzet írója Beigel is, a ki ezen eszmé
nek már régi harczosa.*

Míg nálunk inkább a felső-kereskedelmi iskolai tanárok képzése 
szempontjából foglalkoznak e tárgygyal, addig Beigel, a kereskedők 
tudományos képzettsége tekintetéből kivánja a kereskedelmi tudomá
nyoknak, az egyetemek tanulmányi keretébe való felvételét és kimutatja, 
hogy csak még jobban gyengítené a kereskedőknek amúgy is csekély 
tekintélyét, ha magasabb kiképzésök, valamely már fennálló kereske
delmi iskolához csatoltatnék. Beigel, — helyesen — a kereskedelmi 
iskolák ügyét az állam kezébe óhajtja letenni, és e tekintetben főiskolai 
tervezete nemcsak a kivitel, hanem még az érvelés tekintetében is rend
kívüli nagy megegyezést mutat azon tervezettel, melyet nálunk Eöser 
János igazgató készített, és a mely szerintünk is egyedüli helyes meg
oldása volna a kereskedelmi főiskola kérdésének.

Beigel munkájának gondolatmenete a következő :
Az első fejezetben a kereskedelmi oktatás ügyének fejlődését 

adván, a magasabb kereskedelmi szakoktatás szükségességét fejtegeti. 
A huszadik század a népek létért való küzdelmének korszaka lesz, a 
kereskedelem-politika terén, és e küzdelemre a népeket elő kell készíteni. 
A jövő idők kereskedelmi viszonyai és alakulásai követelik, hogy azoknak 
az ifjaknak a látóköre lehetőleg tágíttassék, a kik hivatva lesznek, hogy 
később maguk is tevőlegesen avatkozzanak bele a nemzetek forgalmába. 
E látókör pedig az ismereteknek és a tudásnak magasabb mértékét 
követeli meg. A közönséges szakiskolai képzés és a routine ma már nem 
elégségesek. A bank-, tőzsde- és a szállítási ügyek nagy átalakulásai és 
rendkívüli fejlődése, a külfölddel való kereskedelmi összeköttetéseknek, 
szerződések és konzulátusok útján való fejlesztése, a részvénytársasági 
ügyek, a kereskedelmi törvényhozás, a nyomasztó anyagi és szellemi 
verseny stb. kívánják, hogy a magasabb kereskedelmi hivatásban működő 
ifjúság, magasabb képzésben és iskolázásban részesüljön. Erre nézve még 
misem történt Németországban. Három körülmény akadályozta eddig a 
kereskedelmi főiskolák alapítását.

* E nembeli művei: Vorschlag zur Erweiterung der technischen 
Hochschule zu Karlsruhe, durch eine Abtheilung für Handelswissenschaften.

Die Nothwendigkeit eines Lehrstuls für Handelswissenschaften an 
den Universitäten. Strassburg 1893.

Braucht der Jurist Buchführungskenntnisse ? stb.
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1. A kicsinylő lenézés, melyben eddig a kereskedő és speciális 
tudása részesült,

2. az önbecsülésnek és a modern szakképzettség iránti fogékony
ságnak hiánya, mely a kereskedelmi körökben uralkodott, és végre

3. az ellentállás, a melyet az egyetemek, a kereskedelmi tudo
mányoknak a főiskolai tanulmányok keretébe való felvétele ellen 
támasztanak.

A következőkben Beigel, e három akadályozó körülményt tárgyalja 
bővebben. A kormánynak nincs helyes fogalma a kereskedelmi szakkép
zettségről, mert azon véleményben van, hogy a középiskolák a magasabb 
kereskedelmi pályára is eléggé előkészítenek; pedig nagyon csekély 
érintkezési pontok vannak azon tudás között, melyet a középiskola ad, 
és azon tudás között, melyre a kereskedőnek szüksége van. Nagyon elhi- 
bázottnak tartja azt az intézkedést, hogy a konzulok mellé, a kiknek 
kereskedelmi érdekeket is kell védeniük, csak jogilag képzett attachékat 
adnak, noha egy jogász, tanulmányai körénél fogva sem tudhatja azon 
ismereteket, melyeket a külkereskedelem egy konzulátusi hivatalnoktól 
megkíván. A jogásznak adjátok a jogot és közigazgatást, a kereskedőnek 
pedig hagyjátok a kereskedelmet és közgazdaságot — mondja Beigel.

Azután összehasonlítja az egyetemek szervezetét a modern élet 
követelményeivel. Erősen kikel azok ellen, a kik azt állítják, hogy csakis 
a tiszta tudományok tanítása az egyetemek feladata, és hogy tisztán a 
praxist szem előtt tartó szakok nem tartoznak az egyetemek keretébe. 
Beigel szerint ez rég meghaladott nézet, melynek semmi alapja nincs. 
A legtöbb, egyetemet végzett embernek ma már a keserves megélhe
tésért kell küzdenie és bizony manapság az egyetemnek, az igazság 
után való tudományos kutatás mellett, a hasznossági szempontot is 
figyelembe kell vennie és praktikus embereket kell nevelnie, különben 
a merő igazság után való kutatásban a mai viszonyok között az egye
temet végzett emberek éhen halhatnak. Különben ma már pædagogiai 
szempontból sem utasítható el a praktikus szempontnak az egyetemi 
tanulmányokban való hangsúlyozása, mert csakis az abstrakt és konkrét 
gondolkodású munkára való nevelés által lesz az ifjúból egész ember. 
Adják hát fel az egyetemek megcsontosodott, de a kor szelleme által is 
meghaladott amaz álláspontjukat, hogy csupán a tudóshivatásra képez
zenek és engedjenek helyet keretükben a kereskedelmi üzemtannak, a 
könyvviteltudománynak stb.nek is.

A következő században — mondja Beigel — nehéz küzdelmet kell 
majd vívniok kereskedőinknek és gyárosainknak a világ piaczán ; azért 
még idejében meg kell adnunk a küzdőknek a szükséges stratégiai isme
reteket és képességeket, hogy a harczot diadalmasan megállják.

Ezután bemutatván a kereskedelmi főiskolák kérdésének állapotát
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az osztrák-magyar monarchiában, Franczia-, Angol-, Orosz-, Olaszország
ban, Belgiumban, Svájczban, Amerikában és Japánban stb., áttér tulaj- 
donképeni tárgyára : hogyan oldható meg a kereskedelmi főiskolák 
kérdése és milyen legyen a magasabb kereskedelmi oktatás szervezete ?

Nem kíván külön önálló kereskedelmi főiskolát, hanem azt köve
teli, hogy

az egyetemeken kereskedelem-tudományi facultások,
a technikai főiskolákon pedig a kereskedelmi tudományok szá

mára tanulmány-szakok nyittassanak.
A kereskedelem-tudományi facultás az egyetemeken, a magasabb 

kereskedelmi hivatásban működő kereskedők számára állíttatnék és tisz
tán kereskedelmi tudást közvetítene, míg a technikai főiskolákon beren
dezendő kereskedelmi szakok, az iparos pályára készülő ifjak kiképzésére 
szolgálnának és technikai- és kereskedelmi ismereteket közvetítenének.

A tanulmányi idő 6 félévből állana 30—40 kötelezett órával.
Taneszközökül szolgálnának :
1. Előadások. 2. Seminariumok. 3. Bepetitoriumok. 4. Labora

tóriumok. 5. Gyűjtemények. 6. Kirándulások. (Nagyipari mintaraktárak 
megtekintése). 7. Könyvtár. 8. Pályaművek.

Tantárgyak volnának :
I. Általános képzettségű szakok.

a) Történet (művelődés és kereskedelmi történet).
b) Földrajz (különös tekintettel a kereskedelmi és forgalmi vi

szonyokra).
c) Nemzetgazdaságtan.

II. Kereskedelmi szakok.
a) Könyvvitel-tudomány :

1. A kereskedelmi és ipari számtan.
2. Egyenlegtan.
3. Folyószámla-tan.

b) Kereskedelmi és politikai számtan.
c) Általános kereskedelmi- és üzemtan.
d) Kereskedelmi levelezés.
e) Irodai munkálatok, és szerződéstan (ügyiratok).

III. Technikai szakok.
a) Bank-, tőzsde- és biztosítási ügyek.
b) Pénzügytan. (Finanzwissenschaft).
c) Kereskedelem-politika és vámügy.
d) Vegytan.
e) Physika.

IV. Jogi szakok.
a) Kereskedelmi-, váltó- és csődjog.
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b) Tengerészeti- és forgalmi jog.
c) Állam- és közigazgatásjog.
d) Népjog.
e) Gazdasági- és sociális törvényhozás.

V. Nyelvészeti szakok.
a) Modern nyelvek és irodalmaik.
b) Rhetorika. (Gyakorlatok a szóbeli előadásban.)
A tanulmányi czél volna : a) alapos, önálló vezető erők képzése a 

kereskedői osztályban.
b) Olyan úttörő erők képzése, a kik a kiviteli kereskedelem szá

mára uj eladási területeket, piaczokat kutatnának fel.
e) Kereskedelmi iskolai tanárok képzése.
d) Kereskedelmileg iskolázott közigazgatási hivatalnokok képzése 

az állam, a kerületek és a községek számára.
e )  Konzulátusi helyettesek, ügyvivők képzése a német érdekek 

képviselésére a külföldön.
f) A modern kereskedelem-technikai ismeretek tudományos össze

gyűjtése és feldolgozása.
A kiállott vizsgálat után nyert oklevél képesítene a külföldi konzulá

tusi-, vagy a kereskedelmi minisztérium megfelelő ressortjában és a biro
dalmi bankban való szolgálatra, közgazdasági hivatalokra stb. Termé
szetes, hogy a nagy magánvállalatok is inkább az ilyen diplomás kereske
dőkkel töltenék be a magasabb állásokat.

A főiskolába való fölvételnek föltétele volna a reáliskolai érettségi 
bizonyítvány.

A tanítás előadások és seminárimni gyakorlatok utján volna köz
vetítendő. A jogi tárgyakat, a kereskedelmi tudományok hallgatói a 
jogászokkal együtt hallgatnák, míg közvetlenül a kereskedelemhez tar
tozó tantárgyak oktatására külön tanszékek volnának a kereskedelmi 
tudományok hallgatói számára, a mely speciális tárgyak tanulásában 
való részvétel a többi szakok hallgatóinak is meg volna engedve.

Az egyes tantárgyak tanítására Beigel nem ad útmutatást, de kitűzi 
a czélt, a melyre az oktatásnak általánosságban törekedni kellene : 
« A hallgatók látókörének kibővítése, határozott cselekvési és világos gon
dolkodási képesség, és annak megismertetése, hogy a munkának végczólja 
nem a pénz- és vagyonszerzésben, nem az egyesek meggazdagodásában, 
hanem a közjóllét emelésében áll».

A tisztán praktikus szakokban arra volnának oktatandók a hall
gatók, hogy világos fogalmuk legyen «a tartozik és követel» és bank- 
folyószámlák, mérlegek lényegéről, az administrativ- és részvénytársasági 
könyvvitel mechanisinusáról. Ezenkívül meg kellene őket tanítani a 
kereskedelmi számtan előnyeinek praktikus használatára, a különböző
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váltóformákra, chequekre, utalványok- és számlákra stb., valamint a 
kereskedelmi levelezésre és a modern nyelvekre». Az oktatásban, Beigel 
a könyvvitel tannak, — mint tudománynak, a melynek saját története, 
saját nyelve és gazdag irodalma van, — lehető tágas teret kiván 
fentartani.

A tanszabadság a kereskedelem-tudományi szakra is teljes mér
tékben kiterjesztendő volna.

A tanári kart össze lehetne állitani első sorban azon tanárokból, 
a kik ma is olyan tudományokat adnak elő, a melyeket a kereskedelmi 
hallgatóknak is tanulniok kellene, és ezekhez járulnának aztán azok a 
tanárok, a kik a tisztán kereskedelmi tudományokat tanítanák.

Ezután még a tért jelöli ki Beigel, melyre az uj facultás tudomá
nyos kutatásait kiterjeszthetné és a porosz államnak figyelmébe ajánlja 
tervezetét.

A kereskedelmi főiskola ügye Németországban, e füzet megjelenése 
óta már annyira előre haladt, hogy a szász kir. minisztérium, mely egy 
kereskedelmi főiskola felállításának szükségességét már előbb is elismerte, 
Lipcse városának és a lipcsei kereskedelmi kamarának anyagi támoga
tásával, április 25-dikén az első kereskedelmi főiskolát Lipcsében már 
meg is nyitotta. E kereskedelmi főiskola tervezetéről jövőre szólunk.

Vende E rnő.

AZ OLVASMÁNY-NAPLÓ.

Indítvány az olvasók apraja-nagyja számára. I.

I.

A mit ez alkalommal elmondandó vagyok, már régóta a nyelvem 
hegyén van, s most némely külső jelenség és újabb áramlat, a modern 
nyelvi irodalom növekvő fontossága és jelentősége arra késztet, hogy 
javaslatommal a nyilvánosság elé lépjek, abban a reményben, hogy el
száradó módszerességünk friss életre kap tőle.

Javaslatom veleje a következő meghatározásból érthető meg : Az 
olvasmány-napló az olvasó (tanuló) összes olvasmányának maga készí
tette, állandóan, pontosan és kimerítően megírt jegyzéke és foglalatja 
(tartalomjegyzéke).

Ben Akiba szálló-igévé vált mondása : «Nincs semmi új a nap 
alatt !» a mi tárgyunkra is talál. Majdnem minden népnek voltak kiváló 
eszű nagyjai, a kik ilyesmiről gondolkoztak és a maguk részére meg is
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valósították gondolatukat. A híres Ibsen büszke szava: «Sohasem
olvasok, hanem könyveimet inkább magam írom meg» jóformán egyet
len lesz a maga nemében és inkább csak az alkotó, teremtő korban lehet 
értelme és érvénye, de nem a fiatalságban és a tanulói korban. Sokkal 
több tanúságot találunk arra nézve, hogy számot tevő emberek, írók is, 
művészek is olvasmányukból kivonatokat és feljegyzéseket készítettek.

Ha erre már a régi időkben mélyen és gyakran érzett szükség 
volt, a mai gyorsan élő és még gyorsabban teremtő, de épúgy meg
semmisítő korunkban valami hasonlóra kétszeres szükségünk van, sőt 
kötelességünk ez irányban valamit tenni minmagunkra és a tanuló ifjú
ságra való tekintettel.

Rückert « Weisheit der Brahmanen» ez. tankölteményében egy 
királyról regél, a ki palotájában rengeteg könyvtárt gyűjtött össze. Uta
zásaiban száz meg egy teve vitte utána a könyvek terhét. Kényelmi 
szempontból azonban száz meg egy bölcscsel kivonatokat készíttetett, a 
melyeket már csak egy tevével továbbítottak. Még ez is kényelmetlen 
volt. A kivonatból újra kivonatot készíttetett, mi már csak egy könyvre 
valót adott. De hogy ezt se kelljen mindig magával czipelnie, egy mon
datba foglaltatta magának valamennyi könyvének bölcseségét, hogy 
birodalma üdvére országolhasson.

Azután így folytatja a költő :

«Ob ihm dies Heil gelang? Wenn er’s nicht ganz vollbracht,
So war’s nur, weil er selbst den Auszug nicht gemacht.
Das aber ist gewiss, dass aus der Bücher wüst
Du machen für dein Heil solch' einen Auszug musst.«

Bulwer, a híres angol iró, «Paul Clifford» ez. művében ugyan
csak az irodalom mezején kínálkozó tarlózásokra gondolva így szólal 
meg : « What a magnificent museum a man might make of the precious 
about him, if he would but go out, his basket under his arms and his 
eyes about him». Magyarul : A bennünket környező drágaságokból mily 
remek museumot hordhatnánk össze, ha kosárral karunkon csak 
nyílt szemmel akarnánk körüljárni.

A harminczas években indult meg Németországban egy vállalat e 
czímmel : «Deutschlands Geist und Kraft in Schrift und Sprache», 
melynek Jean Paul Friedrich Bichterre vonatkozó kötetei megvannak 
könyvtáramban. E szerző maga külön előszót írt műveinek ezen kivona
tok kiadásához, melyben többek közt így szól : « Alle Folianten sollten 
vor und für Methusalem geschrieben sein. Man hat jetzo keine Zeit 
mehr lange Werke zu lesen, seitdem es zu viele kurze gibt. Die Werke- 
ken vendrängen und ersetzen die Werke».
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Indítványom mellett egy újabb adatot találtam a legnagyobb 
magyarnak, Széchenyi István grófnak és nejének egy nemrég közzétett 
levelében, mely Ödön fiukhoz, az ez idő szerint Konstantinápolyban élő 
Széchenyi pasa tábornokhoz volt intézve. Ez a levél 1858-ból való s 
pontba foglalt afféle «talisman» akar lenni, melynek tizenegy pontja 
kozta 7-ik ekkép szól: «Minden nevezetest, am it látsz, hallasz, gon
dolsz és tapasztalsz, jegyezz fel magadnak, mert csak ezáltal élesedik és 
rendeztetik természetes észjárásod».

П .

E bevezetés után hadd szóljak javaslatom fontosságáról, mert 
ebből önként következik szükségessége is.

Kiinduló pontul szolgálhat az a ma már elismert tétel, hogy 
középiskoláink oktatásának sarkpontja az olvasmányok, még pedig mind 
a classikus, mind a modern auctorok műveinek olvasása. A classikus és 
a modern irodalom a nyolcz évre terjedő tanfolyamnak mintegy gerincze : 
az iskolai és házi könyvtárak, az iskolai és házi olvasás e gerincznek 
támaszai.* Sokat olvasunk, de ennek mindig és mindenütt meg kell 
lennie. Az egész olvasmány-munka a következő négy csoportba foglal
ható : 1. folyó iskolai olvasás, mely kisebb darabokra szorítkozik ;
2. nagyobb, önálló művek olvasása az iskolában ; 3. magánolvasás ott
hon ; végre 4. az iskolai és a házi olvasás összekapcsolása nagyobb mű
vek tárgyalásakor. Ha figyelemmel vagyunk arra, hogy a négy fajta 
olvasmány modern és classikus nyelvekre, átlag tehát négy nyelvre ter
jed ki, erről az óriási anyagról némi képet alkothatunk magunknak.

Minden eszköz tehát, mely e munka könnyítésére szolgálhat, 
szives fogadásra számíthat, különösen, ha ez természetes eszköz, mond
hatnám módszeres házi szer. A mi természetes, az jó ; az észszerű didak
tikának pedig a természetest mindenkor figyelembe kell vennie. Az 
olvasmány-napló már most époly egyszerű mint természetes alapon 
nyugszik és helyesen értelmezve s berendezve az iskolai és a házi törek
véseket majdnem ideális módon egyesítheti.

Az a kérdés immár, mi módon, mely formában és beosztásban 
volna az olvasmány-napló legczélszertíbben megvalósítható? Állandó,

'  A magán-olvasást Ausztriában az 1891. évi szeptember 30-i minis- 
téri rendelet törvényesen szabályozza. Erre igazán szükség is volt. Nálunk, 
tudtommal, a magán- (házi) olvasmányok ügyében külön rendelet nem 
intézkedik, de az Utasítások osztályonként megemlékeznek róluk. Úgy h ír
lik, hogy a revideált tantervek az eddiginél jóval nagyobb fontosságot ju t
tatnak a házi olvasmányoknak.
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megváltozhatlan alakról persze szó nem lehet, hanem csak többé- 
kevésbbé találó képről, mely szükség szerint módosítható.

Részletesen az olvasmány-napló belső berendezését következőleg 
képzelem. A középiskolába vagy ehhez hasonló intézetbe való belépés
kor minden tanuló, ihintegy ajándékképen kapna egy szép negyedrét- 
kötetet azzal a rendeltetéssel, hogy abba időrendben a legfontosabbat 
jegyezze be, a mit szellemi táplálékul magába felvett, s a mi meg
érdemli, hogy a feledéstől megmentessék.

Itt szó lehetne a következő pontokról, melyek egyúttal a rovatolt 
papiron mint fejczímek szerepelhetnének : év vagy iskolai év, szám (folyó 
és osztályozó), a mű teljes czíme, szerzője, mely nyelven ? (esetleg el
különítve), az olvasás kezdete és vége, a mű rövid foglalata ; saját Ítélet 
(mennyire tetszett ?), ellenvetések és kifogások, párhuzamok, ébresztett 
gondolatok, ismételt olvasás ideje, stb. — Mindenütt okos és ügyes rövidí
tések használata ajánlható volna.

Nem annyira a teljesség, mint inkább a tanulság kedvéért a 
közép- és főiskolai időszakban még felvétetném — akár mint külön füg
geléket — a használt iskolai és segédkönyveket is, esetleg be lehetne 
ragasztani a jegyzéket; míg a későbbi férfikorban ajánlatos a szakiro
dalmat és a szépirodalmat külön elkönyvelni. Hisz mi felnőttek sem 
tudjuk, alig nehány év múltán, hogy mit olvastunk !

Az évenkinti zárlat és a folyószámok a végzett olvasmányi anyag 
áttekintését, a betűrendes tárgy- és névmutatók pedig az utánanézést és 
tájékozódást könnyítik meg.

Ш .

Vegyük immár közelebbről szemügyre az olvasmány-napló fon
tosságát.

Mily aránytalanul többet kell a mai korban egy művelt embernek 
elolvasnia, mint az elmúlt századok szülöttjének ! És ezen óriási erő- és 
anyagfogyasztás, valamint a végzett munkának az elért eredménynyel 
való aránytalansága a kellemetlen érzés és elszomorodás egy bizonyos 
nemét ébreszti bennünk, mely már nem egy tehetséges embert rontott 
meg, de a melytől ifjúságunkat gondosan és idejekorán meg kell óvnunk. 
Az olvasásban is tartsunk mértéket. Mindent nem szabad és nem lehet, 
csak a legjavát kell eredetiben elolvasnunk ! Hát az olvasandókat leg
részletesebben és legpontosabban még el is könyveljük ? Nem terhelné 
meg ez a naplóirás még jobban a már amúgy is szerfölött megterhelt 
tanulót és felnőttet ?

Nem megterhelést, hanem ellenkezőleg mentesítést és az idő meg 
alkalom bölcs kihasználását akarjuk az olvasmány-naplóval elérni, mert

M agyar Pü dagogia. VIT. 6. 7. 25
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ez utóbbi arra készteti az olvasót, hogy csak a színe-javával foglalkozzék 
s csak igazán értékes és maradandó becsű művekről tegyen feljegyzé
seket. De még egy okunk van !

Az olvasás teméntelenségével együtt jár az olvasás dühe. Az olvas
mány-naplóban azonban kellemes eszközzel rendelkezünk arra, hogy a 
lustákra egy kis buzdító, a vad olvasókra pedig egy kis fékező hatást 
fejtsünk ki, mindkettejöket pedig az öntevékenységre ösztönözzük.

Bizony nem valami ártatlan játékszerről, vagy hiábavaló időtöltés
ről van itt a szó, nem, — sőt a tanulás művészetének és a szellemi 
munka mesterségének hasznavehető eszközéről. Rámutatunk a nagyon 
is megerőltetett emlékezet bölcs hygienájának és támogatásának nagy 
szükségére és arra, hogy a megtanulandó anyag nagy sokaságát az győzi 
le jobban és gyorsabban, a ki jobban ért a tanulás helyes módjához, 
tehát az olvasáséhoz is. Az olvasmány-napló pedig egyike ama hasznos 
segédeszközöknek, a mely a tanulót munkájában támogatja és emlékeze
tét erősíti. Az emlékezetre sem szabad kelleténél több terhet róni. 
Manap már nem ritkaság, hogy nemcsak felnőttek, hanem ifjak és fiúk 
is panaszkodnak emlékezetük romlásáról.

Az emlékezetnek is megvannak a maga törvényei ; ha megbeteg
szik, törvényszerű okának kell lennie, de megint meg is erősödhetik törvé
nyszerű alapon. A jó emlékezet alapjai először is az ép érzékek, aztán a 
friss befogadhatóság, a figyelem, a tárgyak iránti érdekeltség, végre pedig 
a gyakori ismétlés és elmébevésés. A ki ceteris paribus az ismétlésnek és 
elmébevésésnek ellensége, az bizonyosan emlékezete gyöngeségéről fog 
panaszkodni.

Ha a gyakori ismétlés és felidézés lehetősége nincs megadva, 
segédeszközökhöz folyamodhatunk az emlékezet erősbítésére, mint pl. 
nehány vezérszó feljegyzéséhez, midőn hamarjában valami beszédet kell 
mondani vagy idézni.

Ezeknek a psycho-physiologiai követelményeknek az olvasmány
napló megfelelne és azonkívül korán rendhez szoktatná a tanulót; a 
szülőket valamint nevelőket pedig abba a helyzetbe juttatná, hogy az 
iskola és a ház közös czéljait sikeresebben előmozdítsák az önellenőrzés 
révén, mely a tanulót nagyobb lelkiismeretességre és munkakedvre 
serkenti.

Az iskola, illetőleg a tanító feladata lesz az olvasmány-naplók 
megkezdésénél útmutatással szolgálni és az eleinte észlelhető gyámolta
lanságot jó tanácsokkal eloszlatni.

A tanulók feleletei alkalmával, vagy a vizsgálatokon az olvasmány
naplók bemutatandók volnának. Mennyivel többet tudna meg belőlük a 
tanár, mint akárhány kétséges értékű írásbeli feladatból !
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IV.

Az eddigiek után az olvasmány-naplókból várható hasznot a kö
vetkező' pontokban foglalhatjuk össze :

1. Az olvasniány-napló figyelmes és czéltudatos olvasásra buzdít, 
az olvasóban a gondolkozás és az ítéletalkotás érzékét fejleszti.

2. Az emlékezet támogatására szolgál és az iskolai valamint a 
házi olvasás czélját előmozdítja.

3. A felszínes sokatolvasásnak gátat vet.
4. Az olvasmányból nyert tudást állandósítja.
5. írásbeli dolgozatoknál, különösen a felsőbb osztályokban, az 

olvasás eredményeinek értékesítését megengedi.
6. Korán rendszeretethez és lelkiismeretes munkához szoktat.
7. Az olvasmány minemtíségót ellenőrizhetjük vele ; felnőtteknél 

önellenőrzés.
8. Elősegíti a gyakorlati életre nézve annyira fontos mesterséget, 

mely szerint rendszeresen és helyesen tudjunk kivonatolni.*
9. Az ifjúság többségében lakozó gyűjtő-ösztönt helyes útra tereli 

(levélbélyeg stb.).
10. Későbbi korban igen szép és kellemes visszaemlékezéseket

enged.
11. Az olvasó ítélete és ízlése tekintetében később érdekes egybe

vetésekre ad alkalmat és
12. Kedves és értékes emlékül szolgálhat a késői korban.
De van ám — azt vethetnék elém — ennek a dolognak, mint 

minden másnak, bizonyára több hátrányos oldala is. A magam részéről 
csak a tanulók módnélküli megerőltetését és az iskolai tanulmányok 
elhanyagolását látom tehető ellenvetésnek. De az ajánlott mérséklés 
mellett ezek a hátrányok inkább előnyökképen tűnnek fel előttem, mert 
az efféle feljegyzésekre fordított idő hozzátartozik az olvasás pensumá- 
hoz, és a mennyiség korlátozásával a minőség jelentékenyen emelkedik. 
Ha minden túlzástól távoltartjuk magunkat és mindenkor csak a mara
dandó értékűt tekintjük, az olvasmány-naplónak nem lehet káros, hanem 
csupán csak hasznos következménye.

Csak igen röviden szeretném még jelezni az olvasmány-napló egy 
érdekes és értékes rokonát, mely szintén jó szolgálatokat tehet a felsőbb 
osztályokban, sőt a férfikorban is. Ez a napló a megtekintett szindara-

* A helyes munkálkodás rendjével való ismeretlenség nem  egy fő
iskolai hallgatónak válik végzetes bajává. Ném elyik nem  is tudja, hogyan 
kell könyvvel helyesen bánni.

25*



3 8 8 KEMÉNY FERENCZ.

bokra és a hallott, megtanult vagy eljátszott zeneszerzeményekre vonat
kozik. Érdemes ezeket is, kelet és czím szerint feljegyezni, mert szintén 
szellemi és lelki művelődésünk alkotórészeit foglalják magukban. Idővel 
egészen tekintélyes műsor (répertoire) növi ki magát, melynek minden
esetre nagyobb hasznát vehetjük, mint azon «kalauz» stb. féléknek, 
melyben közvetlen részünk nem volt, s a hol mások olvastak, láttak 
vagy hallottak helyettünk.

Mielőtt befejezem elmefuttatásomat, saját kedvező tapasztalataim 
alapján arra kérném szives hallgatóimat és olvasóimat, hogy gyakorlati
lag próbálják meg a dolgot ; ilyenekben többet ér a gyakorlat, mint az 
elmélet. Nem egy pályatársam, a kinek terjedelmes olvasmány-naplóimat 
megmutattam, fejezte ki előttem sajnálatát, hogy erről hamarább nem 
tudott, mert sok szellemi kincsét megmenthette volna ezen módon.

Hogy eszmém az iskolákban megvalósulhasson, jó volna, ha a 
tanügyi hatóságák erre vonatkozólag rendeletet adnának ki, de ez nem 
okvetlen szükséges. Mint minden jó, úgy az olvasmány-napló is magától 
fog magának utat nyitni. Sőt biztosra veszem, hogy az vagy hozzá ha
sonló segédeszköz ismeretlenül és elrejtve iskoláink és tanférfiaink gya
korlatában elvétve már eddig is előfordult.

Ne feledkezzünk meg leányiskoláinkról és egyáltalában a nőkről 
se. Az ő körükben dívó naplók és albumok értékénél sokkal magasab
ban álló olvasmány-napló a modern regényirodalom ürességének fel
ismerése által nagyban hozzájárulhatna az ízlés nemesbüléséhez és, a 
mi még fontosabb, ahhoz, hogy az emberi nem és az erkölcsök magasz- 
tosabb irányban fejlődjenek.

Legszebb jutalmamat és legteljesebb kielégítésemet e czikkely 
megírásának kellemes fáradságáért abban találnám, ha sikerült volna 
kartársaimat meggyőzni arról, hogy indítványom hasznos és helyes és 
ha ennek mintegy természetes következményeként hozzájárultam volna 
ahhoz, hogy e szép és háladatos foglalatosság az ifjúságnál és felnőttek
nél, az iskolában és a családban minél jobban terjedjen és meghono- 
suljon.*

E sorokat régebben írtam ; időközben megjelent az O. K. T. ál
landó bizottságának jelentése a középiskolai tantervek revisiójáról és 
lezajlott az emlékezetes nagygyűlés. Meggyőződésem, hogy az ezen alka
lommal annyiszor és annyira hangoztatott helyes módszernek, továbbá 
a túlterhelés csökkentésének, sőt még a nemzeti elem erősebb kidom
borításának is egyik hasznos segédeszközévé lehetne. — az olvasmány - 
napló. K e m é n y  F e r e n o z .

* Egy ném et nyelven megjelenő terjedelmesebb dolgozat foglalata.
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A HÉT OSZTÁLY MELLETT.

(Befejező közlemény.)

Ha a polgári iskolákat meghagyjuk négy osztályúaknak és első 
sorban az úgynevezett középfokú szakiskolák előkészítő iskoláivá tesz- 
szük, minő szakiskolát óhajtanak a már nehány százra menő polgári 
iskola számára szervezni ? Talán gazdasági szakiskolákat ? A csak nem 
rég szervezett földmíves iskolák és a gazdasági irányú ismétlő isko
lák a kisebb követelményeket teljesen kielégítik. A magasabb igényűek- 
nek is vannak elég számban gazdasági tanintézeteink és egy magasabb 
gazdasági intézet. Ez utóbbiakhoz kevés a polgári iskola négy osztálya, 
az elsőkhöz meg sok. Hogy miért kellene oly gazdasági iskolákat szer
vezni, a melyek a polgári iskola IV. osztálya után vesznek fel tanulókat, 
igazán nehéz belátni. Ipariskolánkkal sincs máskép. Az iparostanuló 
iskoláknál azt sem tudjuk elérni, hogy polgári, illetőleg középiskolai két 
osztály után menjenek tanulóink iparos-inasoknak, négy osztályt végzett 
valóságos ritkaság. A közép ipariskoláink is, a milyenek már minden 
nagyobb városban vannak, megelégesznek a négy osztálynál kevesebbel 
is, csak legyen mtíhelyi gyakorlata a jelentkezőnek. Tantervök is az 
általános tantárgyakból úgy van összeállítva, hogy többnyire az elemek
nél kezdik. Kereskedelmi iskoláink pedig már nem egy ízben hangoz
tatták, hogy igazi szakiskolák jelenlegi tervezőtök mellett nem lehetnek. 
Ha, különösen az alsó- és középosztályban az általános műveltséget 
nyújtó tárgyakra annyi időt kell fordítaniok, mint a «szaktárgyaknak» 
nevezettekre, kellő szakképzést nem nyújthatnak. Különben már 1879-ben 
megmondta Csengery, hogy a szakképzés csak az általános képzés után 
következhetik. Habár most felső kereskedelmi iskolák tanulóik 57 % -át 
a polgári iskolákból kapják, ha a szakirányban akarnak tovább fejlődni, 
nem fognak a polgári, illetőleg középiskolai négy osztálylyal megelégedni. 
A tanítóképzők és a Ludoviceum honvéd katona iskola vesz még fel 
négy osztály után. De csak e kettőért talán nem érdemes annyi polgári 
iskolát fentartani, mikor a középiskolai tanuló ugyancsak felvétetik 
és a tanítóképzésnél is mindsűrűbben hangoztatják, hogy a négy osztály 
mint előkészítő nem elég.

Összefoglalva a szakiskolákkal kiegészítésről mondottakat, látjuk, 
hogy a polgári iskolai négy osztály a legtöbb középfokú szakiskola
tanfolyamnál ma sem az alapfeltétel, egyedül a felső kereskedelmi iskola 
növendékeinek több mint fele polgári iskolai. Olyan törekvést meg épen 
nem tapasztalunk, hogy bizonyos szakiskolák csak polgári iskolai tanuló-
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kát akarnának felvenni, ellenben majd mindenik kevesli a négy osztályú 
előtanulmányt.

Ha a polgári iskola négy osztályúnak szerveztetik, sem qualifica- 
tionális, sem a továbbtanulási jogai nem lehetnek olyanok, a melyért 
tanulóinak érdemes lesz ez iskolát látogatni. Most még így is virá
goznak. Hisz tanulóik nagy része az oly sok qualificationális előnyhöz 
juttató felső kereskedelmi iskolába megy, még az Y. és YL osztályát is 
aránylag elegen látogatják, talán, mert a jó jövedelmű jegyzőséghez 
elegendő előtanulmány a polgári iskola hat osztálya. De ha a felső 
kereskedelmi iskolák szakszerűbb szervezetet kapnak és a fontos köz- 
igazgatási functiót teljesítő jegyzőknél sem fognak a hat osztálylyal 
megelégedni, a mint hogy országos egyesületük már többször sürgette 
az «érettségi bizonyítvány »-t, akkor a polgári iskolák alsó osztályai is 
aligha néptelenednek el. Az inasiskolák, az altiszti, irnoki pályák igen 
sovány kilátások.

De a négy osztály nem a törvény szerinti teljes polgári iskola, 
osak a hat osztály keretében fejeztetnek be tantárgyai, tanulmányi 
rendje ennyi évfolyamra van berendezve. A reformtörekvések is a teljes 
tanulmány megvalósításán fáradoznak. Erre négy osztály sehogy sem 
elég, már 1868-ban hatot tartottak szükségesnek. Az azóta csak foko
zódó szükségletek okadatolják, hogy most ennyivel sem elégedhetünk meg. 
És mint Lád K. és dr. Kovács J. javaslataiból kitűnik, a teljessé teendő 
polgári iskola számára csak azon qualificationális jogokat kérjük, a 
melyeket a felső kereskedelmi iskola megkapott. Az egyetemekre való 
előkészítésről itt nincs szó, sőt külön is hangsulyoztatik, hogy a teljes 
polgári iskola feladata nem az egyetemekre előkészítés. És itt sietek 
megjegyezni, a miről a tanügyi kongresszus naplója is tanúskodik, hogy 
idézett szerkesztői megjegyzésemet P. alaposan félreértette. Ily rövid 
megjegyzéseket könnyű is félreérteni. Csak azon jogok kéréséről van 
szó, melyekkel a felső kereskedelmi iskola felruháztatott, ki van zárva, 
hogy tervezett polgári iskolánk növendékei az egyetemek rendes hall
gatói lehessenek. Erre a két középiskola érettségi bizonyítványa qualifikál. 
Csak azt hangoztattam a tanügyi kongresszuson, hogy különösen a 
gyakorlati tárgyakból a mi növendékeink is szerezhessék meg a tanári 
oklevelet. A felső kereskedelmi iskola végzett növendékei is a gyakor
lati (ú. n. szak-) tárgyakból rendkívüli hallgatók az egyetemeken 
s négy év után kereskedelmi szaktanári vizsgát tehetnek. Ép ezen 
tárgyak csak a polgári Y. és YI. osztályában, és a felső kereskedelmi 
iskolában adatnak elő s fognak előadatni, bár nem oly terjedelemben, 
a tervezett polgári iskola felső tagozatában. Csak az ilynemű felsőbb, 
tanári vizsgára előkészítő tanulmányok előnyére lesz, ha oly hallgatók 
fognak velők foglalkozni, kiknek előtanulmánya megfelelő, rokon.
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Különben az egyesületben még ily alakban sem merült fel az 
egyetemre jogosítás kérdése. Sőt folyton azt hangoztjuk, bogy a gyakor
lati élet és nem az egyetemek számára akarunk új középiskolát. Az 
egyetemek hallgathatására vonatkozó, a nélkül is annyira szerény kíván
ság, teljesen egyéni nézetem. De már P. azon fejtegetése ellen, a mely
ben élesen kipéldázza, hogy továbbfejlesztési törekvésünk a jobb fizetés 
reményében történik, azt hiszem, többünknek volna szavunk. Ép a 
tanügy munkásait jellemzi az önzetlen, nem haszonleső munka. S kevés 
oly csoportja van a különböző iskolabeli tanító, tanár világnak, a mely 
sanyarú anyagi ellátás daczára oly buzgó tevékenységgel szolgálta volna 
a reá bízott új- és sokszor félreértett, ma is nem egyszer lenézett intéz
ményt, a polgári iskolákat. És ha küzdenénk is a jobb ellátásért, ennek 
fejében nem kivánjuk-e a középiskolai és polgári iskolai tanárképzés, 
képesítés egységesítését ? Ezzel szemben azon aggodalma van P-nek, 
hogy akkor a polgári iskola középiskolává képesített tanárai folytán 
középiskolává alakul. De miért nem alakultak azokká a fővárosi, hazánk
ban legvirágzóbb polgári iskolák, továbbá a felső kereskedelmi, a felsőbb 
leányiskolák és a tanító- és a tanítónőképzők ?

Szemére veti az egyesületnek P., hogy már a polgári iskola tan
tervén dolgozik. Miután a reform általános irányelveit a tanügyi kon
gresszus kijelölte, az Országos Közoktatási Tanács szakbizottsága is, 
melynek Lád K. elnökünk az előadója, ugyancsak az általános alap
elveket vitatta, állapította meg, nem a helyes előrelátás-e, hogy az 
egyesület igyekezik azon eszközökről gondoskodni, azon tantervet meg
fogalmazni, melylyel az általa is óhajtott elvek szerinti reform megvaló
sítható. Ép tanterv-tervezetünk realizálja reformjavaslatunkat.

Köviden ismertetjük e helyen is e tervezetet. A magyar nyelv
éé irodalom a hét osztályban heti 25 órával szerepel, oly helyeken, hol 
a tanulók túlnyomó részben németajkúak, a németnyelvi órák rovására 
a magyarnyelvi órák száma 2—3 órával még szaporítandó. A tananyag 
a három alsó osztályban a nyelvtani rósz, a IV-ikben stilisztika, Y-ikben 
rhetorika, YI-ikban költői műfajok, VII-ikben irodalomtörténet. A német
nyelvi tanítás czélja lehetőleg e nyelv szó- és írásbeli elsajátítása, azért 
már az I. osztálytól szerepel, a VI. osztályt kivéve, hol heti két óra, 
minden osztályban heti három órával ; összesen tehát húsz órával. 
A tananyag a nyelvtani, műfaji és irodalomtörténeti részletek, kellő 
fordítások- és gyakorlatokkal. A felső osztályokban az előadási nyelv is 
lehetőleg német. A földrajz és statisztika az alsó négy osztályban sze
repel, az I. osztályban heti három, a többiben heti két órában, összesen 
9 órában. Az I. osztályban Magyarország és az Osztrák császárság, 
a másodikban Európa és Ázsia, a harmadikban a többi világrész, a ne
gyedikben csillagászati és természettani földrajz elemei és az előbbi
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osztályok földrajzi anyagának ismétlése, statisztikai adatokkal kiegészí
tése. A történelem a II-iktól minden osztályban, összesen heti 17 órá
ban. A II. osztályban Magyarország története, a III. és IY-ikben egye
temes történet folytonos kapcsolatban Magyarország történetével. Az V. 
és YI-ikban kimerítőbb egyetemes történet, hivatkozással Magyarország 
egykorú eseményeire. A YII-ikben Magyarország tüzetesebb története. 
Alkotmánytan- és jogi ismeretek az Y. és YI. osztályban összesen 
négy órában. Az V-ikben a hazai alkotmány tan- és a magyar magánjog 
alapvonalai. A VI-ikban a közigazgatási ismeretek vázlata a belügyi, 
vallás- és közoktatásügyi, igazságügyi, pénzügyi, közgazdasági és katonai 
igazgatás köréből. A közgazdaságtan a VII. osztályban két órában és 
pedig a szükségletek, javak, érték, vagyon, gazdaság, termelés, forgalom, 
jövedelem, fogyasztás. A számtan az I. osztálytól heti 24 órában. Az I. 
és III. osztályban a közönséges számtan körülbelül a mostani terjede
lemben, a IV. osztályban az algebrába bevezetés és a legfontosabb 
elemek; az V-iktől kezdve tovább folytatódik az algebrai rész felölelve 
az egyenleteket, hatványozást, logarithmnst, haladványokát, kamatszá
mítás s alkalmazásait, kapcsolástant s alkalmazásait. Másrészt gyakorlati 
számtan név alatt, a százalék-, discont-, pénz-, váltó-, értékpapirszámítás. 
A mértan mind a hét osztályon át heti 15 órában szerepel. Az I—IV. 
osztály befejezi a sík-, tér- és szerkesztő mértan és földmérés elemeit. 
Az V. és VI. osztály goniometriát és síkháromszögtant, a VII. analytikai 
mértant tárgyal. Ábrázoló mértan a II. osztálytól heti 12 órában tanít- 
tatik, a II—IV. osztály a derékszögű vetítést, árnyékszerkosztést és táv
lattant befejezi. Az V. osztály rendszeres ábrázolással, a VI. távlat
tannal és a VII. osztály földméréstannal foglalkozik. A könyvvitel a IV. 
és VI. osztályokra van tervezve, összesen heti öt órában, a IV-ikben 
az egyszerű könyvvitel legfontosabb könyvei, az V-ikben az egyszerű, 
a VI-ikban a kettős könyvvitel. A természetrajz az I., IL, IV., V. és VI. 
osztályban heti 14 órában, az I. és II. osztályban az állat- és növénytan, 
a IV-ikben ásványtan, kapcsolatban a vegytan, kőzettan- és geológiával ; 
az V-ikben rendszeres álattan, a VI-ikban rendszeres növénytan. Vegy
tan az V. és VI. osztályban heti öt órában szervetlen és szerves vegytan ; 
rendkívüli tárgyként vegytani gyakorlatok. Természettan a III., VI. és
VII. osztályban heti 11 óra ; a III. osztályban az egész kísérleti ter
mészettan, a VI-ikban mechanika és a hőtan a meteorológiával, a 
VII-ikben mágnesség, elektromosság, hang- és fénytan. Kozmográfia 
elemei. A szabadkézi rajz minden osztályban heti 14 órában, és pedig 
I. osztályban egyszerű síkdiszítmények, ezek színezése ; II. osztályban 
ékítményes elemek és szinezésök, tanév végén természetes levelek 
és stylizálások ; III. osztályb anstylszerű elemek és összetételök és szi
nezésök; IV. osztályban egyszerű mértani testek rajzolása szemléleti
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távlattannal, ékítmények rajzolása és árnyékolása féldomború min
ták után ; az ötödik osztályban testek- és testcsoportok természet 
utáni rajzolása, árnyékolása és szinezése ; VI. osztályban építészeti 
tagozatok rajzolása távlati rövidülésekkel és különféle kezelésben ;
VII. osztályban emberi- és állati alakok rajzolása. A szépírás az alsó 
három osztályban heti három óra magyar, német betűk, szók, folyóírás, 
rond- és díszírás. Ének az alsó három osztályban heti három óra, 
a IV. osztálytól karének, a kiválasztottakra kötelező, ingyenes okta
tással. A szükséges hangjegy, jelek, sorok ismertetése, dalok, ének
gyakorlatok. A torna minden osztályban heti két óra és egy szabad 
délutánban, összesen 14- óra és egy délután és pedig rend, szabad, 
osztály, csapattornázás, játékok, korcsolyázás, kirándulások, vívási moz
dulatok, VII-ikben vitőr-vívás is. Végül ezen tárgyakhoz jő a hittan 
minden osztályban, heti 12 órában, melynek tananyagát az illető egy
házi főhatóság állapítja meg. Az itt kivonatosan közölt tantervjavaslat 
megokolással együtt megjelenik a «Polgári Iskolai Közlöny» májusi 
számában, javaslatunkból mindenki eldöntheti, hogy ez eszközzel, 
jobb, középiskolai szervezettel és magasabb képzettségű tanári karral 
meg fogjuk-e valósíthatni a teljes polgári iskola elé kitűzött feladatot. 
És hogy csakugyan oly nagy merészség azt mondanunk, hogy némely 
tantárgyból kimerítőbb oktatást fogunk nyújtani, mint a mostani közép
iskolák, felhasználva az antik- és modern klasszikusokra fordított tekin
télyes óraszámukat magyar nemzeti, reális- és gyakorlati tárgyú kép
zésre ? Eddig is a négy alsó osztályra a törvény is elismeri, hogy egyes 
tárgyakból a polgári iskolai tanítás «kimerítőbb» és ezt el is lehetett 
érni. Hisz a polgári iskolában heti három órában külön tárgy a ter
mészetrajz, nem mint a középiskolákban a földrajzzal összekötött ; így 
a mértan is, ellenben a középiskolákban a szabadkézi rajzzal kapcso
latos. A polgári iskolában a H-iktól ábrázoló mértan is van. A hót 
osztályra tervezett polgári iskola óratervének összehasonlítása a közép
iskolák nyolcz osztályos tervével már az osztálykülönbség miatt sem 
történhetik egy mérték szerint, mégis az adatokat, már csak a teljesség 
kedvéért is, röviden összefoglaljuk. íme az óraszámok :

3 9 3

Polg. iskola Gymnasium Keáliskola
Hittan 12 1G 16
Magyar 25 (28) 30 28
Német 20 (17) 18 24
Történelem 17 18 15
Földraj z._ 9 10 9
Alkotmány és jogi ismeretek 4 — —
Közgazdaságtan 2 — —
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Szám- és mértan
Polg. iskola 

39
Gymnasium

25
Eeálisl

30
Ábrázoló mértan 12 — 8
Könyvviteltan . „  5 — —
Természetrajz __ 14 8 12
Vegytan __ _ 5 — 7
Szabadkézi rajz _  _  _  14 10 12
Szépírás 3 2 2
Ének 3 — —

Torna 14 16 16
Latin nyelv „  „  — 49 —
Franczia nyelv _ _____ — 24

Ezekhez járul a polg. iskolákban a torna számára egy szabad dél
után, és a IY. osztálytól kezdve ingyenes oktatás mellett karének.

Inkább arra törekedtem, hogy minél több adatot soroljak föl 
a hét osztály, helyesebben mondva a polgári iskolák továbbfejlesztése 
mellett. így is közleményem kelleténél hosszabbra nyúlt. Azzal sem 
áltatom magamat, hogy ez az utolsó alkalom, mikor álláspontunk 
mellett érveinket fel kell hozni. Az Országos Közoktatási Tanácsban 
is két Ízben fogtak neki ügyünknek, de remélhetőleg ez évben, miként 
dr. Heinrich Gusztáv a Magyar Pædagogiai Társaság érdemes elnöke 
jelezte, a Tanács a polgári iskolai reformjavaslatával mégis elkészül.

Volenszky Gyula.

IDÖELMÉLET ÉS KÖZHIEDELMEK.

— Pótlások «Az idő elm életé»-hez.* —

I. A jubilæumokrôl.**

Az idő-objectivismusnak, vagyis egy létező és mindeneket magá
ban foglaló időfolyamba vetett hitünknek kapcsán, továbbá pedig és leg- 
főképen az időmértékek természetének félreismerése következtében meg
ragadt az emberiségben egy különös nézet, a melyből folyólag erkölcsi

* M inthogy nem  lehet rá  rem ényem , hogy a czímben megnevezett 
m unkám nak I l - ik  kiadását is m egéljem , a  szerkesztő ú r  szives engedőimé
vel e folyóiratban teszek le nehány gondolatot, m elyek e m unkának bőví
tésére is, m eg jav ítására  is szolgálhatnak.

** «Az idő elm.» I. г. V III. 5. fejezetének kiegészítéséül.
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kötelességeink sorozata megbővült azzal, hogy nevezetes események év
fordulóit is meg kell ünnepelni. A ki a mi modern társadalmi és politi
kai életünket ismeri, nem fogja túlzásnak találni, ha azt állítom, hogy 
ma már van «jubilálás-kötelesség» is. Kérdés, mikép keletkezett ?

Hogy minden nevezetes vívmány azt, a ki kivívta, avagy csak gyö
nyörködik is benne, tehát hol az egyes embert, hol az embereknek egy 
kisebb-nagyobb csoportját ünneplésre (körmenetekre, szavalatokra és 

last not least — lakomákra) indítja, még pedig indítja közvetlenül 
ama dicső tett véghezvitele utón, mintegy enyhítő visszahatásaként ama 
nagy tetthez szükséges akarat-megfeszítésnek, ez természetes folyománya 
az emberi természetnek ; s maga az ünneplés is voltakép nem egyéb, 
mint a vadembernek stilizált tombolása, diadalordítása (maradt ez utóbbi
ból azért a szelidben is még egy kicsi !), az öröm reflexszere kitörésének 
egy aesthetikai törvónyok szerint több-kevesebb sikerrel szabályozott for
mája. Ha a köztudalomnak a jubilæumok körüli nézetében (nevezhetjük 
bátran jubilæomania-nak !) csak ez a közös érzelmi sajátságunk rejtőznék, 
akkor az egész jubilæum-ügy az idő-psychologust egyáltalán nem érde
kelné. Tény azonban, hogy egészen más nézetek is rejtőzködnek benne.

Mi a mai köztudalomnak (s itt nem a közönségnek psychologus- 
gondolkozású részét értem) egy évforduló ? Nem egyéb, mint egy olyan 
nap, mely magát az illető dicső eseményt mintegy újra magában fog
lalja ; egy szent nap, mert abba ama nagy eseménynek szálai valahogy 
láthatatlanul belészövődnek, maga az esemény, annak szelleme «a leve
gőben van», az illető esemény mintegy megújul, újra történik. A reális 
valóság persze könnyen meggyőzhet mindenkit az ellenkezőről vagyis 
arról, hogy az évforduló magéiban véve csak olyan profán nap, mint a 
többi és csak emlékeztet a nagy eseményre ; mindazáltal ez a meggyőző
dés még sem szilárdult meg annyira a köztudalomban, hogy az imént 
vázolt mystikus nézetnek, mely egy elmúlt eseménynek feléledés-képes
séget tulajdonít, a maga viselkedésére elhatározó befolyást ne engedjen. 
Nem gondolnám, hogy a köztudalmi álláspontnak a leírásában valami 
nagy túlzásba estem volna, ha tekintetbe veszem azt a görcsös ragaszko
dást, melylyel annyi ember az emlékünnepeknek épen évfordulókon való 
megtartását követeli, nyilván arról lévén meggyőződve, hogy az évfor
dulót (körülbelül a fent körülírt módon) maga a természet különböztette 
meg egyéb napoktól. Egy efféle közhiedelmet én a többi között ama nyi
latkozatokból is olvastam ki, melyek minálunk úgy a hivatalos, mint a 
hivatlan Magyarország részéről az 1848-iki szabadságliarcz megünnep
lése dolgában kerültek felszínre és a melyekből én azt az érzést merítet
tem, hogy némely ember magát a sajtószabadságot nem becsüli annyira, 
mint a mennyire tiszteli azt a puszta napot, egy dátumot, mely első sor
ban az által lett nevezetessé, hogy 1848-ban ezen a napon szabadult fel

3 9 5
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a sajtó. Nyílt lázadásra volna képes minálunk nem egy ember, lia a 
kormány belefojtaná a minden márczius 15-ére esedékes éljeneket és 
járulékait ; fellázadna, mondom, sok olyan, a kit hiányos műveltsége 
erősen meggátol mindamaz eszmék értékének méltatásában, melyekért 
látszólag annyira lelkesedik. — Megvan ebben mindenesetre az utánzás 
ösztönének is a maga része, és a tömeg kétségkívül azért is kiabál, mert 
az intelligentia kezdi ; de hát van ezenkívül része annak az ilyenforma 
szavakban kifejezett meggyőződésnek is : «ma nem olyan nap van, mint 
a többi ; ma nagy nap, ünnep van. » Hogy az évfordulót magát tekinti a 
köztudalom embere szentnek, vagyis e napnak eseménytartalmát a töb
biekénél nemesebbnek (akár csak a vasárnapokét ; lásd : «a levegőben van 
akkor a nagy esemény»), azért is valószínű, mert egyebütt is azt látjuk, 
hogy tételes intézkedéseket, mint a milyen az, hogy bizonyos évforduló
kat meg kell 'ünnepelni, készen meglévő objectiv tulajdonoknak tekint. 
Hogy példát mondjak : tagadja, hogy a magyar ember azt a bútort, 
a melyen eszik, csak híja asztalnak, mert hát az «igazán és valóban 
asztal.»

Valamely eseménynek az évfordulója nem egyéb, mint az a nap, 
mely a kérdéses eseményre legalább egy egész naptári év múlva követ
kezik s ezért ugyanazon hónapnak ugyanannyiadik napjára (de nyilván 
nem mindig a hétnek ugyanoly nevű napjára) esik, mint a melyikre esett 
az illető esemény. Ha már most tekintetbe veszszük, hogy a naptári év 
semmi egyéb, mint a földnek a nap körül való egy keringéséhez hozzá
vetőleg szükséges ideje, akkor világos dolog, hogy valamely évfordulónak 
pl. épen a mai napra való esését az a körülmény okozta, hogy mi nap
évek szerint számítjuk az időt, okozta tehát egy oly körülmény, mely 
magával az illető nevezetes eseménynyel semmiféle okozati összefüggés
ben sincs. 1848. márczius 15-ikének, teszem azt, tényleg a mai napra 
eső évfordulója életemnek egy egészen más időpontjára esnék, ha az 
emberek pl. hold- avagy épen Mars-évek szerint számítanák az idejöket. 
Minthogy tehát a mai nap a maga évforduló-jellegét és ezzel a szemem
ben viselt magasztosságát egy oly körülménytől kapta, mely sem magá
val azzal a nagy eseménynyel nem függ össze, sem pedig így egymagá
ban nem magasztos, hanem egészen közönséges dolog (t. i. a mi időszá
mításunk mértéke), és minthogy továbbá szót sem érdemes vesztegetni 
ama fent vázolt babonának megczáfolására, mintha az évforduló a maga 
ihletét valamely, ama nagy eseményből reá közvetlenül átháramló erő
ből, szóval természeti úton kapta volna : mindebből az következik, — 
a minek ily hosszadalmas levezetésén a gondolkozó olvasó bizonyára 
mosolyogni fog, — hogy minden évforduló a maga szentséges jellegét, 
melyet szemünkben visel, tisztán ama tételes szokásnak, illetőleg szo
kástörvénynek köszöni, mely szerint nagy eseményekre mindenkor azon
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a napon kell visszaemlékezni (s az emlékünnepély sem egyéb, mint egy 
intensivebb visszaemlékezés, illetőleg ennek előmozdítója), a mely nap 
az illető eseményekével egyforma hónapnevet és rendszámot visel. Mint
hogy pedig egy, az egész föld kerekségén elterjedt népszokásnak, amilyen 
a szóban levő, nem lehet a kútfejét az első kezdeményezőnek puszta 
parancsszavában, a merő önkényben keresni, hanem egy efféle szokás 
okvetetlenül csak a benne érzett czélszerűsóg miatt tudott népszerűségre 
vergődni : ezért mink is a jubilæum-törvénynek (így nevezem röviden 
a kérdéses társadalmi kényszert) az okát valamely objectiv tényálladék- 
ban fogjuk keresni, nevezetesen abban, hogy az évforduló — legalább 
látszólag — megvalósítja a kérdéses nagy eseménynek egyik kísérő 
körülményét, az időszámításra használt égi testeknek akkori állását. 
Sőt talán nem is csupán «kísérő körülményét», hanem egyenesen «leg fő 
feltételét », t. i. az időmérő csillagoknak egy bizonyos, az akkori « szeren
csés »-hez hasonló állását, mert én valószínűnek tartom, hogy az évfor
dulók iránti tiszteletnek megalakulásában az astrologiai hiedelmeknek 
is megvolt a maguk része.

Hogy az évforduló tényleg mily kevéssé valósítja meg magának a 
nagy eseménynek a csillagállását, kitűnik, ha meggondoljuk, hogy mi 
három esztendőn keresztül befejezettnek veszszük a földpályát, vagyis 
elérkezettnek a földet a kiinduláspontul választott álló csillaghoz, a mikor 
pedig még nem érkezett el (a csillagászati és naptári óv közti különbség !) ; 
továbbá pedig, hogy még a földhöz közel eső bolygóknak a keringési 
idejök sem egyezik a földével, sőt ennek még csak nem is osztója avagy 
egész számú többszöröse. Ha tehát az évfordulón a nap az állatkörnek 
(nagyjából) ugyanazon a helyén látszik is, a melyen volt az illető nagy 
eseménykor, de nem lesznek az akkori helyökön, legalább nem minden 
évfordulón, a többi csillagok, úgy bolygók, mint állók. Mindebből ki
tűnik, hogy az évforduló nagyon tökéletlen egy emlékeztető ; mindössze 
is egy név (a hónapé) és egy szám (a napé) viszi át gondolkozásunkat 
magához a nagy eseményhez, szolgál benne a képzettársítás eszközéül. 
Oly annyira tökéletlen képmása magának ama történelmi időpontnak, 
hogy voltakép csak jeladásnak tekinthetjük az általános visszaemléke
zésre, egy puszta conventionalis külső figyelemébresztőnek, úgy hogy 
szinte hajlandók volnánk csak oly kevés tényleges összeköttetést keresni 
közte (ez évforduló) és a visszaemlékezés ténye között, mint a mily 
kevéssé keresünk belső rokonságot a karmesternek kezdetjelző pálcza- 
kopogtatása és a symphonia között.

Már most kérdem, miért kell én nekem, a ki, teszem azt, történet
tudós vagyok és épen a mi szabadságharczunk korszakát választottam 
ki tanulmányaim speciális tárgyául ; a ki még, mondjuk, országgyűlési 
képviselő vagyok és ép ezért sokat foglalkozom az 1848-iki törvényekkel
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és ebből folyólag az egész eseménykörrel, sőt a ki nem egy lelkes beszé
demben nyilvános tanujelét is adtam amaz eseménykör iránti lelkesedé
semnek és kegyeletemnek; a ki tehát nemcsak hogy eo ipso eleget teszek 
és tettem a visszaemlékező kegyelet követelményének, de jóformán sza
badulni sem tudok ama nagy eseményeknek folytonos gondolatától: 
miért kell én nekem ma, a mikor történetesen mással szeretnék foglal
kozni, visszafojtanom e vágyamat és még külön «hivatalból» is vissza
emlékeznem a 48-iki eseményekre csak azért, mert a mai napot épen n 
számú földpálya választja el azoktól, — kell szóval visszaemlékeznem oly 
eseményekre, a melyek ép oly ártatlanok abban, hogy időpontjukat 
márczius 15-ikének nevezik az emberek, mint a mennyire ártatlan az 
1848-iki és minden más márczius 15-ike avagy bármely nap abban, amit 
az emberek benne cselekszenek ? Miért vagyok én schwarz-gelb, hazafiat- 
lan pária, ha nem segítek márczius 15-én ünnepelni, én, a történettudós, 
az államférfiú, a kinek tanulmányaimban és a jelen viszonyokról merí
tett benyomásaimban egészen más természetű, a 48-iki eseményekkel 
sokkal belsőbb (tartalmi) kapcsolatban lévő eszközeim állanak rendelke
zésemre ama nagy emlékeknek folytonos visszaidézésére, mint a milyen 
eszköz egy puszta datum ?

Ne mondja senki, hogy én szélmalmok ellen harczolok, mert 
olyan társadalmi kényszer nincsen, a mely valakit j ubilálásra szorítana. 
Van, s ha nem indul is ki az egész társadalomtól, de tény, hogy ennek 
egy jókora része valakinek az évfordulók iránt való közönyösségét nem 
tudja másra magyarázni, mint arra, hogy az illető csekély tisztelettel 
viseltetik a megfelelő történelmi esemény iránt, el sem tudván képzelni, 
hogy «ma, a mikor ilyen szent nap van», valakit külső akadályokon és 
saját hazafiatlanságán kívül más ok is vissza tudjon tartani a közünne
pen való részvételtől. Tagadhatatlan, hogy vannak elegen, a kik 
az ember hazafias érzését a jubilseumok iránt való lelkesedéséből ítélik 
meg, a mi egészen tisztán mutatja, hogy én jó helyen tapogatódzom, azt 
állítván, hogy a jubilæum-ügy az emberekben már bizonyos, okai dolgá
ban vizsgálatra érdemes kényszerképzetnek öltötte a formáját. Mi más 
okból siet minden miniszter s általán az előkelőbb, repræsentationalis 
állásúak kivenni a maguk részét minden efféle, plane hivatalos ünnep
ségből, mint tüntetésből, illetőleg önvédelemből a társadalomnak az ő 
hazafias érzületöket különben kétségbe vonó támadása ellen. Ok, a tár
sadalom oszlopai, érzik — s részben tán sínylik is -— legjobban, hogy 
van olyan társadalmi kényszer, a milyennek én itt az okait kutatgatom.

Továbbá kérdem, miért épen azoknak az eseményeknek rendelünk 
ilyen hivatalos megemlékezés-napot, amelyeknek az emléke legkevésbbé 
forog az elhomályosodás veszélyében, azért, mert modern politikai éle
tünkben folyton kényszerülünk reájok, mint alapjokra hivatkozni ?
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Hogy miért kapunk hajba azon, hogy vájjon márcz. 15-ike avagy április 
11-ike legyen-e a hivatalos megemlékezési idő, azt még valahogy értem ; 
mert az ünneplő nap megválasztása mintegy virágnyelven kifejezi az 
illető napon 1848-ban történt események értéke körüli véleményünket. 
De azt már megint nem értem, miért kell a lelkesedésünknek, melylyel 
ama nagy vívmányok iránt amúgy is mindenkor viseltetünk, különösen 
nagynak lennie azon a napon, melyet az 1848-iki megfelelő naptól épen 
50 és nem 49 avagy 51 földpálya választ el ? — Ez a kérdés átvisz a 
jubiláló hajlamnak egy másik formájára, a mely tárgyát illetőleg az 
elsőtől abban különbözik, hogy míg az évforduló-ünneplést úgy tekint
hetjük, mint egy időpontnak (a nagy eseményének) az ünneplését, addig 
az imént szóba hozott módja a jubilæumoknak voltakép idő tartósság okra 
vonatkozik. Ilyen volt pl. a mi millenniumi jubilæumunk is.

Minekelőtte ez utóbbi fajra áttérnénk, állapodjunk meg az évfor
duló-ünneplések forrását illetőleg abban, hogy azt bizonyos mystikus 
hitben kell keresni, mely szerint a datum és eseménye közti összefüggés 
nem merőben külső, véletlen, hanem belső, organikus természetű. S e 
feltevésünket, mely tisztán az évforduló-ünnepek keletkezésének és nem 
mai fentartásának keresi az okát, nem czáfolja meg az a körülmény, 
hogy az évfordulók, mint mindenkitől könnyen észrevehető jeladások 
és mint tagadhatatlan megindítói egy a kérdéses eseményt eszünkbe 
hozó képzettársító processusnak, ma is nagyon alkalmasak együttes 
ünneplések megkezdésére. Hogy pedig ez az «évforduló-hit» sokkal job
ban hozzávág az objectivista,mintasubjeetivistaidőelmélethez, könnyen 
beláthatja, a ki kiérzi, hogy e hitben benne rejlik legalább is az a meg
győződés, hogy a datum magában foglalja az eseményt, sőt némileg az 
is, hogy előidézi, mint valami hatalom, folyam. Egy másik tanúbizony
ság, mely az évforduló-óul tusnak az objeetivista időfelfogással való 
rokonságát mutatja (a mely időfelfogás természeténél fogva sokkal inkább 
hajlandó az időt magát a mértékével összezavarni, mint a subjectivis- 
mus) abban a körülményben foglaltatik, hogy, mint tisztán észre lehet 
venni, nagyon meginog bennünk az évforduló iránt érzett tisztelet, vagyis 
az a hit, hogy máma ünnepelni kell, mihelyt meggondoljuk, hogy ez 
évfordulónak épen a mai napra esése, más szóval a mai napnak «szent
sége» tisztán a mi időmérésünknek történetesen megválasztott egységé
ben (föld- és nem Mars-pálya) leli okát; a mit a régi nyelvbölcselők úgy 
fejeztek volna «ki: az évforduló nem tpóoet (önmagában), hanem csak 
diáét (emberi intézkedés folytán) szent. » (Más tereken is nagyon alászáll 
a tiszteletünk, ha megtudjuk «wie es gemacht wird».)

Áttérünk a tartósság-ünneplésekre. Minthogy többnyire csak a 
10 évesnél hosszabb és kerekszámú tartósságokat (ilyennek számít a 
25 mint =  8% év is) szokás megünnepelni, tehát látnivaló, hogy az
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effajta jubilæumokba a kerek szám iránti szeretetünk is belejátszik. Hogy 
mi az előttünk becses tartós jelenséget (pl. egy ember vagy nemzet éle
tét, működését) nem csupán akkor ünnepeljük, mikor ez egy, a fenállá- 
sát veszélyeztető sorscsapást győzelmesen kiállott, hanem ünnepeljük 
akkor is, mikor a hoszsza az éveknek egy bizonyos kerek számával lett 
kifejezhetővé, ez a körülmény egészen tisztán mutatja, hogy mi a veszé
lyek diadalmas leküzdésén kívül a puszta fennállást is érdemnek, dicső
ségnek tekintjük és hogy e dicsőségét az illető tartós dolognak nagyobb
nak képzeljük akkor, a mikor az valamely kerek és pedig magosabb 
évszámmal válik egyenlővé.

Hogy mennyire meggyökeresedett az emberekben az a nézet, hogy 
a puszta fennállás, eltartás is érdem, mutatják bizonyos, köztudomásúlag 
hanyag tisztviselőknek is rendeztetni szokott 25 éves szolgálati jubileu
mok. Még furcsáb hajtása a divatos jubilæomaniânak és legjobb bizonyi- 
téka egy vak tartósság cultus-erejének az ezredtulajdonosi jubilæum, a 
hol a hivatalos örömnek igazi kútforrását felfedezni csakugyan bajos 
dolog, lévén az ezredtulajdonosság mindössze is az a joga valamely ma- 
gasabbrangu katonatisztnek, hogy az illető ezrednek ezredesi egyenruhá
ját hordhassa és ezredét ünnepélyes alkalmakkor «elővezethesse». Ajubi- 
læumi napon tehát az ezred a maga 25 éves tudatának örül, hogy tulaj
donosa, a kit, — rendesen külföldi lévén — talán alig ismer, az élére 
állhat, az illető jubiláns pedig örül a maga szintén 25 éves tudatának, 
hogy ezt meg ezt az uniformist fel szabad venni.

Én a tartósság-ünneplésekben annak a felfogásnak látom egy 
további fejleményét, mely magának a tartósságnak teremtette meg a 
positiv fogalmát, s mely szerint eltartani annyi, mint mégis létezni, még
sem elpusztulni. A tartósság-jubilseumot ugyanis igazoltnak, igazán meg
érdemeltnek csak akkor tekinthetjük, hogyha ama tartósnak életében 
voltak akadályok, győzelmes küzdelmek, a «mégis» szó alkalmazására 
érdemes momentumok. Egy 25 éves munkásság, mint lelki erőnek a 
tanúbizonysága, a lustaság-hajlammal szemben kifejtett küzdelem igenis 
érdemel elismerést (ha idáig is már nem kapott, t. i. közvetlenül vala
mely diadalmas küzdelmének, munkájának véghezvitele után) és jutal
mat érdemel, tegyük hozzá egy lffVs éves is, hogy jó ferde számot mond
jak. De egy 25 éves, vagy bármily hosszú létezés, melyet soha semmi sem 
avagy csak csekély akadályok fenyegettek, mint ilyen tisztán a körül
mények «szerencsés» alakulásának és nem az illető individuum erőkifej
tésének lévén betudandó, semmiféle ünneplésre sem érdemes.

Azt a pontot, hogy az éveknek bizonyos kerek számáig eljutott 
létező abban az esetben, ha a maga győzelmesen kiállott küzdelmeiért 
már egyenkint, közvetlenül diadalai után kivette a maga jutalmát, nem 
érdemel külön jutalmat, ünneplést még ezeken kívül és csak azért, mert
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ezt a kerek számot elérte, ezt a pontot, mondom, jó kiemelnünk, azért, 
mert a fent jelzett kerekszám-cultusnak themájára visz vissza. Ez a cul- 
tus tudvalevőleg nemcsak az időmérésnél, hanem egyebütt is kísért. 
Kant az « Anthropologiá» -jában (37. §.) a 7, valamint a 12 szám (tuczat !) 
babonás tiszteletéről szólván, megjegyzi, hogy nem egy ember, a ki 
felvitte már a 90,000 tallérnyi vagyonig, kész volna akár a leg
nagyobb gazságokba is belémenni, csakhogy ki legyen a kerek szám 
100,000 tallérja. Valamint az évforduló hívei elfelejtik az emléknapok
nak időmértékünk conventionalis voltával való összefüggését, úgy mel
lőzik a kerek száíhok tisztelői azt a körülményt, hogy minden kerek
szám. csak bizonyos számrendszerben kerek, hogy tehát pl. az ezer 
egységnek kerek szám volta s ennek folytán lelkünkre gyakorolt bűbájos 
hatása tisztán csak onnét ered, hogy mi a tizes számrendszert fogadtuk 
el, s azonnal elenyészik, mihelyt pl. a hetes számrendszerben próbálnók 
kifejezni, a hol 1000 így íródik ki: 2626 (lévén 7“.2 +  72.6 +  7.24-6 =  
1000).*

Vájjon egy ilyen alakú szám vagyis az 1000 abban az esetben, ha 
nálunk a hetes számrendszer járná, fel tudta volna-e lelkesíteni népün
ket mind ama nagy pénz- és erőáldozatokra, melyekre a kérdéses összeg
nek tizedes rendszerű kifejezése tényleg fellelkesítette akkor, a mikor 
nemzeti életünknek 1000 éves tartósságát megünneplendőnek jelentette 
ki daczára annak, hogy a magyar ember az ünnepségekkel sohasem 
fukarkodott, vagyis a nyert diadalait annak idején úgyis mind hűsége
sen megünnepelte («fecerunt magnum áldomás») és 1867 óta nemzeti 
létünk komolyan fenyegetve nem is volt ? Mi más rejlik e jubilæumi tör
vényben, mint az az alaptalan nézet, hogy vannak érdemeink a tényle
ges érdemeinken túl is, más szóval, hogy nemcsak a nemzeti létünket 
fenyegető veszélyek diadalmas megsemmisítése volt érdem és ünnepelni 
való (a mint hogy az is), hanem hogy még a diadalnak túlélése is, a 
megmaradás akkor, a mikor létünket már veszély nem fenyegeti, szin
tén érdem (holott ez csak egyszerű természetes consequentia), és hogy

* Valaki talán azzal fogja megtámadni e nézetemet, hogy abban az 
esetben, ha valamely más számrendszer és egyszersmind az időmérésnek is 
egy más egysége volna nálunk divatban, minden jubilálás-szokásunk csak 
úgy megmaradna, mint van ma, s mindössze is más időpontokban történ
nék az ünneplés, mások lóvén a kerekszámok és más napokra esvén az év
fordulók. Ezt én is szóról-szóra elhiszem, de azt állítom, hogyha mindezt, 
vagyis időszámításunk egységének, valamint választott számrendszerünknek 
merőben esetleges, közelhatározással bármikor megváltoztatható voltát és 
azt, hogy ünnepeink épen ezekre építvék, jobban meggondolnák az embe
rek, kevésbbé ragaszkodnának a mai jubilæumi napokhoz és az ünneplés
kötelesség körüli nézeteik is tisztulnának.
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különös érdem, eljutni e tartósságunkkal egy magasabb s a mi tizedes 
rendszerünkben kerek számig (a mi tiszta kabbala).

Nem gáncsoskodni a czélja e soroknak a nemzeti lelkesedés egy 
tényével szemben («post testa» !), annyival is kevésbbé, mivol tiszta dolog, 
hogy a nemzetek tetteit nem az elhatározás indító okainak értéke, hanem 
sikereik, hatásuk szerint kell megítélni ; ebben a tekintetben pedig a mi 
évezredes ünnepségünk, •— hogy a fennebbi példa mellett megmaradjak
— csak helyesléssel találkozhatik. Az sem czélja ez elmefuttatásnak, 
hogy javaslatot tegyen a nemzetnek arra nézve, hogy emlékünnepeket,
— melyeknek pedig az ethikai szempontból való hasznosságát tagadni 
nem lehet, mert azok a múltba való elmélyedésnek, a nagy «magistra vitæ» 
komoly intései bennünk való meggyökeresedésének az alkalmai— micsoda 
más időpontban tartson meg, ha már nem az évfordulókon és kerek számú 
korszakok végével. Visszafojtom itt azt a felkinálkozó ajánlatomat is, 
hogy a múlt eseményekről való megemlékezésnek természetes időpontja 
mindenkor az, a mikor jelen foglalkozásaink hozzák azt a múltat 
eszünkbe, s hogy csakis a múltakkal nem törődő embernek van tételes 
intézkedésekre (bizonyos közösen megállapítandó időpontban megtar
tandó ünnepélyekre, de legfőképen tanításra) szüksége, a melyek gondo
latait a nagy múltakra rátereljék és irántok való kegyeletét felkeltsék. 
Csak pedzem, mondom, ezt a gondolatot, mint az előbbi í'ejtegetések 
negatioival szemben szükséges positiv betetőzést, do nem vetek rá semmi 
súlyt, először, mert magam is nagyon vázlatosnak érzem, s legfőképen, 
mert nem akarok a hívatlan tanácsadónak furcsa szerepébe beléesni, az 
olyanéba, ki előre tudhatja, hogy indítványát úgy sem fogadja el senki. 
Az igazi czélja e soroknak inkább nem terjed túl egy időpsychologiai 
fejtegetésnek természetes határain, s nem volt egyéb, mint rámutatni 
arra, hogy bizonyos közéleti, még pedig a legkomolyabb erőlködéssel, 
országos törvényekkel ápolt szokásainkban, mint a milyen a jubilálás, 
van és mennyi része van az idő, a tartósság és főleg az időmérés termé
szetéről megalkotott téves nézeteinknek, egy bizonyos még a múltból 
maradt kis romanticismusnak.

Mégis, azt hiszem, nem lépem túl egy időpsychologiai elmefutta
tás korlátáit, ha, a távol jövőbe vetvén egy pillantást, megjegyzem, hogy 
a mai jubiláló hajlamunk egyrészt az idő valódi természetének általá
nosabb felismerése, másrészt pedig értékének (a munkaidőének) nagyobb 
megbecslése miatt valószínűleg csökkenni fog, s hogy az emberiség majd 
csak belátja, hogy a legnemesebb módja nagy vívmányok megünneplésé
nek az, ha állandóan ezeknek szellemében munkálkodunk, (szóval több 
tett, kevesebb «éljen» !) Ugyanez a belátás és nevezetesen a tartósság 
ama «negativ» fogalmának az elterjedése, melyről az «I. elm.»-ben 
beszéltem (I. r. 219. 1.), fog talán rávinni arra is, hogy a kerekszámos



tartósság-jubileumok oly esetekben, mikor az az eltartó valami már is el
vette minden egyes diadalának jutalmát, merő titulus bibendi-k s mint 
ilyenek egy hajszállal sem jogosultabb munkaakadályok, mint a szint’ 
ezen rovatra tartozó s terhességük daczára is még divatos újévi ünnep
ségek és gratulatiók. A jövendőbeli ünnepcsökkenések okainak egy teljes 
felsorolásából nem szabad kifelejteni azt a mozzanatot sem, hogy bizo
nyos ünnepek, nevezetesen a vallásfelekezetiek (nem úgy, mint a haza
fiasak), az alapjokul szolgáló esemény jelentőségének, értékének egy a 
maitól különböző, jóval csekélyebb appreciálása következtében fognak 
kevesbedni, talán idővel megszűnni. A ki pedig nagyon sivárnak tartja a 
jövő századoknak ezt az ünnepe fosztott korszakát (mely pedig csak az 
ünneplésnek a természetes alkalmaira [közvetlenül a tényleges diadal 
után !] való korlátozásában fog a jelen napjainktól különbözni), az gon
dolja meg, hogy hány családot tett már tönkre az ünneplő hajlam, az a 
nem válogatós mulathatnámság, mely még az évfordulóknál és kerek szá
moknál silányabb jogczímekkel is megelégszik, a mire példa a hazánkban 
oly nagy tiszteletnek örvendő névnap. Az emberiségnek jelenlegi, min
denféle évfordulókkal bőven megrakott kalendáriuma (eredőtöket tekintve 
ugyanis a névnapok sem egyebek, mint bizonyos szentekre vonatkozó 
évfordulók) e kalendáriuma, mondom, ugyanaz, a mi az intézeti tanuló
nak a fix órarendje. Ez megszabja a gyermeknek, hogy minden órában 
mit kell cselekednie, az meg akarja szabni a felnőttnek, hogy minden 
nap kire és mire kell gondolnia. Mind a két intézmény jó a kiskorúaknak.

A mai emberiségről pedig, azt hiszem, kimondhatni, hogy az ama 
Verulami Baco-féle négy fajta (tribus, specus, fori, theatri) idolum-on 
kívül még bizonyos «idola temporis»-ekben is szenved, egy téves idő
képzetből folyó kényszer-képzetekben, melyeknek egyik fajára én az év
forduló- és tartósság-cultusnak tényében, azt hiszem, helyesen ismer
tem rá.

Lesznek talán — ámbár e folyóirat philosophiai műveltségű ren
des olvasóközönsége között alig —, a kik e sorok íróját barbárnak, haza- 
fiatlannak fogják szidni, a miért a nemzeti közlelkesedésnek nyilatkoza
tait a sanda kétségnek és tagadásnak hangjaival zavarni akarja s az 
ideálokban való hitet megingatni. Bocsánat, nem akartam megingatni, 
de mindenek felett biztos vagyok benne, hogy nem is birom. Philo
sophiai elmefuttatások sokkal ártatlanabb dolgok, semhogy a népszel
lemre hatással tudnának lenni ; hisz még a philosophusok közül is ren
desen csak azokat nyerik meg, a kik már is az írónak alapelveit követik ; 
akár csak a parlamenti beszédek, melyeket a pártfegyelemnek az 
о kokénál rendesen nagyobb hatalma a szavazásnak irányítása szempont
jából többé-kevésbbé hasztalanoknak bizonyít. De meg aztán nagyon 
félremagyaráz, a ki a történelmi ideálok iránt való közönyösséget olvas
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ki oly sorokból, melyek csakis ez ideálok keltette lelkesedésnek megnyi
latkozásmódjára, az ünnepekre, vonatkoznak, só't nem is ezekre, hanem 
csak időpontjuk megválasztására és ennek okaira. Ha nem barbár az 
orvos, a ki egy szép női testbe belevágja a kését, hogy segíthessen rajta ; 
ha nem barbár, a miért az ő tapasztalatai a szép külső szín mögött sok 
épen nem szép dolgot fedeztek fel : akkor meg kell engedni a psycholo- 
gusnak is, hogy a lelkesedés nyilatkozataival néha csak mint csendes 
szemlélő és nem mint résztvevő álljon szembe és kifejezhesse azokat a 
tanulságokat, a milyeneket e tényekben találni tudott.

*

Egy másik fajta «idolum tomporis» is van és ez abban a hiedel
münkben mutatkozik, hogy az elmúlt korszakoknak jogi intézvényeit 
közvetlenül bizonyos, e korszakokat a történetíró szemében jellemző, 
felettök «lebegő» eszmék hozták létre és nem inkább egy olyan, czélsze- 
rűségi szempontokra alapított okoskodás, milyen a mai törvényeket szüli. 
Az időpsychologusnak ezt, a mai idealistikus történettudósok gondolko
zását jellemző tünetet mellőznie nem szabad, minthogy ez a nézet szin
tén egyik esete amaz eltorzulásoknak, a milyenekre a mult a mi felfogá
sunkban más tekintetben is hajlandó. De hát erre a tényre én itt csak 
röviden rámutatok s bővebb fejtegetésébe nem bocsátkozom azért, mert 
abban a helyzetben vagyok, hogy ráutalhatok a felfedezőjére és mélyre
ható ismertetőjére Pikier Gyulában, kinek végtelenül szellemes, igazi 
positivista szabású munkájából («A jog keletkezéséről és fejlődéséről » 
Budapest, 1897 Politzer) az olvasó úgy ezen tényt illetőleg, mint a vele 
összefüggő nagy jelentőségű eszmecsoportokra vonatkozólag bőséges 
okulást meríthet, még ha nem mindenben ért is egyet a szerzővel, és 
meríthet annak a felemelő érzésnek kíséretében, hogy e munka szerző
jében egy jellemmel ismerkedett meg, egy oly emberrel, ki a szabad
elvűségnek ma egyedül «szalonképes» 50% árleengedéses, opportunista 
formája helyett az egész, igazi és hamisítatlan szabadelvűséget merte 
hangoztatni. Vannak könyvek, a melyek tettek. II.

II. A mult-ítéletekről.

Nem szeretném, ha Alexander B. úr az itt következőket úgy venné, 
mint valami vitatkozó hajlam szülte, minden áron való folytatását ama 
controversiánknak, mely az «Athenæum»-nak f. é. 1-ső számában fog
laltatott ; nem szeretném, mondom, ámbár én itt, nehány most talált 
jobb bizonyítéknak tudatában kénytelen vagyok egy pár oly dolgot 
hangsúlyozni, a mik Alexander úr nézetével ellenkeznek. Inkább azt
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óhajtanám, lia e pontot mindenki annak tekintené, a minek én szántam, 
t. i. munkám egy oly része (I. r. III. 1., «A mnlt- és tagadó ítélet» és a 
két «Tanulságok» ez. fej. 51. és 76. 1.) helyreigazításának és kiegészíté
sének, a mely résznek tökéletlen kidolgozására épen t. bírálóm éles szeme 
hívta fel a figyelmemet, s melyet én ama folyóirat fent említett számá
ban (159. 1.) egy csupán hevenyészett és nyíltan is csak ideiglenesnek 
vallott értelmezéssel igyekeztem pótolni.

A ki a múlt-ítéletnek («A volt») igazi természetével tisztába akar 
jönni, annak nem csupán az általános tagadó ítélettel («A nincs») kell 
összehasonlítania, a mint tettem én, hanem az összehasonlítást ki kell 
terjesztenie az alábbi táblázatnak összes ítéleteire, többi között a hely
telen, phantasia-szülte állításokra is. Igyekeztem lehetőleg szemléletes 
és olyan példát választani, a melyet a tárgyalásom szükségeihez képest 
könnyen át lehessen alakítani, s választásom arra a feltevésre esett, hogy 
valaki a budapesti Sebestyén-tér- és Zöldfa-utcza saroknak jelenleg üres 
telkén egymásután kiejti ezt a két ítéletet : «itt most nincs semmi», «itt 
a régi curia épülete állott», a mivel szemben egy kötekedő ellenfél, kit 
a valószínűség kedvéért egyenesen hallucinans őrültnek tételezünk fel, 
sorban a következőket hajtogatja : «a curia épülete most is itt van», «itt 
sohasem volt a curia épülete, hanem igenis a koronázó domb». Ez ítéle
teket én az alábbiakban, hogy a tárgyalásomat megkönnyítő rövid, 
typikus formákba szoríthassam be, a szokásostól eltérő, tagadhatatlanul 
erőltetett, de az eredetivel teljesen egyértelmű alakba öntöttem.

Igazság : Tévedés :
A {= az üres Sebestyén-tér) van. A' (=  a curia-épületes Sebestyón- 
A' (=  a curia-épületes Sebestyén- tér) van. 

tér) nincs.

В (=  a curia-épületes Sebestyén- B' (=  a koronázó dombos Sebes
tér) volt. tyén-tér) volt.

B' (=  a koronázó dombos Sebes
tyén-tér) nem volt.

Hogy e táblázatnak jelen (A) és múlt (В) csoportjai mellé még egy 
jövő («С lesz, C lesz« stb.) csoportot is nem vettem fel, vagyis hogy 
jövő-ítéletekre itt nem terjeszkedem ki, az magyarázza, hogy a jövő-íté
letek közül az okadatoltakat a phantastikusaktól bajos megkülönböztetni 
azért, mert minden jövő ítélet többé-kevésbbé phantastikus, és mert mi 
emberek, kik az összes physikai lehetőségeket nem ismerjük, egy adott 
esetben nem tudjuk biztosan eldönteni, vájjon irreális («téves*) avagy 
megengedhető («igaz») jövő-ítélettel van-e dolgunk.
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Meg fogjuk most vizsgálni egyenkint a kijelölt ítéletek kiejtésé
nek psychikai feltételeit, még pedig az Л-csoportról mint könnyebbről 
vonván le a tanulságot B-re, tulajdonképeni tárgyunkra, a múlt-ítéletre.

A tagadó ítéletről, mely mind a két csoportnak végén szerepel, 
kimondhatjuk, hogy az nemcsak a választott példában, hanem min
denütt oly helyzetekből fakad, a mikor a helyes constatálást, még pedig 
vagy érzésünk, vagy emlékezésünk tartalmának helyes constatálását 
valami támadás ellen meg kell védenünk. Valamint egy téves, alapjában, 
tehát phantastikus jelen-ítélet meg akarja hamisítani az én ható érzet
tömegemet, vagyis oly módon fogható fel, mint egy megkisérlett, jogta
lan közbeékelése valaminek a reám ható világképbe, abba, a mit a «van» 
szóval jellemzők : ugyanily módon a phantastikus mult-ítéletet is úgy 
tekinthetni, mint emlékeim meghamisításának kísérletét. Ilyen táma
dásnak minősíthető egy, akár nekem magamnak eszébe jutó, akár kívül
ről eszembe juttatott olyan feltevés is, melynek lehetőségéhez az 
szükséges, hogy én egy más érzet-, illetőleg emléktartalommal rendel
kezzem, mint a milyennel tényleg rendelkezem ; mely támadás tehát az 
én illető tartalmi összegeimnek egy téves leírásából indul ki. Mikor 
mondom azt, hogy «nincs pénzem» ? Ha vagy magamnak jut az eszébe, 
vagy kívülről ajánlanak valami vállalatot, a melyhez pénz szükséges, 
a mely tehát feltételezi, hogy nekem van, s így az én tényleg üres kasszá
mat teltnek képzeli, szóval a jelenleg rám ható érzettartalmat, kasszám 
ürességét meg akarja hamisítani. Az a nézetünk, hogy minden « A'nincs» 
és «ß' nem volt» alakú ítéletben védekezés rejlik, melylyel mi a hamis 
leírás veszélyében forgó érzet- avagy emléktömegünket ép ezen hamisí
tási kísérlet ellen meg akarjuk ótalmazni ; ez a nézetünk helyes már csak 
azért is, mert az általános tagadó ítélet mindenkor a megfelelő állítóra 
(«4/ van», «ß' volt») vonatkozik s ezt támadja ; a mely támadás viszont 
csak akkor természetes, ha az első lökés az állítótói indult ki. Ha tehát 
áll, hogy mi az «A' nincs» ítélettel mindenkor a tényleg ható érzet
tömegünknek, a «B' nem volt »-tál pedig emlékeinkének valahogy meg
támadott lelettárát akarjuk megvédeni, akkor nyilvánvaló, hogy e véde
kezésünk csak úgy fog sikerülni, ha figyelmünket ama támadó (emlék)- 
képzetről (A', B') a valóban ható érzet-, illetőleg emlékmennyiségünkre 
{A, B) irányítjuk, annak minden egyes részét ama képzetekkel össze
hasonlítjuk és e hasonlításunknak A'-, illetőleg B'-re vonatkozó eredmé
nyét kimondjuk, t. i. hogy a kérdéses gyűjteményünkben egy ilyen 
nevezetű példány nem találkozik.

Hogy aztán az emlékképzetnek a ható érzettömeggel való ilyetén 
összehasonlítása mi módon vihet annak a felismerésére, vájjon előfor
dul-e ez érzettömegünkben egy A' nevű érzet vagy nem, ez a kérdés az 
érzet és képzet kritériumainak themájára visz, melyre vonatkozólag meg
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kell jegyezni, hogy nem csupán fokbeli különbség van a kettő között, 
hanem az érzettonusok dolgában is egy nagy (v. ö. I. r. 28—29. 1.), úgy 
hogy a képzetet a megfelelő érzethez képest nem miniature-nek, hanem 
egy az eredetihez hasonló, de mégis torzképnek kell neveznünk. Én 
ezt a hypothesist annak idején, mondhatom, félve és habozva írtam le, 
mert nagyon árvának éreztem magamat vele. Azóta megtaláltam a 
következő helyet 1 iáin-bon («The emotions and the will» I l l  ik kiad. 
London 1888, 15-ik lap:) «When we study the Feelings properly so 
called, as typified by our Pleasures and Pains, we find that these can be 
revived or remembered, but not to the same extent as the Intellectual 
Sensations that constitute our knowledge of the surrounding world . . . .  
On the ground of mere physical support, it is far easier to hold in the 
mind an ideal picture, or a train of verbal recollections, than to sustain 
a flow of pleasure of the smallest amount that would deserve to be coun
ted as a pleasure.»

A fennebbiekben maradt egy homályos pont, az, hogy a tagadó 
mult-ítélet egy emlékképzet (B1) ellen védi meg az emléktömeget. Kér
dés, hogyan lehet ezeket elválasztani, a mi mindenesetre nem olyan 
könnyű dolog, mint a jelen tagadó ítélet esetében az A' emlékkópzetet 
egy érzettől megkülönböztetni. Ez a kérdés az emlékezésünk módjának 
s ezzel a mult-ítéletek tárgyalására visz át bennünket, a minek küszö
bén meg kell jegyeznünk, hogy bizonyos belső ismerettani rokonság van 
a mult-ítélet és a megfelelő jelen («A van» és «A volt») között, a mennyi
ben és a mikor mind a kettő az igazságot constatálja. Ez a rokonság 
abban a kétségbevonhatatlan tényben is nyilatkozik, hogy az emberiség 
a múlt ítéletet mindenesetre csak a megfelelő jelen-ítélet után tanulta 
meg, vagyis hogy e két ítélet közül a jelen a múltnak feltétele. Ez okból 
kívánatosnak mutatkozik, a mult-ítélet és az emlékezés természetének 
kutatását a jelenén, az adottnak felfogásán kezdeni.

Az emberiség valóságnak tudvalevőleg a maga érzetösszeségét 
nevezi, s nevezi minden tekintet nélkül philosophiai kétségekre, melyek 
mindezt is csak látszatnak avagy képzetnek hirdetvén, az igazi valóságot 
érzeteink körén túl keresik. «Érzem» (általánosabban, bár szokatlanul: 
«érzékelem») és «van» a köztudalom szemében teljesen correlativ jjrædi- 
catumok, melyek között csak annyi különbséget szokás elfogadni, hogy 
a «van» prædicatum alkalmazásánál érzeteink tartalmára, az «érzem» 
szónál pedig — talán — az ezen tartalom felfogására szükséges inner - 
vationalis érzetre, a Horwicz-féle «Gefühl des organischen Ergriffen- 
sein’s»-re fordítjuk figyelmünket. Hogy ugyanazon pillanatban minden
kor több érzet hat reánk, azaz számunkra egynél több dolog «van», az 
rég elfogadott tény ; de én még tovább mennék és azt állítanám, hogy az 
emberiség, mely a maga még egészen friss emlékeit mint ilyeneket nem
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választja el szorosan magától a ható érzettömegtó'l, ezen hogy úgy mond
jam hozzáfoglaló, vagyis emlékezéssel vegyes érzékelésmódjával még ki 
is terjeszti a maga érzéseinek körét, azaz mindenkor egy egész nagy 
világképet, egy óriási, mindenféle részletben bővelkedő térdarabot nevez 
magára hatónak, meglévőnek, mostaninak, holott ennek csak egy kis 
része hat épen mostan az ő érzékeire. És ez a hozzáfoglaló fajta felfogá
sunk nem csupán a térbeli dolgokkal szemben érvényesül, hanem 
a tisztán egymásutános sorokkal szemben is, a mi kiviláglik, ha meg
gondoljuk, hogy mi a beszédet és zenedarabot, a melyet hallgatunk (az 
egész beszédet és egész zenedarabot), most meglévőnek nevezzük. A köz
életi nyelvhasználatban a «most» egy igen tág értelmű szó, a mely 
magában foglalja mindazokat az egymásután bekövetkezett, és már 
emlékszerű hatásokat is, melyeket apperceptiónk a tényleg ható érzet
tömeggel egy egységbe foglal össze. (Y. ö. erről bővebben II. r. 11—4.1.) 
Ha tehát a «most», «jelen» és «van» szókat nem szorosan tudományos, 
hanem szokásos értelműkben akarjuk venni, úgy a substratumukul min
denkor egy egész nagy csoportképet, egy emlékekkel vegyes, tehát oly 
érzettömeget kell vennünk, melynek tényleg csak egy bizonyos töredék
része érdemli meg igazán a szóban forgó jelzőket.

Ha csoport a jelen, akkor csoport a múlt is, nemcsak, mivel 
a jelenből lett, hanem, mivel egy, bár csekély számú elemre kiterjedő 
változást, vagyis a mikor az a, b, c, d elemekből álló D csoportban csu
pán a d helyébe lép egy á, úgy lehet felfogni, mint megsemmisülését 
egy bizonyos (D) együttlétnek, elemkapcsolatnak * és egy új elemkap-

* Ezeket az én kapcsolataimat a «Magyar Kritika» f. é. 15. számá
ban félreértette, vagyis, m int egy alább említett példájából meglátszik, tisz
tán chemiai értelemben vette Palágyi Menyhért, daczára a könyvem I. r. 
15. lapján e műszavamról adott magyarázatnak és a mozgó testről szóló 
példámnak, melyekből kitűnik, hogy nálam a kapcsolat szónak nem 
chemiai, hanem logikai értelme van, vagyis jelenti mindazon prcedicatu- 
mok (nem tán chemiai elemek) összeségét, mely prædicatum-osszeg azt, a mit 
az emberek «ez»-nek, ezen individuumnak (pl. akár e helyzetnek a mozgó 
test esetében) neveznek, ezen individuummá, azaz minden mástól megkülön- 
böztethetővé teszi. Palágyi M. abban, hogy én nem tárgyakat, hanem csak 
kapcsolatokat nevezek megsemmisülőknek, az én hazajáró lelkekbe vetett 
titkos hitemnek leplezgetését látja. E felől nyugodt lehet. Hogy én, a ki az 
individuumokat (16. 1.) híttam megsemmisülőknek, természetesen minden 
meghalt embert avagy elpusztult tárgyat is feltámadhatatlanúl elenyészettnek 
tekintek, arra, azt hittem, semmi különös bizonykodásom sem szükséges. Hogy 
mégis akkor, mikor megsemmisülésnek híttam a múlást és e megsemmi
sülésnek alanyát kerestem (mi semmisül meg voltaképen ?) nem egyszerűen 
magukat az individuális személyeket és tárgyakat, hanem csak kapcsolato-
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csolat abed =  E  belépését, annyival is inkább, mivel egy abcd együttlét 
szorosan vévo nem érdemli meg ugyanazt a nevet, melyet egy abcd cso
portnak adtunk és másrészt, mivel a külső világképnek ránk hatása te l
jesen ugyanaz volna, a mi most, ha ugyanakkor, mikor csak d elem lép 
ki és pótlódik í-val, evvel együtt minden többi (a, b, c) elem is kilépne, 
de helyökbe d-val együtt ismét az eredetiekhez teljesen hasonló a, b, c 
elemek kerülnének. Más szóval, a világot ugyanolyannak látnok, a milyen 
most, ha minden pillanatban a most állandóknak tekintett részei is m ind 
megsemmisülnének és észrevehetetlen kis időben újak, de a régiekkel

kát említettem, azért történt, mert először is az én műszavam tágabb és 
magába foglalja a múlásnak olyan eseteit is, m int a milyenek pl. a gör
dülő golyónál forognak fenn, a hol mindössze is helyzetek (vagyis a golyó 
középpontjának egy bizonyos délkörrel való összeesése, tehát kapcsolata) 
semmisülnek meg ; továbbá pedig azért, mert a ki tárgyakat vagy szemé - 
lyeket nevez megsemmisülőknek, könnyen kiteszi magát annak a gyanúnak, 
hogy még az ezek alapjául szolgáló anyagot is megsemmisülőnek tartja. 
Ha pedig Palágyi M. meg tudja tenni azt, a mit példájában hirdet, t. i. 
egy liter vizet elpárologtatni és a párát lehűtve, megint ugyanazt a vizet 
kinyerni, a melyből a párát kapta, akkor nem az én kapcsolataimat, hanem 
azt a közmeggyőződést tette tönkre, hogy a m últat visszaidézni nem lehet. 
Palágyi M. persze elfelejti, hogy ez a második víz lehet ugyan épen annyi, 
mint az első, de mivel forraláson ment keresztül, okvetlenül különbözik a 
forralatlantól ; prædicatumainak kapcsolata tehát más, talán a tekintetben 
is, hogy most alighanem sok bacteriuma kipusztult. Abban igaza van 
Palágyi М.-nek, hogy a megsemmisült kapcsolatnak valamikor megalakul
nia, léteznie is kellett (én is kimondtam a többi között a 64. lapon), de 
hogy ugyanaz a prædicatum-kapcsolat állana elő valamikor újra, a mely 
már egyszer felbomlott, más szóval, hogy maga a múlt dolog válhatik ismét 
jelenné, ez már az igazi kísértet-hit. — Palágyi M. bírálatának a tárgyam 
meghatárolását (az idő képzetének a térétől való elválasztását) hibáztató 
része lényegileg már az «Athenæum» f. é. első számában (157. 1.) kapta 
meg a válaszát. A tér és idő «válhatatlan összeforradását, csak kapcsola
tukban megvilágitható» voltát illető állítására pedig engedje meg a t. bíráló 
azt a kérdésemet, micsoda térben van vagy volt pl. az a véleménye, gondo
lata (nem az ehhez szükséges puszta agysejteket értem), hogy a Posch-féle 
időelmélet rossz ? avagy micsoda térben van én nekem az a másik ő hozzá 
intézett kérdésem : hogy az időproblemának melyik részét tartja ő csakis 
tértárgyalások útján megvilágosíthatónak? és végül, micsoda térben van az 
az én nézetem, hogy a physiologust, a ki a véredényekről ír egy (vagy akár 
két) könyvet, csak akkor lehet az egységes emberi testnek e «szándékos 
széjjelszakításáért» megróni, ha azt hirdeti a könyvéről, hogy avval már az 
egész emberi testet, annak minden csínja-bínját megmagyarázta, — a m int
hogy ezt sehol sem hirdeti az én puszta úfó'-elméletem az egész jelenség- 
avagy külvilág-problémáról ?
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teljesen egyezők kerülnének a helyükbe. Hisz tudvalevő, hogy szemünk 
is egységesnek, nyugodtnak és állandónak veszi azt a színhatást, a mely 
tényleg sok egyes, de gyorsan váltakozó discret hatásnak a halmaza, pl. 
a vízesés felett lebegő szivárványt.

Mindebből pedig kitűnik a teljes jogosultsága annak az állításunk
nak, hogy mindaz, a mit emléknek nevezünk, voltaképen nem egy egy
séges elem, hanem egy egész világkép. Emlékeink csapatostól élnek ben
nünk, csapatok homályosulnak el és csapatokat, csoportokat nevezhetünk 
mi múltaknak nemcsak akkor, a mikor, mint pl. utazások alkalmával 
igazán az egész külső világkép megváltozik körülöttünk, hanem még 
akkor is, mikor csak részleges változást veszünk észre, lóvén egy új elemű 
csoport tényleg egy új csoport. Mult-ítéleteinknek szokásos alakja ugyan 
nem támogatja e nézetet, a mennyiben mi végtére is csak magát a ki
lépett elemet (a fenti példában a curia-épületét) nevezzük múltnak, de 
támogatja az a körülmény, hogy minden mult-ítélet egy eme « csoport »- 
elméletünknek megfelelő alakba hozható, a mit én a fenti táblázatban 
meg is kísérlettem. Emlékeinknek kapcsolatos, mozaikszerű fellépését 
egyébként nemcsak a választott példa, mint különben minden téries ada
tokról vett más is, bizonyítja, hanem bebizonyíthatni ugyanezt a tisztán 
egymásutáni sorokkal is ; mert ha valaki a c-dur skálában g helyett gis-1 
vesz, mondhatom, hogy én emlékszem egy gr-hangos c-dur skálára.

Ezeket a terjedelmes csoportképeinket nevezzük mi a már egyszer 
megállapodott nyelvszokás következtében múltaknak ; nevezzük az érzet
hez képest megváltozott fokuk és tónusuk hatása alatt és nevezzük egész 
bátran a nélkül — a mi érdekes —, hogy jogczím után kutatnánk, 
a milyet legtermészetesebben szolgáltatna az a körülmény, hogy ez 
emlékcsoportoknak megfelelő érzettömegét a «van» szóval ruháztuk fel. 
Bármennyire igaz is, hogy a «volt» fogalom a «van»-ból és ez után kelet
kezett s csakis a «van» adja meg a «volt»-nak a létjogot, még sem sza
bad mondanunk, a mit valaki talán okvetetlenül megkövetelne, hogy csak 
azért ruházzuk fel a kérdéses emléktömeget a «volt» jelzővel, mert 
fejünkben hozzátársul az a «van» szó, melylyel érzet korában fogadtuk. 
Hogy jogunk van minden tényleges érzettömegünket ez utóbbi szóval 
felruháznunk, az kétségtelen ; de hogy e jogunkkal mindenkor élnénk 
is, nevezetesen hogy éltünk vele mindazokban az esetekben, mikor az 
utóbb eltűnt érzettömeget múltnak nevezzük, ez már nem áll. Ugyanis 
ha jól megvizsgáljuk magunkat, észrevehetjük, hogy mi emberek a reális 
világot egyszerűen csak elszemléljük, felhasználjuk gyakorlati czélokra 
és következtetésekre, de általában nem és csak kivételes esetekben (pl. 
meglepetéskor) kisérjük az egyszerű létconstatáló ítélettel ; már csak azért 
is, mert ennek értelmét magától értetődőnek tartjuk s ezért tőle mint 
tautológiától őrizkedünk. (A «nincs»-ítélet sokkal könnyebben hozzá-
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társul a képzelt dologhoz, mint a «van»-ítélet a valósághoz, azért, mert 
a phantasmát épen a valóságnak visszatetsző volta juttatja az eszünkbe, az, 
hogy a meglévő «nincs így.») Hasonlót mondhatni egyébként magáról a 
«volt» szóról is, mert tény, hogy az egyszerű ember az emlékeit csak 
felszaporítja magában és lassankint elfeledi ; a jelenhez pedig egy «volt
nak kiséretében csak akkor fűzi hozzá, ha az érdeklődése feléjök fordul.

Minél mélyebb gyökeret vert bennünk az a szokásunk, hogy a 
«volt» jelzőt csak emlékképeinknek tartjuk fenn — egy oly kiváltság, 
melyre e képeink a játszi képzelemnek alkotásaihoz képest bőven rászol
gáltak azért, mert azt tapasztaljuk, hogy a jövendőbeli magatartásunk
hoz szükséges tanulságokat mi csakis ő belőlük, vagyis az éles megfigyelés 
után önkényt bennünk visszamaradó képekből, nem pedig ezek helyébe 
iktatott phantasmákból meríthetjük —, minél jobban gyökeresedett meg 
bennünk ez a kiváltságos szóhasználat, más szóval, minél fontosabbnak 
érezzük a liű emlékezetet : annál inkább hamisításnak fogjuk érezni, ha 
valaki ezen csoportjainkat valamely tagnak közbeékelése útján meg 
akarná bolygatni, pl. velem elhitetni, hogy nem a curia épülete, hanem 
a koronázó domb volt a Sebestyén-téren.

A védekezésnek az a módja, melyet ily ránktukmálások vagyis 
múlt tapasztalataink ilyetén meghamisítói ellenében alkalmazni szok
tunk, sok tekintetben hasonlít, másokban meg különbözik attól a véde
kezésmódtól, melyhez egy, valamely tényleges érzetünket eltagadó 
támadással szemben folyamodunk. Tagadja valaki, hogy a curia-telek 
most üres ; vagy akár, hogy valamely tárgy, melyre nézek, ott van. Mi 
lesz a feleletem ? «Hisz látom, hogy üres, hogy ez meg ez ott van», s ha 
megfogtam az illető tárgyat és ő akkor is tagadja : «érzem, hogy fogom ; 
hát te nem látod, nem érzed?» Ugyanígy teszek a koronázó dombos 
vitatkozóval szemben, csakhogy most a «látom», «fogom»-ítéletek is 
múlt alakjukban fognak szerepelni: «pedig hányszor láttam ón azt a 
curiát, hányszor mentem el mellette !» stb., stb.

Közös vonása tehát mind e két bizonyításmódnak, hogy magáról 
az érzet-, illetőleg képzettartalomról a megfelelő érzékelő működéshez 
viszi feljebb a port ; vagyis azt az innervatiós processust emlegeti, 
a melynek az illető tartalmak képzetét köszönjük, nyilván azt akarván 
mondani : «nemcsak a puszta kép van bennem, hanem egy olyan érzel, 
is (illetőleg, a második esetben, ennek az emléke) a milyen érzet a merő 
képzelgésnél nem szokott lenni.»

Hogy az igazságtalan megtámadásért heveskedő félnek egy ilye
tén bizonyítása mégis csak bizonyításfciséWetnek marad és nem valódi 
bizonyíték, könnyen megláthatni, ha meggondoljuk, hogy a makacs 
tagadó magát ezt az én látásérzésemet, illetőleg emlékemet is tagadhatja 
és tagadhatja ugyanoly jogon, a melyen képeim helyességét tagadta. Az
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absolut skeptikus és idealista ellen, ki «talán» érzi, avagy «nem is érzi» 
azt a fájdalmat, melyet okoztunk neki kétségbe vont színérzeteinek iga
zolása végett akkor, a mikor hozzáütöttük a fejét ahhoz a falhoz, mely 
szerinte csak káprázat : az ilyen skeptikussal szemben megszűnik minden 
bizonyítás lehetősége, a mit tudvalevőleg igen jól tudtak az ezen állás
ponthoz ép eme megtámadhatlanságáért ragaszkodó görög skeptikusok. 
(Tényleg az absolut skepticismust nem is az ellene felhozható czáfolatok 
ereje, hanem egyszerűen az ölte meg, hogy éhen vész, a ki szerinte 
élni akar.)

Mindezek alapján mondhatjuk, hogy a közös védőfegyverünk úgy 
az érzeteink, mint az emlékeink megtámadói ellen nem más, mint az 
eme két lelki birtokunkba vetett bizalmunk. Hogy erősebb bizonyítékot 
nem találhatni valamely képzetkapcsolatunknak tiszta emlék, azaz a 
tapasztalatból szerzett voltára, mint a milyen a rendelkezésünkre áll az 
érzeteink valódiságára nézve, t. i. ezt a bennök vetett bizalmunkat, a mi 
végtére is nem több, mint hit: azt természetesnek fogja találni min
denki, a ki meggondolja, hogy a bármily szabatos, nevére teljesen érde
mes emlék végtére is jobban hasonlít valamely phantasmagoriához, mint 
a ható érzet. Nem lehet rá reményünk, hogy mi, a kik mindössze is csak 
«hiszünk» a szemünknek, fülünknek, általán minden érzésünknek, meg
győzőbb módon bizonyíthassuk be más valakinek, hogy volt valamely 
érzetünk, mint a mily módon be tudjuk neki bizonyítani, hogy valamely 
érzetünk van. A ki kétségbe vonja, illetőleg phantasmának minősíti az 
én curia-emlékemet, az ellen nem tudok erősebb fegyverrel védekezni, 
mint amaz őrült ellen, ki a fennebbi példában azt akarta rám tukmálni, 
hogy az a ház még most is ott áll a régi helyén.

De ha nincs is erősebb bizonyítékunk a volt-ra, mint a van-ra, 
mégis van más is ; legalább tény, hogy a védekező egy olyanhoz is szo
kott folyamodni, a milyet kétségbevont érzeteinek esetében nem igen 
alkalmaz. S ez nem egyéb, mint egy csomó részletnek, kisérő körülmény
nek és causalis következménynek a felsorolása, melyekre a maga meg
támadott emlékének kíséretében szintén emlékszik. Többet tudok beszélni 
a látott tájékról, mint arról, melyet csak képzelek. E szokásos bizonyí
tásmódunkban nyilván az a meggyőződésünk jut kifejezésre, hogy puszta 
phantasmáink soha annyi ösztönszerüleg hozzájok társuló részlettel 
együtt nem élnek az eszünkben, mint emlékeink. Gondolja meg min
denki, hogy mi módon vallatja ki az apa a hazugságban gyanús fiát, 
kinek épen az akadozásán, melyet a többi között a kívánt részleteknek 
eszébe nem jutása is okoz, veszi észre, hogy fia csakugyan hazudott. A ki 
a saját hazugságait elhiszi azért, mert, mint szoktuk mondani «beléjök 
élte magát», az sem tett egyebet, mint igyekezett ama koholmányát az 
igaz emlékeinek fellépése módjához hasonlóvá tenni ; vagyis hozzá-
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koholta a hazugságához a szükséges részleteket, körülményeket és ezeket 
lehetőleg begyakorolta.

Egyébként nem is annyira abban a körülményben látja a meg
támadott fél ez utóbbi műfogásának bizonyító erejét, hogy egyáltalán 
tud akadozás nélkül részleteket felsorolni — a mi végtére lehet szándé
kos begyakorlás eredménye is —, hanem abban, hogy a támadó e rész
leteket hozzá illőknek fogja találni más, tőle kétségbe nem vont múltak
hoz, és ahhoz a jelen helyzethez, mely e múltból causalis következménykép 
előállott. (A szándékú 3 hazug is ilyeneknek, azaz lehetőleg valószinüeknek 
igyekszik a maga hozzákoholt részleteit megválasztani.) Magától értető
dik, hogy a támadót nem absolut skeptikusnak teszszük fel, mert az ilyen 
a magam részleteit ép úgy kétségbe vonná, mint magát a főemlékemet. 
Ez az utóbbi módszer, vagyis a kérdéses képzetkapcsolathoz társuló 
körülményeknek vizsgálata szerepet játszik és útmutatónkul szolgál 
akkor is, ha valami okból — egyszerűen feledékenységből — egy saját 
emlékünknek nem hiszünk, azaz ezt phantasiánk termékének tartjuk. 
És ez utóbbi hiedelmünket elfogadjuk akkor, ha a kigondolható részle
tek mind olyanok, melyek egyéb, kétségbe nem vont múltjainkhoz nem 
illenek.

Az imént említett esetben már benne rejlik az a tény. hogy phan
tasiánk az emlékeinket néha meg szokta rontani, s így természetes úton 
átvisz arra a kérdésre, nincs-e e «mellékkörülményes» módszeren kívül, 
a mely végtére is csak valószínűséget nyújt, valamely hatásosabb eszkö
zünk, melylyel phantasmáinkat az emlékeinktől meg tudnók külön
böztetni.

Phantasmáink és (összetett) emlékeink között körülbelül ugyanaz 
a viszony van, mint az ipar termékei és a természeti tárgyak között. 
Minden phantasma ipartermék, legalább az iparkodás terméke (kisebb- 
nagyobb szándékosságú kigondolásé); az emlékkapcsolat pedig egy táj
részlet. Minden ipartermék csak természeti tárgyaknak az átalakítása és 
minden phantasma is csak emlékeknek egy új csoportosítása. A műtár
gyat csak az avatatlan ember nézi természeti productumnak és a phan- 
tasmát is csak a tévelygő, a gyenge emlékezetű képzeli készen szerzett 
tapasztalatnak. A műtárgyra az emberi kéz nyomáról ismerek rá (homi- 
nem ölet), és a pbantasmán is rajta van az emberi agy bélyege. Közös 
tulajdona mind a kettőnek, hogy szegényesebb, tökéletlenebb, mint egy
felől a természet alkotása, másfelől az objectiv valóság.

Minthogy az itt feltételezett habozást úgy foghatjuk fel, mint az 
egyénnek határozatlanságát, vájjon adhat-e a kérdéses képzet kapcsola
tának mult-prædicatumot vagy nem, a milyen az ő meggyőződése szerint 
csakis az emlékeket illeti meg: azt felelhetjük neki, hogy ilyet minden 
esetben adhat, tekintettel arra, hogy a puszta phantastikus kapcsolatot
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is megilleti egy múlt-ítélet, t. i. ez: « kigondoltam, avagy kigondoltak 
egy. . . .  (pl. koronázó dombos Sebestyén-teret.)« Sőt megilleti nem 
csupán ez, hanem egy szakasztott olyan alakú, a milyet a hamisítatlan 
emlékkaposolathoz fűztünk («volt egy . . . . » ) ;  megilleti t. i. e phantasma 
részeit, mert ezeket, mint már fennebb is jeleztem, mindenkor a tapasz
talásból kaptuk. Bármiféle most előttem nem levő tárgyra gondolok, pl. 
egy kutyára, jogom van e képzethez mult-ítéletet fűznöm, még pedig 
ilyen alakban : «előttem volt (t. i. valamikor) egy kutya ; láttam egy . . . .  
ezt meg ezt. » Sőt, feltéve, hogy ama látományom körülményeire még 
emlékszem, akár ilyen alakban is : «ott meg ott volt egy kutya#, stb.

Itt közbevetőleg megjegyzem, hogy ez a körülmény, vagyis a múlt • 
ítéletnek phantasiánk alkotásaihoz, tehát tényleg összes, minden rendű 
és rangú képzeteinkhez (nem-érzeteinkhez illő volta erős támasztékául 
szolgálhat a mi psychologikus időelméleti álláspontunknak. Ugyanis ha 
van belső összefüggés a képzeteink megléte és a «múlt# fogalom alkal
mazása között — a minthogy van, mert e kettő ime mily szorosan együtt 
jár! —, akkor valószínű, hogy a képzetnek, e torzított és gyengített 
érzetnek megléte és az érzettől való megkülönböztetése egyenesen a fő
fő kútforrása, oka a «múlt# fogalom megalakulásának, vagyis, hogy e 
kettő között észrevett különbség elégséges kritérium arra, vájjon hasz
náljuk-e a «múlt# jelzőt, vagy ne. Ez magában véve is valószínű. Az az 
ember, ki a külső tárgyaknak tulajdonított prædicatumokat (sima, 
hosszú, stb.) mindenkor a maga érzetei alapján osztogatja ki, a mely 
érzetek (pl. egy a végig-tapogatáskor ujjaim oldalrészén és nem csak alsó 
színén érzett nyomás) gyakran nagyon kevéssé hasonlítanak magához a 
kimondott prœdioatumhoz («érdes, rücskös») ; az az ember, a ki rend
kívül finom érzetkülönbségek alapján nagyon fontos és egymástól tete
mesen különböző prædicatumokat tud megalkotni, (milyen kis szem- 
izomérzet-különbségek felelnek meg nagy objectiv és jól megbecsült 
távolság- vagy nagyságkülönbségeknek !) : ugyanez az ember valószínű
leg nem fogja parlagon hevertetni az olyan jól észrevehető különbsége
ket, mint a milyenek az érzet és képzet között fennforognak, hanem fog 
sietni ezeket értékesíteni, a mire lehet, első sorban a «múlt# és «jelen# 
fogalmak kifejlesztésére.*

Yan tehát jogunk a phantasmáinkhoz mult-ítéletet fűzni, még

* Képzeteinknek halvány és torz volta csak egy általános «volt» szó 
alkalmazására szolgáltat nekünk elégséges kapaszkodót, de nem egyszersmind 
e «volt» időpontjának is a megállapítására, arra, hogy mikor volt. Hogy 
ezt nem lehet egyszerűen a halványság fokáról leolvasni, mint hitte Her- 
bart, hanem sokkal hosszadalmasabb módon kell kikövetkeztetni, már egy
szer kifejtettem. (I. r. 129. és köv. 11.)
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pedig először is az illető phantasma részeihez és továbbá e részeket 
összekapcsoló szellemi működésünk emlékéhez. A curia-épülettel kiegé
szített Sebestyén-térre vagyis az egész kapcsolatra így mindenestül van 
jogom rámondani, hogy volt, de a koronázó dombbal feldíszített Sebes
tyén-térre már csak ilyen formában alkalmazhatok mult-ítéleteket : 
«előttem volt (akár még van) a Sebestyén-tér», «előttem volt a 
koronázó domb» és «összekapcsoltam a koronázó domb-képemet a 
Sebestyéntér-képemmel ; kieszeltem egy koronázó dombos Sebestyén- 
terot. »

Az utóbbi pontban elejtettük azt a szót, mely a fent felvetett kér
désre válasznak kínálkozik. Nem mondhatom-e, hogy az által tudom, hogy 
valamely képzetkapcsolatom tiszta emlék, azaz a «volt» szóra érdemes, 
mivel emlékszem, hogy az egészet láttam, szóval valahogy érzékeltem ; 
s az által tudhatom, hogy az csak phantasma, mivel tudom, hogy az egé
szet mint ilyet csak én csoportosítottam így össze, szóval kigondoltam. 
Ez a nézet támaszkodik a következőre : Valamint tény az, hogy ón vala
mely tárgyra nézvén, magára a nézésemre vagyis az ehhez szükséges 
innervatio-érzetekre is fordíthatom a figyelmemet, mondván ilyet : 
«látom, hogy. . . . » ;  és valamint én egy feladatnak kigondolásakor 
magára a gondolásomra is (az ehhez szükséges, néha egyenesen fájdal
mas innervatio-érzetekre) figyelhetek, a mely érzetek a látáshoz szüksé
gesektől mindenesetre valami tekintetben különböznek, mert hisz más 
szó («gondolom» és nem «látom») alkalmazására indítanak: oly módon 
valószínű, hogy én bennem a tapasztalataim tartalmi jegyein kívül fel
ébredhet annak a különös innervatiónak is valami emléke, mely inner- 
vatióm a kérdéses csoportnak eredeti megjelenését kisérte. A Curia-épü- 
letes Sebestyén-tér képzetcsoportom egy «látom» ítéletnek, illetőleg 
innervatiónak az emlékét idézi fel bennem s ez lehetne az oka, hogy azt 
a csoportot emléknek, tehát «volt»-nak nevezem ; a koronázó dombos 
Sebestyén-tér képzetkapcsolat ellenben csak azt a «gondolom» szót, ille
tőleg innervatiót hozza eszembe, melylyel e phantasmának megterem
tését kisértem s ezért fogom ez utóbbi kapcsolattól megtagadni azt, hogy 
«volt» s csak annyit elfogadni, hogy «kigondoltam». Támogatja még e 
nézetet az a körülmény, hogy ama kivételes esetekben, mikor valamely 
szerző nem ismer reá a helyes reproductióban kapott művére — nyilván 
mert elfelejtette az annak létesítésében való személyes közreműködését, 
mondjuk akár azt az ezzel kapcsos «én kigondolom» ítéletét — az ilyen 
szerző a maga művét kívülről nyert kész adatnak, tehát valami volt 
tapasztalatához hasonlónak fogja tekinteni. Ismeretes az az olasz zene
szerzőről szóló adoma, ki a saját darabját hallván, abban mint valami 
idegenben gyönyörködött és kérdezte a szerzőjét. Ez azt mutatja, hogy 
egy «én kigondolom» ítéletnek nem-csatlakozása elég arra, hogy az illető
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képzetkapcsolatot kívülről nyertnek, tehát egy megvolt tapasztalás 
maradékának tekintsük.

Ezt a megoldásjavaslatot én megvédem egy oly ponton, a melyen 
leginkább megtámadhatónak látszik és megtámadom olyasmiért, a mi 
első tekintetre kifogástalannak tűnik fel. Menjünk sorban.

Ügy látszik, hogy feltevésünket a circnlus vádja érheti azért, hogy 
itt, a hol általán a mult-itélet kiejtésének feltételeit kell kutatni, ez 
utóbbiak közé felveszi egy bizonyos mult-ítélet kimondásának képessé
gét, olyasmit állítván, hogy « II volt»-ot csak akkor lehet kiejteni, ha 
tudom, hogy B -1 «láttam» és «B1 nem volt»-ot csak akkor, ha tudom, 
hogy B'-et «.kigondoltam». Ez a vád nem veszi eléggé betűszerinti értel
mében azt, a mit a fenti előterjesztésnek végszavaiban mondottunk ; 
t. i. hogy a valamit látónak, illetőleg kikoholónak fejében csak egy «én 
látom», «kigondolom»-féle, azaz jelen alakú ítéletnek az emléke marad 
meg s nem tán egy ilyen emlék: «én láttam», «gondoltam». Csak mi, a 
fejlett időképzetű emberek, mondjuk rá erre a tanuló elmére, « ő emlék
szik, hogy látta, illetőleg gondolta» ; a mi nem azt jelenti, hogy ez az 
egész emlékezés a tanulónak fejében is ezt az értelmes mult-ítéleti for
mát öltené vagy öltötte volna máris. Emlékezni egy jelen-alakú ilyenféle 
ítéletre csak annyi, mint elhomályosodott képzetének lennie amaz ítélet 
hangzásáról, de még nem annyi, mint képesnek lenni, ezt a maga emlék
szerű lelki birtokát egy intelligens mult-ítélettel ki is fejezni. Valamint 
a gyermek igen tisztán emlékezhetik pl. a villámra, dörgésre, sőt talán 
a mindezeket kisérő félelmére is, azaz elhomályosult képzetével bírhat 
ennek az egész csoportnak, még minekelőtte képes volna kimondani ilyen 
mondatokat, mint «dörgött, villámlott, féltem» : olymódon — feltesz- 
szűk — biihat valaki az elhomályosodott vagyis emlékképzetével egy 
bizonyos innervatiós érzetnek is és egy evvel kapcsolatos szóliangcso- 
portjának («látom», stb.) még minekelőtte ki tudná mondani «én lát
tam, gondoltam.» Egy jelen alakú ítéletnek puszta emléke mégnem 
annyi, mint a megfelelő mult-ítélet ; lévén a kérdéses emlék nem egyéb, 
mint valami gyengébb, mondjuk fülzúgásszerű ismétlődése, fejünkben 
való megújulása a szóban forgó «én látom» stb. hangoknak, mely han
gokat ezen elgyengülésök egymagában bizonyára még nem fog egyszerre 
«én láttam» formára átváltoztatni. — A circulus vádjának, melynek Kant 
óta minden empirista válogatás nélkül ki van téve, miről Volkmann 
(Psych. II. 20. 1.) is jogosan panaszkodott, csak ott van alapja, a hol 
valaki egy ismeretet, pl. valamely időkategoriát, egy oly másiknak segít
ségével akar a tanuló fejében megalapítani, a mely másik épen csak az 
első ismeret alapján, tehát után alakulhatna meg. De távolról sem cir
culus, ha a tanító, ki a maga tanításmódját más felnőtteknek elbeszéli, 
ez előadásában, nevezetesen a tanuló lelkületének leírásában olyan ki-
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fejezéseket alkalmaz, melyekből kitűnik, hogy ő, a tanító, már igenis 
bírja azokat az ismereteket, melyeknek a megtanítása-módjáról értekezik. 
Alkalmazván ezt az időphilosophemákra (akár mindjárt erre az egészre, 
melyről jól tudom, .hogy telidesteli van idői kifejezésekkel), mondhatjuk, 
hogy egyáltalán nem circulas az az összes itteniek közül leggyanúsabb 
állítás sem, mely szerint a mult-ítéletre még képtelennek vett tanuló 
«emlékszik, hogy ezt meg ezt látta» ; még pedig nem circulus a róla fent 
adott magyarázatnál fogva. Az időpsychologustól nem volna méltányos 
dolog, megkövetelni, hogy ő a maga elbeszéléseiben kerülje egy oly 
régen szerzett képzetének a használatát, melyet az értelmes beszédben 
egy felnőtt ember sem tud elkerülni ; s viszont az idő képzetének ez el- 
kerülhetlensége miért bizonyítsa azt, hogy az nem lassankint szerzett 
képzet ?

Van még egy másik vád is, a mely igazságtalan, t. i. a következő : 
A «látom»-emlék csak abban az esetben szolgálhat biztos útmutatóul a 
valódi múltnak és a képzelt múltnak felismerésére, ha felteszszük, hogy 
a «látom» szó (illetőleg megfelelő innervatio-emlék) mindenkor egy egész 
csoporthoz társul, ahhoz, melyet csakugyan láttam ; s viszont egy csak 
kigondolt csoporthoz mint ilyenhez csak a «gondolom»-emlék fűződik. 
Ez a szabályszerű eljárása a mi emlékező tehetségünknek nem valószínű 
azért, mert hisz’ a koholmányhoz is sok «látom»-emléknek kell hozzá
csatlakoznia, e koholmánynak csakugyan látott részei miatt. A ki tehát 
az eszébe jutó «látom»-emlékek útmutatására kénytelen magát bizni, az 
könnyen voltunk képzelheti a maga puszta koholmányát is.

Ez a vád szem elől téveszti az apperceptiónk egységesítő, össze
foglaló erejét, illetőleg azt az egyszerű tényt, hogy nekünk semmi külö
nös erőlködésünkbe sem kerül, a «látom» szót abban az esetben, mikor 
egy bármily nagy, de egységes tárgy van előttünk, magára erre az egész 
tárgyra kiterjeszteni, illetőleg az egész tárgyat a «látom»-érzés correla- 
tumának tekinteni. Valamint már most egy terjedelmes tárgy, úgy lehet 
egy egész tárgycsoport is a « látom »-nak correlatuma azért, mert a cso
port is végtére csak egy bizonyos alakzat és a tárgy sem több.

Egymásutánokra is áll ez. Nemcsak úgy mondom, hogy hallom a 
hangot, de azt is mondhatom, hallom a symphoniát. Minthogy tehát 
az ember a maga apperceptiója tárgyává egész nagy csoportokat tesz és 
az ezen csoport-apperceptióhoz szükséges physikai innervatio módját 
megjegyezheti, melynek neve egy puszta phantasmánál ez : «gondolom» : 
ezért tehát nem valószínű, hogy mikor egy későbbi esetben e phantasti- 
kus csoportja újra eszébe jut, ne megint azon innervatiójának az emléke 
társuljon hozzá, mely magánál az egész csoportnál szerepelt és abba a 
tévedésbe essék, hogy a részekhez tényleg hozzácsatlakozó «látom» - 
emlékeket az egész csoportra mint ilyenre terjeszsze ki. Egy koronázó
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dombos Sebestyén-tér meg a legegyszerűbb műveltségű embernek a sze
mében sem ugyanaz, mint egy koronázó domb, meg egy Sebestyén-tér 
külön véve; s ezért nem valószínű, hogy látottnak, tehát voltnak jelentse 
ki ez utóbbit azért, mert a részeit külön-külön látta. A tévedésnek a 
lehetőségét, azt, hogy valaki volt-пак vegye, a mit csak kigondolt, persze 
mink sem tagadjuk, s csak azt hangsúlyozzuk, hogy van azért az elme 
számára egy eligazító irányelv s ez az, hogy azt nézze, micsoda innervatio 
emlékei fűződnek magához az egész csoporthoz mint ilyenhez.

Komoly azonban már a következő vád : A szóban forgó hypothesis 
a látom, hallom, érzem, gondolom szavakat megannyi, egymástól külön
böző innervatio-érzetek neveinek tételezi fel és e hitét épen a megfelelő 
szavak különbözőségére alapítja. Ez ismét egyike azoknak a psychologiai 
tévedéseknek, melyeket a nyelvtudomány van hivatva felvilágosítani. 
Tény ugyanis, hogy a nyelvek őskorában a fentemlített szók között nem 
volt meg az az éles határvonal, melyet közöttük ma vonunk, a mennyiben 
ugyanaz az egy szó jelenthetett látást is és gondolást,* s csak később 
foglalódott le ezen eredetileg rokonértelmű szóknak egyike a szemmel 
való felfogásra, másika a puszta képzelésre. Semmi esetre sem szabad az 
illető két innervatio-érzet közt meglévő kis különbséget (az egyik a szem 
izmait, a másik az agy hátsó részeit viseli meg jobban) ama nagy értelmi 
különbség okának, kiindulópontjának tartani, mely ma az illető szók 
között fennforog. Az a tény, hogy az illető innervatiós processusok el
nevezésére ma egészen különböző szókat használunk, épenséggel nem 
tán azt tükrözteti vissza, hogy az emberek az illető processusokat már 
eredetileg is ennyire különbözőknek érezték volna. Ha a nyelv a puszta 
képzelést nem tüntette ki egy külön, már eredetileg is csak ezt jelentő 
szóval, úgy e mulasztását mindenesetre az magyarázza és menti, hogy 
nagyon hasonlónak érezte, a minthogy érezhette is ezt a processust a 
látáséhoz. (A magyar ember «képzel», tehát képről, azaz láthatóról 
beszél.) Már ez a leírás, vagyis hogy a látáshoz hasonlította a képzelést 
és nem megfordítva, fejezi ki azt a nézetünket, hogy a nyelv később 
jutott a maga, eredetileg mindenesetre csak a valóságos színmegérzést 
jelentő «látás» szavának ilyetén használatára, azért mert ez a használat 
már metaphora, a milyenek pedig mindenkor egy concret értelemből 
szoktak fejlődni, vagyis ennek meggyökeresedése után beállani. Ezzel az 
emberiség gyermekkorából vett körülménynyel rokon az az egyes ember

* Video-nak egy «találni» alapjelentését sejti Curtius (Etym. 101. 
lap) és a wid-gyökeréből származtatja a már elvont tudást jelentő o’oa-t. 
Másrészt audio (386) rokon az kim (vernehmen), aiaíavoaai (észrevesz) elvon- 
tabb jelentésű szókkal. Budenz is a magyar hall-nak (82. 1.). egy «megtud 
kérdez» jelentésű észt rokonát említi. Halmozhatnám a példákat.



IDŐELMÉLET ÉS KÖZHIEDELM EK.

ifjú eveiből vett másik tény, hogy a «látom» szót jóval előbb tanulja 
meg, azaz használja helyesen a gyermek, mint a «képzelem, gondolom» 
szót. — E tanulságokat a kérdéses hypothesisre alkalmazva, mondhatjuk, 
hogy az ős indogermánra, a kinek pedig már igenis volt a múltak jelzé
sére alkalmas igéje, mindenekelőtt elesik az a kitűnő útmutatója a múlt- 
ítéletnek, mely a fentiek szerint, különböző hangzású jelen-ítéletekre 
való emlékezés alakjában kínálkozik. Ő a szegény, még ha esetleg külön
böző szavakkal kisérte is a maga látványát meg a phantasmáját, de hát 
ezek rokonértelmű, egyenesen felcserélhető szók az ő szemében, olyanok, 
melyeknek az emléke őt egyáltalán nem igazíthatja el, vájjon a kérdéses 
csoportra szabad-e «volt»-ot mondania vagy nem.

Ama vád ellen, hogy a vitás hypothesis egy mindenesetre késő 
fejlődési! «gondolom» fogalomnak megalakulásához köti az ennél kétség
telenül jóval korábban meggyökeresedő mult-ítéleteket, azt még csak 
meg tudjuk védeni, mert hisz’ az a hypothesis ép azt mondja, hogy a 
mult-ítélet akkor ejtődik ki, ha a beszélő nem emlékszik egy a kérdéses 
képzetkapcsolatot kisérő «gondolom» szóra, mely nem-társulása e szónak 
bátran lehet annak is az eredménye, hogy ilyen szót, még ha kellett 
volna is, nem birt volna használni. De már arra bajos kimentőt találni, 
hogy a kérdéses hypothesis értelmében «В' nem, volt »-ot, (minthogy 
ennek lehetőségéhez egy «én fí'-t cttak kigondolom»-emléknek társulása 
látszik szükségesnek) a gyermek, a ki a «kigondolom» fogalommal még 
nem rendelkezik, még mindaddig nem tudna kimondani ; vagyis más 
szóval, kénytelen volna minden phantasmáját múlt valóságnak tekin
teni, — oly eredmény, melyet ily általánosan bizonyára nem szabad 
állítani, daczára annak, hogy gyermekek a képzeletük alkotásait és álmai
kat gyakran megtörtént dolgoknak veszik. — Egy másik baj az, hogy 
a mikor én egy fí emlékkapcsolatot eszembe idézek, ez a felidézés maga 
gondolkozó innervatioval jár ; ép olyannal, mint a milyennel jár az 
eszembe való hozatala egy B' phantasmámnak. Már most félő, hogy ezek 
a valóságos gondolkozás-innervatiók elhomályosítják, megzavarják azo
kat a magukban véve nagyon is gyönge innervsitio-emlékeket, melyek
nek neve B-nél látás-emlék, B'-nél meg kigondolás-emlék. Tessék ezt 
bonczolgatni. Én B-1 gondolom, vagyis mellette, hogy úgy mondjam, 
egy gondolkozás-innervatiót érzek ; képes leszek-e e mellett és a B-nek 
tartalmi jegyei mellett még egy'«látom»-emléket is észrevenni, egy olyat, 
mely mint az eredeti látás-innervatiómnak gyengített kiadása, most a 
tényleges gondolkozás-innervatiómhoz mindenesetre nagyon hasonlóvá 
válik ? S aztán meg plane B'-nél, melyet szintén gondolok, képes leszek-e 
a hypothesis szerint hozzá társuló «kigondolom»-emléket a most vele 
tényleg együtt jelentkező «gondolom»-érzésemtől megkülönböztetni, — 
úgy, a miként e kétrendbeli megkülönböztetéseket а «В volt» és «В'
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nem volt» ítéletek feltételeiként megköveteli a szóban forgó hypothesis ? 
Azt hiszem, elmondhatni, hogy ennek az elméletnek egy félreismerhe
tetlen hibája az, hogy nagyon nehéz, bonyolódott s ha magukban véve 
nem is lehetetlen, de csak érett gondolkozóktól várható lelki működé
sekhez köti egy oly nyilatkozatnak lehetőségét, a mely, mint a mult- 
ítélet, illetőleg a helyes emlékeknek phantasmáktól való megkülönböz
tetése, tényleg igen fiatal éveinkben jelentkezik.

Egy további tökéletlensége a kérdéses hypothesisnek, hogy feles
leges. Az az ember, a kinek eszében а В emlókkapcsolat él, ezt minden
esetre sokszor felhasználta mindenféle következtetésekre, szóval a maga 
egész későbbi szellemi életének egyik alapjává tette. E gyakori igénybe
vétele az a, b, c, d elemekből álló В  kapcsolatnak ezt magát mindjobban 
meggyökeresíti a fejünkben, szóval fokozza a belé vetett hitünket és azt 
a jogunkat, hogy minden a'-et, melyet egy ellenfél a mi a elemünknek 
helyébe akar csempészni, visszautasítsunk, jól tudván azt, hogy a és a' 
egymást kizárják. A mi emlék, az nekem eo ipso «mult» és «volt» ; már 
pedig emlékezetem nekem nem o'-t, hanem a-1 idézi fel а В csoportban.

Az is érdekes, hogy a visszautasításnak legprimitívebb formája 
nem az, hogy « H' koholmány» (a mi, vagyis S'-nek teljes jellemzése, egy 
B-re vonatkozó mult-itéletnek kimondása szempontjából nem is fontos), 
hanem az, hogy чВ' nem igaz», mely ítéletre, vagyis a «nem volt»-ra 
bizonyára már az a gyermek is képes, a ki még «koholmány, kigondol
ták »-féle fogalmakat nem tudna használni.

E helyütt nyílik alkalmunk, megvédekezni a nálunk fenneb sze
replő hit, bizalom szóknak oly értelmezése ellen, mintha azokban a régi 
objectivista időelméleteknek megerősítése foglaltatnék, mivel a ki «.B 
volts-ot azért mond, «mert bízik a maga emlékező tehetségében», az 
voltakép csak abban bízik, hogy В csakugyan megvolt, valóban kivonult 
a világból ; a ki pedig csakugyan, valóban való elmúláshoz kénytelen 
folyamodni, az következetlenség nélkül nem vallhatja magát többé idő 
dolgában subjectivistának. Az ellenfél elfeledi, hogy ez a «bizalom» szó 
nem egyéb, mint egy alapjában egészen negativ természetű dolognak 
positiv alakú kifejezése. Miért mondom ki az első «B  volt» Ítéletemet ? 
Azért, mert emlékezetem nekem В-t és nem B'-et idézi az eszembe, 
minek folytán én azután JB-t, nem pedig B'-t fűzöm össze a magam 
további gondolkozásával és ebből folyó életem módjával. Mondhatjuk 
tehát, hogy az első efféle Ítéletünkhöz nem kell több, mint szellemi 
tehetségeink, nevezetesen emlékezésünknek egy zavartalan, phantas
máktól, külső erőszaktól meg nem bolygatott működése. Ezen ß-nek 
már egyszer tulajdonított és többször meg is újított «volt» prædicatum 
következtében, s minekutána beláttam, hogy В  és B' egymást kizárják, 
fogok én kikelni egy «В' volt» ítélet ellen ; mindössze is annyi meg-
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okolással, hogy ha ez utóbbi Ítélet jogosult volna, én B'-re és nem B-re 
emlékezném. Csupán ezt a fajta megokolást neveztem én fennebb biza
lomnak, hitnek ; és ha mindjárt igaz is, hogy a kinek a mult-itéletét 
megtámadják, azt az állítmány elébe tett valóban, csakugyan szavakkal 
szokta ismételni, de ez a védekezése módja a közélet emberének (ki 
persze szentül meg van győződve arról, hogy «B valóban elmúlt» azt 
teszi és csakis azt teheti, hogy «B, nem pedig В 1 a tagja egy múlt idő
folyásnak») nem kötelezi a psychologust arra, hogy a «valóban múlt» 
szavakat más értelemben vegye, mint ebben: «valóban megérdemli a 
múlt jelzőt» ; megérdemli t. i. azért (а В  és nem a B’), mert egy zavar
talan, más emberekével is egyező emlékezésnek a terméke. Mi leg- 
kevésbbé sem lazítjuk а В és a «múlt» fogalom közti kapcsolatot, azt 
állítván, hogy ez a maga szorosságát nem egy körülfogó időfolyásnak, 
hanem annak köszöni, hogy B a mi zavartalan, idegen emberekével 
egyező emlékezésünknek a gyermeke. Valóban elmúlt minden, a minek 
a képzetét egy valóban normális emlékező tehetség juttatja az eszünkbe.

Idáig a «volt» szó odaítélésének csak oly eseteit néztük, mikor 
egy saját hűséges emléktömegünk küzködik egy akár a magunk fejében 
feltámadt, akár másoktól ránk tukmált pliantasmával, olyasmivel, a mit 
ama prædicatumra érdemesnek nem tartunk. Tény már most, hogy a 
«volt»-ot oly képzetkapcsolatokra is rámondjuk, a melyeknek megfelelő 
valóságát soha sem tapasztaltuk ; pl. a születésünk előtt avagy tőlünk 
távol helyeken lefolyt történelmi eseményekre. Az egyéni bizonyosság
érzetünk minden bizalmunk mellett, melylyel a gyakran nem is szem
tanúként szereplő elbeszélő iránt viseltetünk, ez eseményekkel szemben 
még sincs akkora és oly erős, mint egy saját tapasztalatunk irányában ; 
mutatja az a körülmény, hogy újabb, a régi történeti ismereteinket 
megigazító, sokszor meg épen tévesen megigazító kutatásoknak sokkal 
készségesebben engedünk, mint valamely saját tapasztalatunkra intézett 
támadásnak. Az elbeszélő iránti bizalmunkat tetemesen fokozzák azok 
az esetek, mikor az állítólagos múltnak természetes következményeit a 
körülöttünk tapasztalt jelen helyzethez hozzáillőnek, ezt abból és csakis 
abból megérthetőnek találjuk, — a mi történelmi eseményeknél vajmi 
ritka eset. Egészen más okból fokozza az elbeszélt esemény megtörtént 
voltába (valamint egy tőlünk nem látott dolognak jelenvalóságába) 
vetett bizalmunkat több elbeszélőnek egyértelmű nyilatkozata, t. i. 
azért, mert a bizonyos szabályszerűséget véletlenül feltüntető coinci- 
dentiákat, — a jelen esetben tehát több egymással össze nem beszélő 
embernek épen egyforma hazugságát, — nagy ritkaságoknak tekintjük. 
Pedig hát ez csakolyan lehetséges, ámbár kétségtelenül olyan ritka is, 
mint pl. két épen egyforma kezű embert találni; vagy, hogy távolabbi 
hasonlatot mondjak, mint azok az esetek, mikor valaki épen akkor üti
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meg a főnyereményt, a mikor mindene odaégett, vagyis a mikor leg
jobban rászorult.”*1

Érdekes az is, hogy egy idegen tapasztalásnak a «múlt» jelzővel 
való felruházásakor egy olyan képzetkapcsolatom jut eme kiváltságos 
prædicatumhoz, a melynek megfelelő valóság a «van» jelzőt bizonyára 
sohasem érdemelte volna meg, minthogy ama képzeleti megszerkesz
tések, kiszinezések, melyekkel mi az elbeszélést ösztönszerűleg követjük, 
sohasem, avagy csak ritka kivételes esetekben fognak teljesen megfelelni 
annak a képnek, a melyet a közvetlen tapasztalásunk a kérdéses ese
ményről vagy dologról nyújtott volna, s mely képpel az elbeszélő szem
tanú tényleg rendelkezik. Valószínű, hogy a mohácsi ütközet egészen 
más milyen volt, mint a milyen képét még festmények után is meg 
tudjuk alkotni ; hogy tehát ez a mi képzelt mohácsi ütközetünk, vagyis 
egy olyan mohácsi csata, a milyennek mink képzeljük (valamilyennek 
pedig okvetlenül kell képzelnünk) sohasem volt.

Hozzávévén ezen utóbbi fajta, tényleg phantastikus képzetkapcso
latainkat a közvetlen tapasztalásból szerzett emlékeinkhez, mondhatjuk, 
hogy a fejünkben felmerülő képzetkapcsolatoknak mégis a túlnyomó 
része megérdemli a «múlt» nevet és nem merő phantasma ; tehát egy 
adott esetben valamely, a fejemben felmerülő képhez a tévedésnek sok
kal kisebb valószínűségével fogom hozzátehetni a «volt» és «mult»-féle 
prædicatumokat, mint azt, hogy «én koholtam ki». E megjegyzés azért 
fontos, mert megmagyarázza az általános eljárásnak azt az irányát, 
hogy nem azt szoktuk keresni, melyik igaz a fejünkben felmerülő képzet
csoportok közül, hanem hogy melyik hamis. Nem a phantasmáink közül 
keressük ki az emlékkapcsolatokat, hanem a mindenféle képzetcsoport
jaink közül a phantasmákat. Alapfeltevésünk tehát az, hogy mindazt, a 
mi a fejünkben van, túlnyomó részt tapasztaltuk.

A magam koholmányát, egy valamikor a fejemben többé-kevésbbé 
szándékosan megrögzített s most már önkényt eszembe jutó képzetkap- 
csolatot, pl. valamely nem látott tájéknak képét avagy álomképet, arról 
ismerem fel phantasmának, nem-tapasztaltnak, mert észreveszem, hogy 
egy ennek megfelelő valóságnak természetes következményei nem illenek 
más, kétségbe nem vont múltakhoz és a belőlök folyó jelen helyzethez. 
TJgyanily módon, vagyis a valószínűtlenségéről ismerem fel az idegen 
koholmányt is, a melynek tárgyára vonatkozólag tudniillik saját tapasz-

* A deus ex machiná-k és az olyan regénymegoldásolc, melyek ily 
véletlen coincidentiák segélyével történnek, csak azért kerülendők, mert 
valószínűtleneknek érezzük. Br. Eötvös J. a «Falu jegyzőjé»-nek azt a jele
netét, mikor Kétyné abban a perczben talál patkánymérget, a mikor leg
jobban rászorult, még külön ki is menti. (37. fej.)
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talataim nincsenek, pl. a csodatörténeteket. Nyomra segíthet még az 
elbeszélőnek a helyes megfigyelésre alkalmatlannak mutatkozó egyéni
sége, műveltsége, körülményei stb. ; valamint" a gyanús történetnek 
más máris hitelevesztett elbeszélésekhez való hasonlósága stb. efféle. 
Példa megint a csodás történetek.

Már most, mi lesz akkor, ha az összes itt felhozott és esetleg még 
felhozható kritériumaink phantasma és igaz emlék között cserben hagy
nak ? ha valamely phantasmámhoz társuló következményeket beleillők- 
nek találom egyéb emlékeim közé, a mi elég gyakran megesik ? ha ez 
oly élénk színekkel él bennem, mint egy közvetlen emlékem szokott, és 
végre, ha nincs senkim, a ki kiábrándítana? Nos hát, akkor be fog állani 
egyik esete a mi ezernyi ezer téves hiedelmeinknek, a mennyiben egy
szerűen és a legnyugodtabb lélekkel emléknek fogjuk minősíteni azt a 
phantasiánk szülte kapcsolatot, volt-nak a koronázó dombos Sebestyén- 
teret. A megtévedésnek lehet egy evvel ellenkező formáját is elképzelni, 
t.i. azt, mikor valamely, egy készen nyert érzetcsoportot visszatükröztető 
emlékemhez társul hozzá a saját képzelgésem gondolata. A tévedésnek 
ez a faja, emlékeink iránt való alaptalan bizalmatlanságunk, rokon 
avval, a mikor valamely különös dolog láttára a «saját szemünknek sem 
hiszünk», s talán ép olyan ritka, mint ez utóbbi esetek. Az eredménye 
pedig, hacsak tanúk fel nem világosítanak a tévedésemről, az lesz, hogy 
most én, ki azelőtt egy saját agyam termékét iktattam be jogtalanul a 
világ folyásába, most a világ folyásától fogom egy törvényes gyermekét 
elvitatni.

Foglaljuk össze tárgyalásunk eredményeit.
A két tagadó Ítélet reflectól egy támadásra, tehát csak akkor 

esedékes, mikor ilyen (fent körülirt) támadás fenforog és a védekezőnek 
figyelme a megtámadott érzet- illetőleg emléktömegére irányul. (Meg 
kell még jegyezni, hogy a «B' nem volt» ítéletnek helyébe oly egyé
neknél, kika «kikoholom »-fajta fogalmakig már eljutottak, egy «B'-et 
kieszelték .. .tem»-fóle ítélet is léphet, a mely utóbbi formája ez 
ítéletnek legkönnyebben akkor áll elő, mikor a saját képzelgő, B'-et 
létrehozó működésemet avval a tudattal, illetőleg ítélettel kisértem, 
hogy most csak kéjizelődöm. A hű emlékezet a képzeletem alkotásait 
már mint ilyeneket hozza tudatomra, vagyis a megalkotásuknál szere
pelt lelki állapotnak, illetőleg ítéletnek emlékével együtt. A «B'-et 
kikoholtam » lesz tehát a múlt Ítéleteknek az a positiv alakja, melyre 
a phantastikus képzetkapcsolataink is jogosítvák.)

Ha érzeteinket vagy emlékeinket támadás nem éri, de érdek
lődésünk valamely más okból (meglepetés, újnak szokatlansága, adottal 
való elégedetlenség) ez érzet-, illetőleg emléktömegünkre fordul, fogjuk 
a positiv jelen, illetőleg mult-itéletet kiejteni ; mindkettőt azért, mert
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bízunk érzékeinkben és emlékező tehetségünkben. (Hogy mindkét 
utóbbi fajta Ítéletnek vannak ab auctoritate vett esetei is, az külön 
dolog.)

Hogy pedig a mult-itéletünk mindezek daczára lehet helytelen is, 
minthogy az emlékezetünk hűségébe vetett bizalmunk lehet jogtalan, az 
bennünket, kik e fejezetben nem a múlás, hanem a tudvalevőleg gyakran 
téves múlt-Ítélet kimondásának vizsgáljuk a feltételeit, teljességgel nem 
érint. Leírásunk épen akkor lett volna rósz, ha oly sok feltétellel czir- 
kalmaztuk volna körül azt, hogy valaki egy mult-itélet kiejtésére el
szánja magát, a mennyi feltételnek szem előtt tartása mellett az illető 
Ítéletnek okvetetlenül jónak kell kiütnie.

Záradékul csak az őszinteség követelményének akarok eleget 
tenni, megjegyezvén, hogy e fejtegetés alapgondolatának megalkotására 
Bain-nek* az emlék és phantasma közti különbségekről szóló nézetei 
(id. m. 533—5. 11.) szolgáltatták az impulsust, sőt talán még többet.

P osch J enő.

* Ez az utóbbi hivatkozásom talán kibékíti Palágyi Menyhértet, ki a 
fent említett kritikájában az én psychologiai gondolkozásomat teljesen a 
német szerzők rabjának mondja és megtagad tőlem minden eredetiséget, 
egyetlen bíráló szóra sem érdemesítvén azt a kísérletemet, melylyel a nyelv
tudományos eredményeket az idő-psyeliologia számára értékesíteni próbál
tam, s a mely kísérletemnek én még idáig sehol semmi nyomát sem lel
tem. Nem dicsekvésből mondom ezt, mert én is jól tudom és hálásan el
ismerem, hogy másrészt mennyit köszönök a bírálómtól annyira kicsinylett 
(«csak elfeledni való!») Wundt-oknak és Lotze-knak. Ezt már csak ama 
különös nézetének szükséges ellensúlyozására, alig cseperedő hazai philo- 
sophiánk érdekében is, nyíltan be kell vallanom, mely nézetével ő, úgy 
látszik, egy kizárólag német mintákat dédelgető irányzat elleni jogos küz
delmében, a másik szélsőségekbe esett : nem elégedvén meg néhány nálunk 
még tagadhatatlanúl imponáló fonák németnek a leálczázásával, hanem azt 
hirdetvén, hogy még a Wundt-fajta írókat (tehát miért nem még egy Düli- 
ring-et és Helmholtz-ot ?) is, általán a német philosophiát mint ilyet kerülni 
kell. A németet, mikor a szegény magyar rókáról két quotabőrt akar le
nyúzni, én is hűségesen elszidom ; de a németnek a tudományát, és épen 
a philosophiai tudományát is, értem a nagy alakjaiét, azt egyszerűen csak 
irigylem, és nem ócsárlom úgy, mint az a másik róka, az æsopusi, a 
«savanyú» szőlőt.
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A XIY. ÉS XY. SZÁZAD ISKOLÁI.*

Az iskoláknak elkülönítése megvan az egész középkor folyamán. 
Az egyház, még a népvándorlás és csatározások viharai között, gondo
zása alá veszi az iskolákat ; plébániák, kolostorok és káptalanok mellett 
egyaránt megnyílnak azok.

A plébániai iskolák elemi iskolák, a kolostoriak és káptalaniak 
pedig közép- és felsőbb iskolák voltak.

Az elemi iskolák tantárgyai ugyanazok, melyekre korunkban is a 
fősúlyt fektetjük az ifjúság elemi kiképezésében. Vallástan tanítása, 
olvasás, Írás, számolás rendes tantárgyai az elemi iskoláknak.

Sajátságos jelensége a középkornak az, hogy a reális dolgok iránt 
kevés az érzéke. Az elemi iskolában nem fektetnek nagy súlyt a számolás 
tanítására, a reális életet is nem a mindennapi élet megnyilatkozásaiból 
akarják megismerni, hanem inkább az ókori classikus Írók műveinek 
excerpált közhelyeiből. Ez az oka nagy részben annak is, hogy az anya
nyelv tanulására semmi súlyt nem fektetnek, a nemzeti, az anyanyelv 
cultiválása figyelmen kívül marad.1 Az elemi iskolákban mindjárt az 
olvasást és írást latin nyelven gyakorolják.

Ennek helyes megértésére meg kell jegyeznünk itt mindjárt, hogy 
a latin nyelv a középkor folyamán nemcsak az iskolákban, hanem az 
életben is uralkodó. A latin nyelv a középkorban nem holt nyelv, hanem 
élő nyelv. Az emberek ezen a nyelven társalognak ; a politikai, városi 
hatóságok ezen a nyelven állítják ki okirataikat ; a hatóságok egymással 
és feleikkel latin nyelven leveleznek ; az országgyűlések, tanácskozó- 
termek tagjai latinul beszélnek ; a nyelvtant és a többi tantárgyat is latin 
nyelven tanulják, és pedig nemcsak az egyházi testületek iskoláiban, 
hanem a szabadabb szellemben működő városi iskolákban is.2

Az ifjú előtt, mikor a középkor gymnasiumába megy, nem isme
retlen a latin nyelv, otthon és az elemi iskolában alkalma volt azt el
sajátítani.

A latin nyelvet ilyenformán a középkor iskoláiban mint élő 
nyelvet tanítják, a gyakorlati szempontra fektetik a fősúlyt. Ez a gya
korlati szempont, és nem az irodalmi, a szellemi tekintet az oka annak 
is, hogy a latin nyelv háttérbe szorítja a görög nyelvet. A görög nyelv-

* Felolvasta a szerző a Pæd. Társ. m. é. deczember havi ülésén.
1 Nagy Károly megindítja ugyan ez irányban az üdvös mozgalmat, 

de halálával abbamarad.
2 Az anyanyelvet is, ha t. i. tanulják.
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nek kevés szerepe van az élet külső megnyilatkozásaiban, a szorosan 
vett gyakorlati életben.

A középkori benczések iskoláiban a grammatika és rhetorika a két 
főtantárgy, ezeket nevezik ars néven, melyeknek helyébe a kolduló 
barátok a dialektikát teszik.

Tankönyvek gyanánt szolgálnak Donatusnak1 és Priscianusnak 
művei.1 2 Az elsőnek grammatikáját a XII. századtól kezdve használják, a 
másodikét a XIII. századtól.

Donatusnak két grammatikája van : az egyik az Ars minor, a 
másik az Ars major ; az elsőt az elemi, a másodikat a középiskolákban 
használják.3

Priscianusnak 16 első könyvét Volumen májusnak, két utolsó 
könyvét pedig Volumen minusnak, illetőleg Priscianus minornak nevez
ték.4 A párisi egyetem szépművészeti facultásán is Priscianus tankönyvét 
használták.

A XIV. századtól kezdve Alexander de Villedieu «Doctrinale» ez. 
grammatikája, és Eberhard : Græcismusa az általánosan használt és 
elterjedt tankönyvek.

A koldulórendek föllépése után egy nagy változás történik. 
A grammatika és a rhetorika megszűnik a középkori iskolák főtárgya 
lenni, a dialektika lép helyükbe, mely a grammatika és a többi tantár
gyak fölé emelkedik.

A tudomány és a tanítás egyenértékű lesz, elfelejtenek, vagy talán 
nem akarnak a kettő között külömbséget tenni. Aristoteles a tudomány 
és az iskolai tanítás nevében a tudósok respublikájában absolut hege
móniára emelkedik.

Az iskolákban disputáinak, abstractiókba tévednek. A grammatikát 
nem tanítják többé praktikusan, a gyakorlati oldalát tekintve, hanem 
ellenkezőleg mint speculativ tantárgyat ; nem inductiv úton, hanem 
deductiv módon. A grammatikai szabályokat, még a legelemibb regulá
kat is, latin nyelven foglalják össze.

1 Donatus Aelius római grammatikus a Kr. u. IV. század közepén él, 
sz. Jeromosnak is tanítója. Grammatikája megjelent Lindermann : «Corpus 
grammaticomm latinorum» I. kötetében (1831); Keil: «Grammatiei latini»
III. к. (1864), mindkettő Lipcsében.

2 Priscianus, római grammatikus, а VI. században Konstantinápoly
ban tanította a latin grammatikát.

3 A könyvnyomtatás föltalálása után a legelső nyomtatott könyv volt 
Donátus munkája, mely körülmény nagy elterjedtségéről tanúskodik.

4 Teljes czime : Institutiones grammaticæ libri 18. Megjelent Hertz 
kiadásában 1855—59. Lipcsében.
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Anyanyelven irt latin grammatika valósággal ritkaság számba 
megy.1

A XIV. század folyamán a grammatikák dialektikus subtilitásokba 
bocsátkoznak, mondhatni előleges ismeretek nélkül, mivel a dialekti
kát csak későbben tanítják.

A kor szelleme kivánta ezt a változást. A XI. század végén meg
indult reformmozgalom ellensúlyozására szükség volt, hogy a régi con- 
servativ álláspontokat tudják védelmezni. Ezért kellett a dialektika 
tanulását minden elé helyezni.

A középkornak egy tiszteletreméltó tudósa, Alexander de Villedieu, 
előbb francziskánus, később franczia kanonok, a XIII. században már 
széleskörű tudományos és tanító munkásságot fejt ki, hogy a már ekkor 
megindulni akaró humanismust első lépéseiben föltartóztassa.

Irt egy grammatikát, Doctrinale czímen, szerkesztett két szótárt : 
Alphabetum május és minus czímek alatt ; Ecclesiale név alatt keresz
tény naptárt és lexikonokat promulgál, kánonjogi könyvet ad ki, szín
darabokat és költeményeket készít, hogy a pogány szellem elterjedésének 
ezen keresztény szellemben irt irodalmi műveivel útját állja.

Korában nagyfontosságú is volt munkássága, de művei közül 
egyedül grammatikája maradt fönn a következő századokban is, a fran
cziskánus tanítók fáradozásai folytán, kik egykori rendtársuk munkájá
nak megkedveltetésére és elterjesztésére törekedtek.

Sándor, ezt el kell ismerni, jó tankönyvet akart készíteni. Ez volt 
törekvésének rugója. Hogy originális vonások, eredeti jellemző tulajdon
ság is legyen műveiben, arra kevés súlyt fektetett. A grammatikai és 
prosodiai szabályokat Donatus és Priscianus művei alapján foglalta össze. 
Munkásságának és törekvésének ezen a téren volt is eredménye. Doctri
nale ez. grammatikája egészen a XVI. század végéig keresett tankönyv 
volt, a XV. században több mint ötven kiadásban jelent meg, egyaránt 
nagy becsben állott Francziaországban és Németországban. Tekintélyét 
mi sem mutatja annyira, mint az általános fölháborodásnak az a nagy 
foka, melylyel Europaszerte találkoztak a humanisták, midőn Alexander 
tankönyvét az iskolákból kiakarták küszöbölni.

Alexander kortársa volt Eberhard de Bethune, kinek Græcismus 
czímű latin grammatikája az egyetemi ifjúság számára készült. A név

1 Tliurot franczia tudós nagy utánjárás mellett csak hét franczia 
nyelven írt grammatikát tudott találni, melyek azonban csak a legelemibb 
dolgokra szorítkozna к. V. ö. Thurot : N otices et extraits de divers manu
scrits latin pour servire à l’histoire des docrines grammaticales an moyen 
âge. T. XXII. des Notices et extraits des manuscrits de la bibliothèque 
imperiale. Paris, 1858.
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nem a szerző elnevezése, mások nevezték így, egyik fejezete után, mely
ben a görög etymologiával foglalkozik. A munka számtalan kiadásban, 
sokféle magyarázatban jelent meg.

Hildesheimi Ludolftól egy syntaxis jelent meg, Flores gramma- 
ticæ ez. alatt,1 mely a XV. század elejétől kezdve Németország és Német
alföld iskoláiban általánosan használt tankönyv volt. Az egész mű öt 
fejezetre oszlik. Megjegyzendő, hogy a grammatikai munkák mind 
Priscianus és Donatus grammatikái után készülnek, melyek ezek mellett 
sok kiadásban, értékes magyarázatokkal kisérve, jelennek meg.

A grammatikák mellett vannak olvasmányok, melyeket a tanulók 
az iskolákban mestereik vezetése mellett olvasnak. Ezek az olvasmányok 
leginkább a latin beszédre és írásra vonatkoznak : scientia recte seri- 
bendi, recte scripta intelligendi, recte intellecta pronunciandi.

Némi eltérés az olvasmányokban idővel történik, de auctorokat a 
XIV. és a XV. század régi szabású iskoláiban nem olvasnak. A pogány 
szellemtől féltik az ifjúságot, ezért nem adják kezeikbe az írókat. Keresz
tény latin költőket és a római irodalom azon költőit, kiktől az ifjúság 
keresztény szellemét nem féltik, olvassák az iskolákban,1 2 a prózairók 
közül különösen szeretik Cicerót,3 * Senecát, Quintilianust.

A latin költők olvasásával együtt jár a verskészítés. Az iskolai fel
fogás szerint a latin verselésnek hármas czélja van : delectatio, memoria 
firmior, lucida et venusta brevitas. Néha-néha holmi mesterkéltségeket 
engednek meg, pl. rímes hexametereket és más rímes verseket (versus 
consonantes, leonini, caudati, catenati), melyekben a gyermekek gyako
rolják magukat. A speieri székesegyházi iskola történetében olvassuk, 
hogy a XIV. században a gyermekeknek kötelességük volt fölváltva 
verseket faragni és rögtönözni az iskolákban.1

A középkori iskolák második fontos tantárgya a rhetorika volt, 
mely a grammatikával együtt hosszú ideig az első helyet foglalta el az 
iskolai tanításban. Nagy súlyt fektettek tanítására ott, a hol a jogtudo
mány virágzik, például Olaszországban. Tankönyv gyanánt szolgált a 
Practica dictaminis (ars dictandi), melyet úgy az egyházi, mint a városi 
iskolákban egyaránt használnak ;5 Quintilianus, Cicero, Donatus művei, 
Capella, Beda, Alcuin kivonatai.

1 Közönségesen F lo ristának  nevezik.
2 V. ö. Aeneas Sylvius «Tractatus de liberom m  educatione» ez. m üvét.
3 De officiis czim ű m űve a középkori iskolák legkedvesebb olvas

m ánya.
1 Pueri ad hoc ap ti versificare et dictare debent diebus alternatis.
5 V. ö. W attenbach : Candela Khetoricæ eine E inleitung zum  B rief

stil aus Iglau. W ien, 1863.
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A könyvnyomtatás föltalálása előtt, sőt még azután is, az iskolák
ban nagy akadály az, hogy nincsenek tankönyvek. A tanulóknak az iskolá
ban kell megtanulni a leczkét, hogy otthon is ismételgethessék, a dik- 
tálás járja, a tankönyvek tartalmát leírják a tanulók az iskolában.

A dialektikát a középiskolákban csak kivonatosan, röviden tanít
ják, bővebb tárgyalását az egyetemre hagyják. Tankönyv gyanánt leg
inkább a «Summulæ logicales»1 szolgált.

Az arithmetika és a geometria már a quadrivium tárgya. A városi 
iskolák különösen nagy súlyt fektetnek a két tantárgy tanítására ; a 
városi iskolák reális és józan fölfogása ebben helyesebb, mint a szorosan 
vett egyházi iskoláké.

A XV. század elejéről, 1408-ból keltezve, találtak Baselben egy 
kéziratot, mely a középkori iskolai számtantanítás tananyagát a követ
kezőkben foglalja össze : additio, subtractio, duplicatio, mediatio, multi- 
plicatio, divisio, radices. A XV. század második felében nagyon használt 
tankönyv volt Leunbach György (f 1461.) kézikönyve.1 2

Az astronomia volt a középkori iskola természettana, mely azon
ban az inductiv kutatás hiányában inkább a mesterkéltségben, astro- 
logiában, jóslatokban találta örömét. Jellemző mindenesetre, hogy a 
természet tanulmányozásában a középkor az égre, és nem a közvetlen 
előtte levő, így hát a megfigyelésre, tanulmányozásra kínálkozó termé
szetre fordította munkásságát.

(Folytatása köv.)
A csay A n ta l .

1 Szerzője Petrus H ispanus, később X X II. János néven róm ai pápa. 
Gersonius párisi egyetemi kanczellár a m űrő l így í r :  Apud logicos S um 
m ulæ  Petri trad u n tu r ab initio novis pueris ad m em oriter recolendum , 
etsi non statim  intelligant. (Opera, ed. D up in  I. 21.) A m unkát á lta láno
san használták, 1516-ban Eck János dr. E xplanatio  czimmel kiadott m u n k á
jában  magyarázza.

2 N yom tatásban először 1505-ben je len t meg.
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SZÜNETI TANFOLYAMOK.
(Paris. — M arburg. —  Genf. —  Neufcliâtel.)

Az idegen nyelvű szüneti tanfolyamok évről-évre mindig nagyobb 
és nagyobb hallgatóságot vonzanak körükbe, maguk e tanfolyamok is 
évről-évre gazdagabb programmot nyújtanak, s a mellett új tanfolyamok 
is keletkeznek.

Szolgálatot vélünk tenni olvasóinknak, ha az idei legnevezetesebb 
szüneti cursusok programmját megismertetjük.

I. Az « Alliance Française» által Parisban létesített tanfolyamoknak 
első sorban az az előnyük van, hogy nemcsak a párisi legkiválóbb tanerők 
működnek bennök közre, hanem a bennök résztvevők Páris gazdag mű
kincseivel — szakszerű vezetők mellett —- és érdekes irodalmi életével 
is megismerkedhetnek. Az «Alliance Française» ez évben két tanfolyamot 
fog tartani, az egyik tart julius 1-től julius 29-ig, a második aug. 1-től 
aug. 31-ig. Az első folyamon előadásokat fog tartani Brúnót tanár. 
«Összehasonlító franczia nyelvtan» czimmel (10 óra), Clément a párisi 
«Janson de Sailly» nevű lyceum tanára gyakorlati franczia nyelvtani 
előadásokat fog tartani 10 órában, Ruguet tanár kiejtési gyakorlatokat 
fog tartani a hallgatókkal, míg Behr a «Comédie française» tagja a he
lyes előadásra és szavalásra fogja tanítani a cursuson résztvevőket.

Az irodalmi előadások a következők lesznek : Jacquinet a «Lycée 
Condorcet» tanára a XVII. század franczia irodalmát (5 órában) és 
Doumic (a Stanislas collegium tanára), a XIX. század franczia irodal
mát (5 órában) fogja ismertetni. Francziaország tanügyi intézményeivel 
Dendow  tanfelügyelő (10 órában), a franczia művészet történetével 
pedig Carl tanár «A Société nationale des Beaux Arts» tagja (10 órában) 
fog előadásaiban foglalkozni. Ez utóbbi előadások a művészeti múzeu
mokban, a Trocaderóban Louvre- és a Luxemburgi palotában fognak 
megtartatni.

Az augusztusi előadások csak annyiban különböznek a júliusi soro
zattól, hogy Jaquinet tanár előadása elmarad és helyette Roy dijoni 
egyetemi tanár 8 órás előadást tart a franczia classikai irodalomról. Az 
első cursust julius 30-án Bouen városába való kirándulás zárja be. Minden 
előadásért egy franc fizetendő, állandó jegy mind a két tanfolyamra 
150 fre. Az «Alliance Française» (ezirae : Páris 45. Bue de Grenelle) 
ægise alatt kiadott «Guide de l’étudiant étranger» most jelent meg a 
párisi Flammarion-féle könyvkereskedésben (ára 2 fre 50 c.), a melyben 
az idegen, párisi tartózkodására és főleg a különböző előadásokra vonat
kozó adatokat meg fogja találni.
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II. A marburgi egyetem is f. évi julius hó 4-től 29-ig egy franczia 
és német, augusztus hó 15-étől szept. 9-ig egy franczia, német és angol 
cursust fog tartani. A júliusi cursus főbb előadásai a következők lesznek : 
Perrotte tanár egy sociologiai kérdést fog tárgyalni. Lescoeur párisi 
egyetemi tanár «Francziaország területének organisatiója és felosztása» 
czímű thémáról fog előadásokat tartani. Ezen kívül ugyanezen tanár még 
egy magánjogi kérdést is fejteget. Doutre-Pont marburgi egyetemi tanár 
Corneille drámáiról (Cid, Horace, Cinna, Polyeucte, Pompée, Théodore, 
Eodagune, Nicomède) fog egy nyolez órás conférence-t tartani. Egyik 
legérdekesebb pontja a marburgi szüneti cursusnak Mercier tanárnak elő
adásai «Irodalmi kortársak» czímmel, mely előadásaiban Bourget Pál 
Daudet Aphonse, Coppée Ferencz és Bőd Ede műveivel fog bővebben 
foglalkozni. Eme most felsorolt előadásokhoz még több nyelvészeti, 
beszédgyakorlati és szavalati, valamint az írásbeli gyakorlatokra vonat
kozó előadások csatlakoznak. A német főbb előadások czímeit ide iktatom : 
Das deutsche Wirtschaftsleben in der Vergangenheit. (Prof. Dr. v. Below) 
Die Pædagogik des Neubumauismus, (Dr. Natorp). Das deutsche Märchen, 
(4 óra), (Prof. Dr. Kretschmer). Schillers Weltanschauung in seinen 
Dramen (12 óra) Sprachliche Formung und Formlosigkeit. (8 óra) 
(Dr. Fink). Bau und Leistung des menschlichen Sprachorgans. (4 óra) 
(Prof. Dr. Ditse). Anleitung zur Vortragskunst (8 óra). (August Bertuch). 
Übungen im freien Vortrage (ugyanaz a tanár); ehez járulnak még német 
nyelven tartandó írásbeli és szóbeli gyakorlatok.

Az augusztus-szeptemberi cursus nem sokban különbözik a júliusi
tól, a nyelvtani és gyakorlati órák meg teljesen ugyanazok, míg az iro
dalmi előadások egészen mások. így Doutre-Pont Lafontaine és Flaubert 
Gusztáv műveit fogja tárgyalni, míg Om er I. a párisi «Bibliothèque 
nationale» könyvtár hivatalnoka Leconte de Lisle továbbá Louÿs Péter, 
Morel Jenő és Ouillard Péter fiatal írók műveivel fog foglalkozni össze
sen 8 órából álló irodalmi előadásaiban. Valamint a franczia, úgy a 
német és angol előadások sem igen különböznek a júliusitól. Uj 
dr. Natorp tanár előadása, melyet «Herbart Pestalozzi und die ge
genwärtigen Aufgaben der Erziehungslehre» czím alatt fog tartani 
az augusztus-szeptemberi cursuson. Az angol nyelvi cursus előadásait 
itt mellőzhetem, mert úgy hiszem, hogy ezek iránt igen kevesen érdek
lődnek.

E cursusokkal egyidejűleg Marburgban a franczia, német és 
angol nyelvtanításhoz szükséges taneszköz-kiállítást rendeznek. A tan
folyamért fizetendő díj igen mérsékelt, a mennyiben a két (franczia és 
német), sőt az augusztus—szeptemberi három nyelvi (franczia, német 
és angol) cursusórt összesen 20 márka fizetendő. A cursusok iránt 
érdeklődők dr. Koschowitz tanár úrhoz (lakása Marburg Universität-
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strasse 40) forduljanak, ki a cursusrj, vonatkozólag a legkészségesebben 
felelni fog.

III. Talán az összes szüneti cursusok közt leglátogatottabb a 
genfi, mely az idén is két folyamot tart, az egyik jul. 16-ától aug. 18-ig, 
a második október 1 -tői 21-ig. Az első folyamon Bouvier a genfi egyete- 
tem tanára a következő irodalmi előadásokat fogja tartani. A franczia 
realista iskola. Válogatott fejezetek a XIX. század kiváló Íróinak művei
ből. Szabad és vitatkozó előadások elkövetkező művek, ú. m. : Corneille 
«Cinna» Racine, Phèdre, Molière, Le Misanthrope, Voltaire, Mérope. 
Hugo V., Hernani, Dumas fils, «Le fils naturel» alapján Bally tanár 
stilisztikai (12 órában), Zbinden (12 órában) és Mercier tanárok (6 órá
ban) nyelvészeti és pædagogiai előadásokat fognak tartani. El nem ma
radnak Thudichum tanárnak a gyakorlati kiejtésre vonatkozó előadásai, 
melyekből a cursuson részt vevők legtöbbet tanúihatnak, a mennyiben 
Thudichum tanár az előadás és a szavalat valódi mestere.

A második — őszi — cursus csak annyiban különbözik az elsőtől, 
hogy Bouvier irodalmi előadásai helyett Valette tanár 6 órás cyclusban 
Rousseaut — életét és műveit — fogja ismertetni. A beszéd gyakorlati 
elsajátítása czéljából 10—12 résztvevőből álló csoportoknak társalgási 
órák tartatnak majd, melyekért külön dijazás jár. A résztvevők különben 
az első folyamon való résztvételért 40 frankot, a másik folyamért 20 
frankot fizetnek. Hallgatják a fönnemlített előadásokon kívül a követ
kező ingyenes előadásokat: Gourd, «A zenei élvezet». Duparc tanár 
«A modem geographia főbb elvei» czimű előadásait. IV.

IV. ügy mint tavaly Neufchátelben az idén is tartanak szüneti 
tanfolyamot, főleg kereskedelmi iskolai tanárok részére. E szüneti tan
folyamon a franczia nyelven és irodalmon kívül az előadások az árú- 
ismeret, a kereskedelmi földrajz, nemzetgazdaságtan köreiből lesznek 
merítve. A díjak a következők, Beiratási díj 5 frc, a franczia nyelvi cur
sus 25 frc, mintairodai 25 frc. A többi előadások 10 frc. A kik e tan
folyam iránt érdeklődnek kellő felvilágosítást nyerhetnek « Gaille» igaz
gató urnái Neufchátelben, vagy Schack Béla kereskedelmi akadémiai 
tanár úrnál (lakása : Budapest, V. vigszinház-utcza 3. szám).

Székesfehérvár. T é r i  J ó z s e f .
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IRODALOM.

R om bauer E m il : A középiskolai tanuló  m agán olvasmánya. (Brassai áll. 
főreálisk. 1896/97. évi értesítője, 13 1.)

Igaz örömmel és nagy várakozással vettem kezembe a czímben 
megnevezett értekezést ; egyrészt a tárgy fontossága miatt, másrészt s 
főleg még mindig vitás és kellőleg nem tisztázott volta miatt. Ugyanis 
mindez ideig nagyon kevesen foglalkoztak e fölötte fontos kérdéssel be
hatóan, s azok sem voltak a magánolvasmányok összeállításánál tekin
tettel a külföld remekeire, sem pedig az ókoriakra, továbbá főleg csak a 
gymnasiumok számára állították össze jegyzéküket. Nagyon is kívánatos 
azért, hogy mentül többen szóljanak még hozzá e fontos tárgyhoz, hogy 
végre tisztázódjék s a tanügy igen nagy hasznára végleg megállapodjék. 
Csekélységem már régóta foglalkozik e kérdéssel, s ez az, a mi felbátorít, 
hogy a czímbeli értekezést kissé szélesebb alapon ismertessem.

A legelső kérdésok, melyekre e tárgynál meg kellene felelnünk, 
hogy mit tekintsünk magán- és mit iskolai olvasmánynak. E kettőnek 
pontos megállapítása és különválasztása nélkül nem tudunk a továbbiak
ban boldogulni. Az iskolai olvasmányról, mint feladata körén kívül eső 
dologról, nem beszél Bombauer, pedig Utasításainknak e tekintetben 
követett szabad szelleme nagyon is szükségessé teszi a pontosabb és 
szorosabb megállapodást. Mert hát hogy is jelölhetjük ki a végzendő

olvasmányokat, míg előbb kétségtelenül meg nem állapítottuk, 
hogy mit olvastassunk az iskolában ? Bombauer azonban csak a magán
olvasmányokról, még pedig csak azokról szól, melyeket a magyar nyelv 
tanárának kell tanítványaitól követelnie ; de igen helyeselhető, hogy 
jegyzékébe nem csak magyar irodalmi, hanem általában, hogy úgy 
mondjam, világirodalmi magánolvasmányokat is fölvett. Csak a német 
és franczia irodalmi termékekre nem terjeszkedik ki a szerző — és he
lyesen —, mert hisz ezek az illető szaktanárok külön gondját képezik, 
bár kétségtelen, hogy itt is ideje volna már a végleges megállapodáshoz 
eljutnunk.

De Bombauer nem éri be azzal, hogy csak a magánolvasmányok 
puszta jegyzékét közölje s eljárásáról, az összeállítás módjáról és szem
pontjairól számot adjon, hanem azon van, hogy kellő tájékoztatóval az 
olvasókat a magánolvasmány szükséges voltáról meggyőzze és az olvasás 
mikéntjébe bevezesse. E tanulságos és világos bevezetésben röviden 
kimutatja, hogy a világtörténet egyes nagy alakjai mily meggyőzően 
nyilatkoztak az olvasás hasznos voltáról. És ha az egész emberi életben

28M agyar Pædagogia. V II. в . 7.
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oly nagyfontosságú művelődési tényező az olvasás, mennyivel fontosabb 
az a fiatalság éveiben, a mikor az ifjúnak a tanulás becsesebb módjáról : 
a kísérletezés és közvetlen autopsián alapuló ismeretszerzésről még 
nagyrészt le kell mondania s a mikor majdnem kizárólag a tekintélyi 
hiten alapuló ismeretszerzésre szorul. Megemlékezik Bombauer arról is, 
hogy napjainkban, «a nyomdafestékes papír korában», az újságolvasás 
mennyire veszélyezteti a komolyabb irodalmi művek olvasását,* épúgy — 
találóan mondja •— mint a gőzkocsin való száguldozás a sokkal tanul
ságosabb gyalog vagy kerékpáron való utazást. Érdekesen vázolja az 
iskolának leendő sokoldalú hivatását és föladatát. Társadalmi viszonyaink 
fejlődése ugyanis arra látszik mutatni, hogy a közel jövőben a nevelés 
fölötte fontos, de egyszersmind terhes feladata kizárólag az iskolára fog 
hárulni. S most áttér a szerző a kellőleg vezetett magiánolvasmány nagy 
nevelő voltának kimutatására s ebből fakadt feladataink kijelölésére. 
E czélból az ifjúsági könyvtárnak nem annyira sokfélét, mint inkább 
csak a becseset sok példányban kellene tartalmaznia. A magánolvas
mányt ne érezze a tanító újabb iskolai tehernek, hanem szeretettel, 
örömmel teljesítendő s élvezetesen teljesíthető foglalkozásnak, hasznos 
időtöltésnek. Azért csak a legjobbat — hiszen ez tanulóknak csak épen 
elég jó ■— s ezt is csak akkor olvastassuk, ha «az ifjú érdeklődését le 
tudja kötni». Épen ez utóbbi szempontból van kifogása az ellen, hogy 
Kölcsey remek Parainesisét, mint kellő magyarázatot követelő olvas
mányt otthon olvastassuk. Ez szerinte, és nagyon helyesen, nem annyira 
magán-, mint inkább iskolai olvasmány.

A magánolvasmányok összeállításánál, Bombauer szerint, ezek a 
döntő szempontok: 1. a világirodalomnak közkincscsé lett remekeit is 
kell olvastatni, 2. oly műveket, melyek az ifjúság «hazai történeti isme
reteit» alkalmasok gazdagítani és 3. az olvasmányokra vonatkozó assthe- 
tikai munkák is olvastassanak. Hogy az olvasottak maradandó nyomot 
hagyjanak a tanuló lelkében, 1. arra szoktassuk, hogy magánolvasmányá
ról jegyzetet készítsen ** s 2. szolgáltassunk neki mennél gyakrabban

* T alán  an n ak  tudható be, legalább részben, hogy — a m ió ta  az 
újságolvasás valódi életszükségletté le tt a  m odern  em berre nézve, azóta — 
az igazán litte rá tus, irodalm ilag m űvelt em berek száma oly aggasztóan 
csökkent.

** S éppen ezt az üdvös szokást, elég sajnos, fölöttesek és nem  fölöt- 
tesek egyaránt perhorreskálják. Pedig h á t csak  «tantum  scinus, quantum  
m em oria tenensus» s hogy az emlékező tehetség sokkal hivebb, megbiz- 
liatóbb és m aradandóbb, ha  a rábizandók Írásban rögzíttetnek meg, m in t 
hogyha csak puszta röpke szavakkal tö ltjük  meg, m indnyájan naponk in t 
tapasztalhatjuk.
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alkalmat — főleg a magyar nyelv és történelem tanárai —, hogy «olvas
mányai kapcsán szerzett ismereteit értékesíthesse». Ez utóbbi igen fon
tos erkölcsi ösztönzés a végből, hogy a tanuló örömmel olvasson ; mert 
nagyon természetes, hogy sokkal szívesebben olvas, ha észreveszi, hogy 
munkáját értékesítheti s megbecsülik. Nagyon czélszerűnek tartom e 
szempontból, hogy a tanulók írásbeli dolgozatok alakjában adjanak szá
mot legfőbb magánolvasmányaikról. Ha annyira vittük tanulóinkat, 
hogy önként és szivesen olvasnak, akkor bátran elmaradhat a másfajta 
ellenőrzés. Elegendő akkor az írásbeli dolgozatokon fölül tárgyalás köz
ben pusztán csak hivatkozni alkalmilag egy-egy magánolvasmányra ; a 
többit megteszi már a tanuló felébredt tudásvágya. A magánolvasmá
nyokról szóló följegyzések, vagy mint Eombauer röviden és találóan 
nevezi, az irodalmi naplók a kezdő fokozaton tartalmi kivonatokat fog
lalnak magukban, később a szereplő személyek fölsorolását s «főjellem
vonásaik megemlítését», még később azok jellemzését vagy a stilisztikai, 
rhetorikai és poétikai elméletben tanultak «illusztrálását az olvasmány
ban» s végül a kiváló irók «magvas mondatait», az ú. n. aranymondá
sokat tartalmazhatják. A legfelsőbb fokozaton helyén valónak találja még 
Eombauer, hogy a tanuló a maga olvasmányait még méltassa is. Mind e 
kívánalmakat helyeslőleg vehetjük tudomásul.

A magánolvasásnak ezen eddig vázolt s megjegyzéseinkkel kisért 
elmélete után következik a főleg reáliskolai tanulóknak szánt magán- 
olvasmányjegyzék. Egyrészt, mert a szerző maga kéri rá a kritikát, más
részt meg, mert bíráló tisztemből kifolyó kötelességem, megkísérlem erre 
is megtenni észrevételeimet.

Mindenekelőtt megjegyzendő, hogy Eombauer a magánolvasást — 
helyesen — a középiskola mind a nyolcz osztályára kiterjeszti. Az alsóbb 
három osztályban olvasandók jegyzéke ellen nem igen szólhatni, bár 
részemről itt is változtattam az olvasmányi anyagon. Megjegyzendő 
továbbá, hogy a szerző nem tesz különbséget ú. n. kötelező, azaz minden 
tanulótól egyaránt megkívánható és ajánlatos, azaz csak a jobbaktól és 
szorgalmasabbaktól elvárható vagy még inkább csak általános directiva * 
gyanánt szolgáló magánolvasmányok közt. Ennek eredménye aztán ter
mészetesen az, hogy kötelezőknek vesz olyanokat, a melyek talán csak 
ajánlatosak (Sebestyén : Az Árpádok története, Varga : Magyarország 
története, Gyulai: Szilágyi és Hajmási, Fáy: Eégi pénzek) s kihagy több 
olyan munkát, a melyek nemcsak ajánlatosak, de igenis szükségesek.

* Hogy t. i. m it olvassanak még, h a  a kötelezőkön fölül is akarják  
ism eretkörüket tág ítan i ; ez egyszersmind igen czélszerű præ ventiv  eszköz 
az ellen, hogy a jobb tanulók el ne fecséreljék a drága időt a több olvas
ható haszontalan keresgélésével s a vele já ró  erkölcsi esélyek ellen.

28*
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így pl. Goldsmith Wakefieldi lelkésze ismeretének mily jó hasznát lehet 
venni — kivált reáliskolákban — Goethe tárgyalásánál, Tompa egyes 
népregéinek és mondáinak az egész középiskola folyamán, Kölcsey szó
noki műveinek, Jókai Magyar nábob- és Kárpáthy Zoltánjának, Ber
zsenyi ódáinak, Vörösmarty, Tompa, Petőfi és Arany lyrai és epikai mű
veinek (hogy c ak egyet említsek : Buda halálának) a megfelelő osztá
lyokban és kellő kiválasztásban. Bessenyei Philosophnsának az elolvasása 
drámánk fejlődésének megértéséhez föltétlenül szükséges, de könnyen 
hozzá is férhető ; szintúgy szükséges epikánk fejlődésének megértéséhez 
Gyöngyösi Murányi Vénusa, lyránkéhoz Kisfaludy S. Himfyje, kritikánk 
és æsthetikànkéhoz pedig Erdélyi, Kemény és Salamon tanulmányai. 
Mindezek pedig, különösen az elméletében oly szükségeseknek hangoz
tatott æsthetikai munkák, hiányzanak Bombauer magánolvasmány- 
jegyzékéből. Avagy talán mindezeket az iskolában olvastassuk-e, mert a 
szerző elméleti tájékoztatója szerint a mi fontos és a jegyzékben nincs 
meg, az az iskolában olvasandó ? Nem tudom hinni, hogy Bombauer 
mindezeket iskolai olvasmányoknak minősítené, valamint azt sem, hogy 
a felsoroltakat nem tartaná fontosaknak s így tehát csak tévedésből ma
radhattak ki abból a jegyzékből, a melyben Sebestyén, Varga, Gyulai és 
Fáy föntidézett munkáinak is jutott hely. Viszont az iskolaiak közé 
sorolandóknak tartom a Bombauer következő «magán»-olvasmányait : a 
Plutarchos-féle életrajzok legjavát — a mint Utasításaink is kívánják — 
a IV. osztályban, aZrinyiászt, Vörösmarty Két szomszédvárát s Kisfaludy 
Csalódásait a Vl.-ban, Gyergyai Argirusát, a Szendrei Névtelen Szilágyi 
és Hajmásiját, Zrínyi Török Afiumát, Kármán A nemzet csinosodásá-t, 
Kazinczy Pályám emlékezetét, Kölcsey Krit.-æsthetikai dolgozatait s 
Arany Naiv eposzunkról, Zrínyi és Tasso s Gyöngyösi ez. műveit a
VII.-ben s Katona Bánk bánját a VIII. osztályban kell iskolailag* olvas
tatni. Az olvasmányoknak osztályok szerinti fölosztására még következők 
a megjegyzéseim. Kisfaludy S. regéit bízvást már a IV. osztályban 
olvastathatni, szintúgy Kisfaludy K. Víg elbeszéléseit is (Bombauer az
V.-be sorolja mind a kettőt) ; Shakespeare Macbethjét nem olvastatnám 
az V.-ben, hanem helyette az iskolában J. Caesart, házilag Coriolanust ; 
Mikes Törökországi leveleit nem a VII.-ben, hanem már az V.-ben, 
szintúgy Jósika Abafiját is a VI. helyett már ugyancsak az V.-ben tartom

* Ez term észetesen nem  zárja ki, sőt a  nagy tárgyhalm az m iatt 
egyenesen szükségessé teszi, hogy azok jórészét leczkeképen házi készületül 
adjuk föl ; a szám onkérés aztán úgyis iskoláinkká, közös megbeszélés tá r 
gyaivá teszi a feladott ház i részleteket. Talán kü lön  m ondanom  sem kell, 
hogy csak könnyebb részleteket szabad így a házi, ném ileg önálló m u n 
kásságra bíznunk.
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olvashatónak. Viszont Czuczor Botondját a lV.-ben korainak tartom, 
inkább a VI.-ba való, szintúgy a Greguss-Beöthy-féle Magyar balladák is 
a reáliskolai tanítás terve szerint inkább a VI.-ba, mint az V.-be valók. 
A VIII. osztály magánolvasmányaira is van még egy megjegyzésem : 
Bombauer nagyon sokat szán ez osztálynak. Ezt pedig egyrészt azért 
nem lebet helyeselni, mert ez az év úgyis a legrövidebb s az évközben 
esetleg el nem olvasott munkákat itt már nem lehet, mint az alsóbb 
osztályokban, vagyis inkább késő már (az iskola szempontjából) a vaca- 
tióban pótlólag elolvasni ; másrészt meg azért sem helyeselhető e meg
terhelésszámba mehető munkamegszabás, mert a VIII. osztály főleg az 
összefoglalás, a rendszerezés fokozata. Nem tanácsos tehát benne sok 
újat tárgyaltatni, mert akkor világos rendszer helyett chaos támad a 
tanuló lelkében.

így lehetne még számos apróbb megjegyzést tennem a fölveen
dőkre, elhagyandókra és fölcserélendőkre, de a rövidség kedvéért itt 
ismételten utalok a Tanáregy. Közlönyben megjelent dolgozatomra, 
melyben a magánolvasmányok kérdését a maga egészében tárgyalom. 
E helyen czéltévesztés nélkül —• hiszen csak ismertetés a feladatom — 
már nem szabad e kérdésnél hosszasabban időznöm, s azért röviden 
már csak annak a kijelentésére szorítkozom, hogy Bombauer valósággal 
lekötelezett bennünket középiskolai pbilologusokat, a mennyiben a 
magánolvasmányok fölötte fontos kérdését, ezt az eddig igazi noli me 
tangere-t, sok tudással és tapintattal jelentékenyen közelebb vitte vég
leges megoldásához. Vajba még kiadóink is teljesítenék azt a befejező 
óhaját, hogy «bárcsak akadna kiadó, ki ily (a tanulóknak magánolvas
mányi szempontból összeállított) könyvtárt olcsón, hogy azt a tanulók 
legtöbbje tényleg meg is szerezhesse, a könyvpiaczra bocsátana». Erre 
különben az Olcsó Könyvtár még olcsóbb új sorozatának s részben a 
Magyar Könyvtárnak megindultával azóta is egyre több lehetőség kínál
kozik.

Nagyvárad. Demek Győző.

Z á g o n i M ik e s  K e le m e n  é le te . I r ta  : Tones Gusztáv. Budapest, 1897.
Lam pel R. bizománya. 250 1. Ara 2 frt.

A magyar prózairodalomnak egyik legkedvesebb, szeretetre leg
méltóbb alakjáról kapunk Tones Gusztáv könyvében képet. Mikes Kele
mennek főműve, a Törökországi levelek, már vagy harmincz éve közké
zen forog, gyönyörködtetve nagyot és kicsinyt egyaránt, a kinek van 
érzéke egy romlatlan szivü írónak levelei iránt, melyekben az életének 
küzdelmeit, egy száműzött hazafiúnak reményeit és csalódásait, érző
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lelkének egész tartalmát az olvasó elé tárja. Az a csak látszólag tréfás, 
de alapjában véve komoly és nekünk magyaroknak annyira szivünkhöz 
nó'tt józan philosophia, mely az egész művet áthatja, az az egyszerű, de 
magasztos vallásosság, mely minden sorában ott rezeg, kedveltté teszik 
az érett gondolkozásnak előtt, másrészt pædagogiai szempontból is 
becses : azzá teszik tudákos szárazságtól ment élvezetes tanító részletei, 
gyökerében magyaros nyelve és nemes fordulataiban megkapó szépsé
gekkel ékes stilusa.

Ennek a kiváló, a tudományosan művelt közönség előtt kedves író
nak mindeddig nem volt részletesen megrajzolva élete. A mi volt, az 
részben vázlatos, részben tisztán tudományos czélból készülve inkább 
a szakembereknek szólott. Igazán szükség volt olyan műre, mely azon 
kívül, hogy Mikes életének minden fontosabb mozzanatára kiterjed, 
élvezetesen, szép előadással foglalja össze az eddigi kutatások ered
ményeit.

Azt hiszem ez volt az a czél, melyet Tones Gusztáv maga elé tű
zött. Olyan munkát akart adni a művelt olvasó közönség kezébe — és 
ide kell érteni az érettebb korit tanuló ifjúságot is — melyet érdeklődés
sel olvashatunk végig, s belőle fölvilágosítást nyerhetünk az iró életének 
körülményeiről. Egyszóval népszerű olvasmányt akart nyújtani.

De Mikesnek tudományosan megirt alapos életrajza sincs. Erezzük 
ezt a hiányt mindannyian, érezte a szerző is, elkapta a vágy, hogy mű
vének keretében ennek a föladatnak is megfeleljen. Nem elégedett meg 
a művészi compilatióval, hanem kutatásokon nyugvó, az Írónak nemcsak 
életét, hanem működését is felölelő életrajz lebegett a szeme előtt. Nem 
vehetjük rossz néven ezt az ambitiót, a tudomány, mint a mesebeli 
mágneshegy vonzza magához a halandókat.

Ennek a két szempontnak az összezavarása gyöngíti meg a leg
újabb életrajznak a hatását. Bár szorgalmas munka és buzgó kutatás 
eredménye, annyira még sem eredeti, hogy mint tudományos művet 
kellene tekinteni, könnyű röptében meg néha meggátolja a tudományos 
apparatus.

Mindamellett van érdeme a munkának, különösen ha mint nép
szerű életrajzot tekintjük. Azt hiszem, ez a fölfogás meg is felel az iró 
szándékának. Azonban ebben az esetben kénytelenek leszünk egy-két 
fejezete ellen fölemelni szavunkat.

Az irodalomtörténeti monographiák megszerkesztésének két 
módja van. Yagy előrebocsátjuk az iró életét s azután rendszeresen tár
gyaljuk a műveit, vagy a kettőt egységbe olvasztjuk, s az egyes műveket 
az életrajz megfelelő helyein méltatjuk. Bár az előbbi formában is Írtak 
igen sikerült életrajzokat (p. o. Gyulai Pálnak a tud.-egyetemen tartott 
előadása Petőfi életéről és költészetéről) tagadhatatlanul az utóbbi felel
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meg jobban a czélnak és határozottan művészibb eljárás az egyes ter
mékeket az iró életének körülményeiből, szellemének fejlődéséből ma
gyarázni. Tones Gusztáv az utóbbi módot választotta, de csak látszólag. 
A 16. fejezet közül csak öt (IX—XIII. és XVI.) szól Mikes műveiről és ezek 
— a mint látszik — bele vannak illesztve az életrajz keretébe. De csak 
bele vannak illesztve, mert a helyett, hogy munkája végére hagyta volna 
őket, nagyobbik felét beleszurta az élettörténet utolsó szakasza elé. így 
a művészi forma kedvéért föláldozta a rendszerességet, de magát a rend
szert nem tudta következetesen megalkotni.

Mikes élete két nagy részre oszlik. Egyik gyermekkorát és bolyon
gásait, a másik törökországi tartózkodását foglalja magában. Nagy ba
junk, hogy az elsőre vonatkozólag majdnem semmi forrása sincs az élet
rajzírónak — így kell értenünk az előszó azon kijelentését, hogy «Mikes 
életének és műveinek ismeretéhez, Mikes sajátságos helyzetében gyöke
rező okoknál fogva, új adatokkal nem járulhatok» — így az életrajznak 
1717-ig terjedő része nem annyira Mikessel, mint Eákóczival foglalko
zik és mindaz, a mi Mikesre vonatkozik, egy pár adatot nem tekintve, 
találgatásokon, sejtelmeken épül. Olvasmánynak érdekes, de tudományos 
értéke ezeknek a fejtegetéseknek igen kevés.

A törökországi tartózkodás története, melyre a leveleken kívül 
egyéb források is kínálkoztak, természetesen sokkal alaposabb, új adat 
ebben sincs, de nem is volt ez czélja szerzőnek. Ezek a részek, miket ő 
« elbeszélők »-nek nevez a legsikerültebbek, tanulságosak, különösen a 
felsőbb osztályú tanulóknak, a kik haszonnal forgathatják ezeket a 
lapokat. De mások szempontjából, sőt a szaktudósokéból is, ezek a leg
kiválóbb részei a könyvnek. Legvázlatosabb a IX. fejezet, mely Mikes 
vallásos iratait chronologikus rendben sorolja fel, egy részüknek pusz
tán a czímét adja meg ; azonban nem követelhetjük meg attól az 
írótól, a ki «műveltebb ifjúságnak könnyen érthető és gyönyörködtető 
olvasmányt akar nyújtani», hogy Mikesnek köteteket kitevő, a mai em
bereknek már bizony nagyon unalmas elmélkedéseit áttanulmányozza, s 
méltányolni fogjuk eljárását, ha a teljesség szempontjából Mikesnek e 
műveit inkább névszerint említi meg.

Előbbi kedvező Ítéletünket nem terjeszthetjük ki azonban a Mikes
ről mint Íróról szóló részére. A levelek részletezésén érzik némi iskolás 
íz, s az állítólagos «néne» szerepének vizsgálata, a mellett, hogy egészen 
a régibb kutatók munkálatain alapul, czéltalan, mert egy régen eldöntött 
kérdést akar a régi okokkal újra eldönteni.

Mikes stílusáról* írni Beöthy Zsolt után (A szépprózai elbeszélés 
I. 210—216.) nehéz föladat, Tones Gusztáv úgy segít magán, hogy a 
kérdés nyelvi oldalára fordítja erejét, bár e téren a mint látszik nem 
szakember, s a XIII. fejezetben nagy számmal vannak a tévedések (az
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а о, о u változást mélyítésnek, az ö ë változást pedig nyiltsági fok válto
zásának tartja, beszél fordított birtok viszonyról (?) stb.

A tárgyalás fonalán fölveti a Levelek keletkezésének kérdését, és 
a tudományos deductiv módszerrel, a társadalmi tudományok módszeré
vel iparkodik megoldani. E módszer lényege abban áll, hogy a megálla
pított tények alapján készítsünk egy föltevést, melyet azután magokkal 
a tényekkel kell igazolnunk. Azonban Tones elhibázza az első lépést, 
nem a tényekre alapítja a föltevést, hanem a priori kimondja: «e őzéi
ből tételezzük föl, hogy Mikes, mint Rákóczi környezetének más tagjai, 
naplót vezetett». íme i t ta tévedés gyökere, mert midőn a naplózás 
nyomait keresi a műben, már befolyásolja az a præsuppositiô, hogy 
Mikes Levelei naplón alapulnak.

E módszer segítségével azután eljut «eredeti» nézetéhez, melynek 
sokat hangoztatott újsága csak abban áll, hogy «a levelek napló alapján 
készültek ; a napló nyomai benne föhsmerhetők ; Mikes a napló adatait 
csoportosítva dolgozza föl.» Még ha igaza volna is, és elfogadnék véle
ményét, akkor sem volna helyén egy a nagy közönségnek szánt műben 
ennek a sokat vitatott kérdésnek részletes tárgyalása. Ha van a fölfogá
sában eredetiség, szaklapba való, ha nincs, akkor kár volt vele vesződni. 
Az egyetlen újság tehát az, hogy a Leveleknek alapját Mikes naplójegy
zetei alkotják. Ez azonban másodrangu kérdés. Hogy a jegyzeteit napló 
alakjában vetette-e papírra, azt értve szón, hogy dátummal látta el a föl
jegyzéseket, mert hogy néha kellett jegyzeteket csinálnia, az. természetes, 
— vagy nem, nemcsak hogy el nem dönthető -— legalább Tones érveivel 
nem — hanem egészen lényegtelen kérdés és egyáltalán nem szolgáltat 
elégséges okot arra, hogy az iró a maga véleményét ezen az alapon 
újnak nyilvánítsa s a mennyiben egy más alkalommal végeredményké
pen (158. lap) szóról-szóra elfogadja az én nézetemet: «Mikes a leveleken 
állandóan, hol huzamosabban,thol szünetet tartva dolgozott, s munkája egy 
egész élet munkájának tekintendő», ne említse, kitől vette át ezen állítást.

Mikesről, mint emberről és mint Íróról vonzóbb képet szerettünk 
volna. Mintha a szerző nem tekintene elég mélyen Mikes leikébe s így 
nem tudja azokat a vonásokat, melyek a rodostói száműzött lelki életére 
jellemzők, egységbe gyűjteni. Nehéz találó arczképet adni az emberről, 
még nehezebb az íróról, de a mély kedélyű Mikest, kinek érző szive 
agyának józan, egészséges philosophiájával párosult, talán mégis jobban 
lehetett volna jellemezni. Vallásossága, szívós ragaszkodása urához és 
«szükebb értelemben vett» hazájához, családjához, derült majd mind
inkább komoruló humora így válnak magyarázhatókká, így értjük meg 
ezt a jellemet, mely bármennyire hatása alatt állt az egyes események
nek, bármennyire engedett a múló impressióknak : érzelmei mindvégig 
állandóak maradtak.
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Ha erre a fejezetre (XIV.) több figyelmet fordít, viszont a töb- 
biekből egyet-mást elhagy, mindenesetre jobban elérte volna czélját. 
De ha őszinték az élőbeszéd szavai s a munka nem a szakembereknek 
van szánva, így sem végzett fölösleges munkát. A ki nem ismeri Mikes 
életét, az sokat tanul belőle, a ki ismeri, az mindig szivesen meghall
gatja a hű Mikes Kelemennek sok reménynyel kezdődő, sok csalódással 
végét érő pályafutásának történ é t é t .  *  C s á s z á b  E l e m é k .

VEGYESEK.

— Szüneti tanfolyamok Jenában az idén is két főosztályra osz
lanak.

A) Általános továbbképző tanfolyamok nők és úrak számára.
I. 1. Általános physiologia (Dr. Verworn), 2. A modern exact természet- 
tudomány fogalmai és elvei (Auerbach tr.), 3. Geológia (Linck tr.),
4. Physiologiai psychologia (Ziehen tr.), 5. Bevezetés a philosophiába 
(Erhardt tr.), 6. A jelenkor vallásos áramlatai (Braasch superintendens),
7. A német műveltség története főkorszakai szerint (dr. Steinhausen). —
II. Pædagogia. 1. Iskolai egészségtan (Giirtner), 2. Általános didaktika 
(Rein), 3. Különös didaktika gyakorlatokkal (Lehmensick), 4. A munka
tanítás elmélete, mutatványokkal (Beyer), 5. A földrajztanítás ínethodi- 
kája (Regei), 6. Abnormis gyermekek és nevelői elbánásuk (Trüper). — 
Hl. Nyelvi és irodalomtörténeti tanfolyamok külföldiek számára. 1. Elemi 
tanfolyam a német nyelvben (Scholz igazg. : Jena stb.), 2. Előhaladot- 
tabbaknak (Erhardt : Goethe és Schiller stb.).

* Nem hallgathatjuk el azt a megjegyzést, hogy a t. bíráló ítéletét 
igen szigorúnak tartjuk, s a könyvről még jobb véleményünk van, mint 
neki. Irodalomtörténeti szempontból is lelkiismeretes munka eredménye, 
pædagogiai szempontból pedig — a mi bennünket első sorban érdekel — 
ifjúsági irodalmunk határozott nyereségének mondhatjuk, jó hasznát fogja 
venni az irodalomtörténet tanára is. Ifjúságnak való ilyen derék írói élet
rajz már rég nem jelent meg; különösen írva van jól, okosan, élvezetesen, 
sallang nélkül, discrét könnyűséggel. A tudományos és művészi szempont
nak sem összezavarását, hanem eléggé sikerült összeegyeztetését látjuk e 
munkában. Csak nem fogjuk hibáztatni az ifjúsági írót, ha komolyan veszi 
tárgyát s ő is mélyére hatol a kérdésnek, ha ő is átkutatja a tárgy egész 
irodalmát és maga is gondolkodik felőle. Vagy az ilyen kutató és gondol
kodó Írónál jobb lenne ifjúsági Írónak a puszta compilator? Természetesen 
t. bírálónk, a ki tudvalevőleg egészen benne van a Mikes-kérdésben, az ő 
szempontjából tekinti a dolgot. A szerk.
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В) Különös továbbképző tanfolyamok a természettudományok 
köréből. Detmer, Auerbach, Schaeffer, Linck, Knopf, Yerworn, Küken- 
thel tanároktól, Gänge drtól és Haak üvegfúvótól. Az előadások aug. 
3-tól 16-ig (részben 23-ig) tartanak. Költségek : beírás öt márka (aug. 2. 
és 3. a titkárságban), tiszteletdíjak : 12 órás cursusért 15 márka, 6 órásért 
7-5 márka, nyelvi cursusért (18 óra és hat kirándulás) 30 márka. Lakást 
a titkári hivatalban ajánlanak: Ár heti 10 márka, teljes ellátás 25 m. 
Első találkozás aug. 2-án a Burgkeller termében. Jelentkezések a titkári 
hivatalhoz (Sekretariat, Hugo Weinmann, Jena, Spitzweidenweg 4.) 
intézendők. Felvilágosításokat ád szívességből dr. Waldapfel János 
tanár is, Budapest, YII. Aréna-út 58.

— A tantervrevisio létrejötte alkalmából örömünknek adunk ki
fejezést mind a közoktatási tanács azon előzékenysége miatt, melylyel 
javaslatának minél szélesebb körű nyilvánosság elé vitelét és megvitatá
sának lehetővé tételét önként kezdeményezte, mind a közoktatásügyi 
miniszter úrnak azon rendelkezése miatt, hogy a javaslatok megvitatá
sára tényleg időt és alkalmat engedett a napi, és a szaksajtónak. 
Valóban e fontos ügy csak hasznát látja belőle, ha a szaksajtó érde
mileg foglalkozik e kérdéssel. A «Magyar Pædagogia» is teljesíteni fogja 
kötelességét s a maga részéről is megvilágítja a tanács javaslatát, és 
pedig őszi füzetei egyikében, a mikor már a tanügyi körök ismét együtt 
lesznek s a hozzászólás több figyelemre számíthat.

— Középfokú iskolák testgyakorlati anyaga. Már egy Ízben
(251. 1.) megemlékeztünk azon becses tanulmányról, mely Kovács Bezső 
tollából e czímen a « Tornaügy » márcziusi számában megindult. Most, 
hogy az említett czikk folytatása és befejezése e folyóirat áprilisi és má
jusi számában, valamint különlenyomatként is a «Polgári Iskolai Köz
löny »-bői megjelent, újólag felhívjuk rá minden igazi tanügybarát és 
szakember figyelmét. Az immár megjelent fejezetekben a szerző a követ
kező részletekkel foglalkozik alaposan, érdekesen és önállóan : népies és 
athletikai gyakorlatok, súlyemelés, játék és kirándulások, tornaünnepé
lyek s az ezekkel összekötött versenyek ; a tanterv és kellékei ; sport és 
slöjd ; vívás, úszás és evezés. Végűi hat pontban foglalja össze fejtege
téseinek végeredményeként feltüntetett és igen figyelemreméltó határo
zati javaslatait, melyek közlését terünk, sajnos, nem engedi meg. kf.

■— Megfelelő nemzetbeli tanárok a modern idegen nyelvek 
tanítására. A Wilhelm Vietor szerkesztésében megjelenő « Die neueren 
Sprachen» (Marburg-Elwert) ez. folyóirat legújabb füzetében (VI. kötet, 
2—3. fűz.) «Eíngeborne Lehrer für den Unterricht in den modernen
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fremden Sprachen» czimmel egy indítványt közöltem, melynek lényege 
talán honi kartársaimat is érdekelni fogja, noha bizonyára sem a kül
földön, sem nálunk nem egészen új.

Arról van szó, hogy a modern idegen nyelvek tanítását, a legalább 
részben és a felsőbb fokon, az-illető nemzetbeli erők teljesítenék. Nyom
ban megjegyzem, hogy itt nem minden képesítés hiján levő jött-ment 
nyelvtanitokra gondolok, a kik tekintetében nálunk és egyebütt elég kel
lemetlen és szomorú tapasztalatokkal rendelkezünk, hanem megfelelő és 
egyenértékű főiskolai képesítéssel biró tanerőkről.

Az a kérdés, hogy kívánatos és lehetséges-в a nyelvtanítás ilyen 
reformja ? Az első kérdést illetőleg elég a modem nyelvek tanításának 
mai állapotára utalni, melyet, sajnos, egyértelműen mennyiség és minő
ség dolgában elégtelennek vallunk. A modern philologusok számát, 
ismereteik alaposságát administrativ úton, utazási ösztöndíjakkal stb. 
valahogy még emelhetni, de még így is szinte végtelen fokozatosság és 
változatosság lesz észlelhető a kiejtés, a szó- és írásbeli ügyesség körül. 
Egy idegen nyelvnek teljes bírása pedig oly nehéz feladat és magas czél, 
melylyel — ha őszinték akarunk lenni — még a tanárok is csak kivéte
lesen dicsekedhetnek. Ha még hozzáteszszük, hogy azt a maga teljessé
gében és tökéletességében ritkán feltalálható nyelvkincset, melyet az 
«idegen» csak a legnagyobb áldozatok árán : idő-, erő- és pénzbeli áldo
zat — képes meghódítani, a «benszülött» javarészt már magával hozza 
és aránytalanul kisebb áldozatok árán jóval magasabbra képes fejlesz
teni, mintegy önkéntelenül kínálkozik ezen utóbbi «természetes» taní
tási eljárásnak értékesítése. Természetes módszer már csak azért is, mert 
ősrégi igazság, hogy ki-ki azt tanítsa, a mihez legjobban ért !

A mi az indítvány megvalósításának lehetőségét illeti, az első sor
ban a tanügyi hatóságok (minisztériumok) hozzájárulásától és kezdemé
nyezésétől függ. ük volnának hivatva arra, hogy a nálunk is dívó «gyer
mekcsere » mintájára a középiskolákra képesített egyének közt «tanár
cserét» rendszeresítsenek, a szolgálati és egyéb viszonyok pontos és 
egyetértő megállapításával. Ha egyelőre csak a három fővilágnyelvre : a 
németre, francziára és angolra gondolunk, világos, hogy az illető (szám
feletti) tanárok kicserélése és 1—3 évre terjedő kirendelése a nevezett 
országokban ütköznék a legkisebb nehézségekbe s egyúttal a legnagyobb 
előnyöket biztosítaná a kirendelt tanerőknek, kiknek módjában állana 
önmagukat is a másik modern nyelvben (mely egyúttal másik szaktár
gyuk) kiképezniök. Kisebb államokban ez utóbbi előny ugyan elesik, de 
nálunk esetleg szóba jöhetne a német nyelv.

A legeszményibb állapot természetesen az, a midőn a tanár mind
két nyelvet anyanyelvi tökéletességgel biija. Ezen kivételes helyzet 
azonban csak a két vagy több nyelvű országokban (Elzász, Svájcz, Bel-
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gium) áll be, avagy rendkívüli nyelvtehetségeknél, végül akkor, ha az 
illető kora ifjúságtól kezdve folytat ily kétlaki és kétnyelvű életet.

Mellőzve a «nemzeti (vagy talán helyesebben: nemzetközi) ? java
solttanárok» intézményének nemzetközi előnyeit és ethikai fontossá
gát, mely dúsan gyümölcsözne a népek közelítésében és helyesebb, köl
csönös méltánylásukban, röviden szóvá teszem az ilyen megoldás képzelt 
és valóságos hátrányait. Az az erős és jogos ellenvetés, hogy e külföldi 
misszionáriusok erkölcsi, politikai vagy műveltségi tekintetben eshetné
nek kisebb nagyobb kifogás alá, elenyészik a már fentebb hangoztatott 
kölcsönös állami felügyelet és kezesség révén, mindegyik államnak leg- 
sajátabb érdeke lévén, hogy a másik államban minél méltóbban legyen 
képviselve. Bécsiektől hallottam, hogy Ausztriában a hetvenes évek ele
jén elvétve «született francziákat» alkalmaztak,* az eredmény azonban, 
a kiejtéstől eltekintve, nem volt külömb, pædagogiai és didaktikai jár
tasságuk ellenben nagyon is hiányos volt. Megengedem, de 30 év alatt 
bizonyára ezen viszonyok is lényegesen megváltoztak. Mások abban lát
nak nehézséget, hogy az alsóbb osztályokban működő tanárok tekinté
lyét csorbítaná az, ha ugyanazon szakot a felsőbb osztályokban idegenek 
tanítanák. Ez sincs alap híján, de ne feledjük, hogy itt oly természetes 
fölényről van szó, melyet a tanulók hallgatag amúgy is elismernek és 
méltányolnak, és hogy a reformnak czélja ép nagyobb tanítási eredmé
nyek biztosítása.

Ámde mindezen s még más ellenvetések legtávolabbról sem érin
tik a főiskolákat (egyetemek, tanárképző) s azért azt hiszem, hogy 
abban mindannyian egyetértünk, hogy ezeket a modern idegen nyelve
ket csakis oly tudós képviselje, ki egyúttal az illető ország szülöttje.

Magam sem hiszem, hogy indítványom a közel jövőben s egész 
terjedelmében fog megvalósulni, de tudom s érzem, hogy ez a helyes út 
s a jövő kifejlődésnek iránya. Ezen meggyőződésemben megerősítenek 
oly hírek és törekvések, melyek Budapestnek egyik ifjú, de máris kiváló 
tekintélynek örvendő tanügyi intézményéből indultak ki.

Kemény Ferencz.

— Weber István síremlékére újabban adakozott Polgár György 
igazgatónál «három szolnoki tanár» 1—1 frtot, összesen 3 frtot.

* A mi tapasztalatainkat itthon nem tehetem bírálat tárgyává ; a 
mi «francziáink» t. i. különbözőképen váltak be.
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Felolvasó ülés 1898 évi május hó 21-én.

Jelen vannak : dr. Heinrich Gusztáv elnöklése mellett Zsilinszky 
Mihály államtitkár, Klamarik János államtitkár, Hóman Ottó min. taná
csos, Balogh Péter, Bartos Fülöp, Böngérfi János, Demeczky Mihály, 
Erődi Béla, Göőz József, Gyomlay Gyula, Gyulay Béla, Hegedűs István, 
Hegedűs Károly, Józsa Mihály, Kovács János, Major Gyula, Málnai 
Mihály, Négyesy László, Bohoz József, Sziklás Adolf, Yolenszky Gyula, 
Waldapfel János, Weszely Ödön, Trájtler Károly, utóbbi mint jegyző.

I. Elnök az ülést megnyitja. Sajnálattal jelenti, hogy társaságunk 
tiszteletbeli tagja, Zichy Antal elhunyt, a ki a Magyar Pæd. Társaság 
iránt kezdettől fogva rendkívül jó akarattal viseltetett, többször gyűlé
seinken is részt vett és velünk benső viszonyban volt. A Társaság nagy 
részvéttel vett tudomást a gyászesetről és sajnálkozásának jegyzőkönyvi
leg ad kifejezést ; emlékét egy legközelebbi ülés alkalmával fogja emlék
beszéd tartásával megörökíteni.

II. Balogh Péter : « Az egységes jogositású középiskolai rendszer» - 
ről értekezik. Az előadáshoz szólnak : Heinrich Gusztáv elnök, a ki 
előre bocsátja, hogy az előadó által felvetett kérdés megvitatása túlságo
san kimerítené a rendelkezésre álló csekély időt s bár nem kívánja, hogy 
az esetleges hozzászólók jogaikról lemondjanak, mégis szükségesnek 
tartja fölemlíteni, hogy itt e helyen nehány nap múlva, az orsz. közokt. 
tanácsban ez a kérdés amúgy is részletes vita tárgyát fogja képezni. Arra 
való tekintettel azonban, hogy az előadó úr mai értekezését sajtó alá 
fogja rendezni, szükségesnek tartja figyelmét felhívni arra a körül
ményre, hogy a külföldi iskolák törekvéseire való hivatkozással nem 
egészen czélszerű ezeket a törekvéseket a magyar iskolákra való vonat
kozásaiban alkalmazni, mert az valóság, hogy a sokféle rendezkedéssel 
egészen kiforgattuk a mi iskoláinkat eredeti állapotjukból. Szinte élet
kérdéssé vált a harcz az iskoláért. Előadó úr hivatkozott továbbá Kár
mán felolvasására, mely a mai reáliskolának is ugyanazt a jogosultságot 
óhajtja megadni, a mivel a gymnasium rendelkezik. Felszólaló is átolvasta 
az értekezést, a melyből azonban nyilván kimaradhatott egy pár lénye
ges pont és megjegyzi, hogy ezt az eszmét tulajdonképen ő pendítette 
meg először az e tárgyban megtartott enquête-ban. Lényegesnek tartja 
annak megállapítását, melyek azok az ismeretek, a melyek elengedhe
tetlenek a főiskolai tanulmányok folytatásához. Meg kell ezeket állapí
tani, még pedig fölülről menve lefelé, a mit az ú. n. nemzeti tárgyak
ból. a humanistikai és természettudománvi tantárgyakból ismerni kell
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és csak ezek mellett az ismeretek mellett lehet azután a különböző 
variatióknak is tért engedni. Felszólaló kijelenti továbbá, hogy ő olyan 
középiskolát, mely nem képesít minden főiskolára, nem létezőnek kivan 
tekinteni. Nem tételezheti fel azt egy érettségizett ifjútól, hogy főiskolai 
tovább képzése alkalmával a még szükséges, de hiányzó ismereteket a 
maga erejéből, rövid idő alatt ne volna képes magának elsajátítani. 
Azzal végzi felszólalását, hogy szeretné, ha a mai sokféle műveltség 
lehetőleg egy irányban érvényesülne s középiskolai érettségi bizonyít
ványnyal az ifjú bármely főiskolába bebocsátást nyerne. — Waldapfel 
János kérdi az előadót, miért tett különbséget tudomány és műveltség 
között, mert felszólaló azt tartja, hogy minden műveltségnek első kel
léke a tudás. Ellentétet lát felszólaló az előadó úrnak abbeli megkülön
böztetésében is, melyet a sociális és oulturális czólok fejtegetésénél tett 
s nem szerette hallani azt, hogy a középiskola ma már csak tuczat- 
embereket nevel ; hogy jeles tanulók általában nem boldogulnak az élet 
praxisában, míg a selejtesének nem egyszer kiváló szerepelés jut osz
tályrészéül. A mathematikai tanítás ellen hangoztatott támadásokat sem 
fogadhatja el s úgy van meggyőződve, hogy erős és szolid nyelvi taní
tást, valamint erős és szolid mathematikai tanítást kell újra meghono
sítani a középiskolákban. -— Demeczky Mihály nem volt sohasem barátja 
a sokféle kisérletezésnek s annak az óhajának adott kifejezést, bár visz- 
szatérnénk a hagyományokhoz s újra helyreállítanék a régi magyar 
középiskolát a latin és göröggel. Abban ő nagy bajt lát, hogy az iskolá
ból sociális kérdést csináltak. A mai tantervet megemészteni teljes lehe
tetlenség. A sok kisérletezéssel odáog jutottunk, hogy ifjúságunk — 
physikai ereje túlfeszítésével — otthon kénytelen tömérdek időt a tanu
lással eltölteni, míg magában az iskolában keveset tanul. Arról kellene 
tehát beszélni, hogyan szüntessük meg a modern túlterhelést. Épen 
ezért kivánja vissza a régi középiskolát és szüntetné meg teljesen a reál
iskolát. Bifurcatióról s hasonló kisérletezésről sem óhajt hallani. E he
lyett meg kellene állapítani a tantervnek nemcsak maximumát, hanem 
minimumát is. Meg kellene állapítani az iskola feladatát különösen ab
ban az irányban, hogy aztán ezt a feladatát maga az iskola tudná meg
oldani a nélkül, hogy az otthon való tanulás szükségességének alapjára 
helyezkednék. Mert helytelennek tartja a mai állapotokat a tekintetben 
is, hogy ifjamkat egy-egy harmadban csak egyszer feleltetjük, s ha akkor 
véletlenül rosszul vannak disponálva, megbuktatjuk. Ez nem rendszer. 
Adjunk alkalmat a szülei háznak, hogy gyermekeiket egyébre is meg
taníttathassák ; vívásra s a testedző sport más különböző fajaira. A vita 
véget ér.

III. Major Gyula felolvassa «.Ének és zene a középiskolákban » 
czimű értekezését. A Társaság köszönetét szavazott az előadónak.
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IV. Titkár jelenti, hogy postai akadályok miatt Geöcze Sarolta 
érdekes felolvasása a következő kérdésről ? «Az iskolának mi volna 
teendője a paraszt socialismus ellen»? nem volt napirendre tűzhető, 
miért is gondoskodott arról, hogy az értekezés a Társaság folyóiratában 
megjelenjék.

V. Ugyancsak a titkár jelenti, hogy a múlt ülésen elfogadott 
Eoboz-féle javaslat értelmében a dadogók és hebegők összeírása és taní
tása tárgyában elkészült a kormányhoz intézendő felterjesztés, úgy szin
tén az Utasítás, valamint a kitöltés czéljaira használandó rovatos kimu
tatás is. A társaság az előterjesztéshez hozzájárult.

Az ülés véget ért.

BEKÜLDÖTT MŰVEK.

A magyar nemzet története. Millenniumi kiadás. Szerkeszti Szilágyi 
Sándor. Kiadja az Athenaeum. Egy füzet ára 30 kr. Megjelentek a 145—154. 
füzetek, melyek mind a VIII. kötetet viszik tovább (a 65. laptól a 384-ik 
lapig); e kötetben Marczali Henrik adja elő a szatmári békétől a bécsi 
kongresszusig (1711—1815) terjedő kor történetét. A füzetek a szokott módon 
mellékletekkel, képekkel vannak felszerelve.

A magyar nemzet története. Számos képpel és műmellókletekkel. 
írták  Szalay-Baróti Lajos. Kiadja: Lampel B. (Wodianer.) Füzetje 30 kr. 
Megjelent a 79—80. füzet. (I. Ferencz korának vége.J 81. füzet. (V. Ferdinánd 
kora.) A vk. minisztérium e müvet beszerzésre ajánlta az összes iskoláknak.

.4 magyar nép múltja és jelene. Irta Benedek Elek. 8. és 9. füzet. 
(Dózsa-lázadáe. Mohácsi vész. Török világ.) Kiadja az Athenæum. Képekkel. 
Füzetje 30 kr. A teljes mű 40 füzetben.

Bosznia és Herczegovina gazdasági és néprajzi leírása. A magyar 
iparosok részére irta Stransz Adolf. Bpest. Lampel B. (Wodianer). 96 1. 
képekkel. Ára 60 kr. (Az Iparosok Olvasótárának IV. évf. 6—7. száma.)

Színjátékok ifjúsági színpadra. Idegen szerzők után fordította és át
dolgozta Pokorny Emanuel. Két kötet. Diszes egész vászonkötésben egy 
kötet ára 80 kr. Egy-egy kötet külön is kapható. Az I. kötet (194 1.) két 
hosszabb színjátékot tartalmaz: «A vértanú család és Morus Tamás; a II. 
kötet (208 1.) pedig öt kisebbet ad : A padlásszobában ; az örökség ; Inkog
nito; Az igazgató úr és A fogadás». — A darabok szerzői Valle Henrik, 
Ney K., Norrenberg P. és Hohnslein M., előadások jogát az illető kötetből 
tíz példány megrendelésével lehet megszerezni.

Egiptom művészete. Irta Körösi László. I. A Nílus. II. Pantheon.
III. Fáraók. IV. Szentirás. V. Építés. VI. Képfaragás. VII. Képírás.
VIII. Műipar. IX. Zene. X. Irodalom. Juhász Árpád 250 rajzával. Buda
pest. Wodianer F. és Fiai. Nagy 8.-r. 488. 1. Ára 5 frt.

Verne Gyula összes munkái. Illusztrált kiadás. Budapest, Franklin- 
Társulat. Megjelent a 92—96. füzet, melyekben a «A lángban álló sziget
tenger» ez. regény folytatódik. Füzetje 20 kr.
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Magyar Könyvtár. Szerkeszti Badó Antal. 38. füzet. Tóth Kálmán : 
A király házasodik, vigj. 3 felv. 77 1. — 39. fiiz. Droz Gusztáv : Az úr, az 
asszony és a baba, ford. Béri Gyula. 79 1. — 40. fűz. Vértesi Arnold: Kis
városi történetek. 64 1. — 41. fűz. Ibsen Henrik : A népgyülölő. Szinmű 
5 felv. Fordította Vikár Béla. 108 1. — 42. fűz. A kuruczvilág költészete. 
Szemelvények. Bendezte és bevezetéssel ellátta Kardos Albert 94 1. Buda
pest, Lampel (Wodianer) füzetje 15 kr.

A magyar nép múltja és jelene, Irta Benedek Elek. Megjelent a 
11—14 füzet. Képekkel. Nagy 4.-r. Budapest, Atlienæum. Füzetje 30 kr.

Beszéd sző nélkül. Felolvasás az esztergomi kath. körben. Tartotta 
dr. Walter Gyula. Esztergom, 1898. 20 1.

A nagyidai czigányok. Irodalomtörténeti tanulmány. Irta Dittrich 
Vilmos. Budapest. 102 1.

Agazatos hittan a középiskolák felsőbb osztályai számára. Irta Demény 
Dezső. Az esztergomi főegyházmegyei hatóság jóváhagyásával. 96 1. Ara 
fűzve 60 kr., kötve 80 kr. Budapest, Szent-István-társulat.

Román nyelvtan és olvasókönyv. Szerkesztették Tcutsch Mihály és 
Popea loan. Felső keresk. és középiskolák számára, valamint magánhasz
nálatra átdolgozta Szabó Nándor. Brassó Zeidner Henrik. 8.-r. 276 1. Ara 
1 frt 20 kr.

Magyar A-B-C és olvasókönyv kath. népiskolák számára. Szerkesz
tették Cseppan B., Mihalicska J. és Biszpler B. néptanítók. Második jav. 
és bőv. kiad. Pozsony, Stampfel. 106 1. Ára kötve 40 fillér.

H iv a ta lo s  n y u g tá zá s .

Bendes tagok a felajánlott összegből befizettek: Vajdafy Gusztáv 
Budapest 10 frtot. — Kültagok tagdíjat fizettek 1894-re: Danielovies 
Kálmán Munkács. — 1895-re : Vende Érnő Budapest. — 1896-ra : Boross 
József Karcsava.— 1897-re: Maurer Mihály Körmöczbánya, Gyürky 
Ödön Budapest, Macher Ede Pozsony, Lefkovics Ármin Putnok, dr. Weil- 
ler Gyula Budapest, Szirtes Ignácz Budapest.

1898-ra : Pacher Donát Sopron, Wagner Antal Kolozsvár, Szántó 
Kámill Baja, Csokonay Zsigmond Zircz, Forgách Julia Karlova, Balázs 
Péter Brassó, Eszéky János Abrudbánya, dr. Pacséri Károly Balassa- 
Gyarmat, Szölgyémy Ferencz Szolnok, Imre Sándor Kolozsvár, Karai 
Sándor Debreczen, Lefkovics Ármin Putnok, Bukovinszky István Érsek
újvár, Borbély József Torda-Sz.-László, Takáts Gyula Sümeg, Kádár Jenő 
Új-Arad, Simon Béla Pécs, Hegedűs Tamás Tisza-Keszi, Hikl József 
N.-Bánya, Szabó József Arad, Végh Gábor Apa, Bózsa Vitái Eszter
gom, Wehle Luczia Szolnok, Erdődi Ármin Vágujhely, Kacz Henrik 
L.-Sz.-Miklós, Száraz Ferencz Újvidék, Császár Kilián Sopron.

Egyúttal kérem a t. tagtársakat, hogy semmi fennakadás be ne 
következzék, a tagdijak sürgős beküldéséi'c.

Budapesten, 1898. junius 1 -jén.
Dr. G yitlay Béla,

pénztárnok.
V., váczi-körut 58.
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ERZSÉBET KIRÁLYNÉ.

Üresebb lett a föld egy magasztos alakkal, szegényebb lett 
körülöttünk a világ a hitnek és bizalomnak egy élő zálogával, és 
árvább lett a magyar nemzet az ő angyallelkű királynéjával.

Nincs többé a mi felséges királyasszonyunk, a mi drága 
ERZSÉBETÜNK, a kinek fólszentelt személyét évtizedek során 
át a hódolat és szeretet rajongó érzelmeivel vettük körül s a ki e 
Hódolatra és szeretetre szívének tiszta szeretetével kötelezte a 
nemzetet.

Oh mennyit vesztettünk vele ! Mennyi eszményünk testesült 
meg az ő valójában! Királyné, mint a legelső magyar ember hit
vese, a kinek személyén ez a lovagias nemzet annyi ősi tisztelet
tel és hűséggel csügg ; királyné, mint a női méltóság, erény, báj 
és jóság foglalata, személyes tulajdonainál fogva is; és királyné, 
magyar királyné, történelmi hivatásánál fogva, mint a magyar 
nemzet őriző angyala, király és nemzet szívének összeforrasztó ja.

Deák Ferencz bölcsesége mellett az 0 mélységes szeretete 
találta meg az útat arra, hogy uralkodó és nemzet annyira meg
értsék egymást, mint négyszáz év óta nem.

Ezt a drága, felséges lényt vesztettük el...



Nem vesztettük el!
Szívünk sugallata biztosít róla, hogy a ki most testi halált 

szenvedett, az megdicsőült, hogy az ERZSÉBET név élő eszmévé 
vált, s ha most üresebb lett a föld egy magasztos alakkal, de a 
nemzet pantheonja gazdagabb lett vele, mert oda helyeztük nemze
tünk legkegyeltebb alakjai közé e felséges nőnek örökké áldott, 
örökké bájoló képét.

Áldjuk az Ő szent emlékét, nemzetül, mindama jóért, mit a 
haza Neki köszön. És áldjuk a Gondviselést, mi, az emberiség 
nevelői, hogy a női erénynek és fenköltséguek ezt a magasztos 
példaképét állította elénk, mint a nevelés egyik vonzó, lelkesítő, 
követendő ideálját.

Emléke legyen áldott a földön, halhatatlan lelke legyen 
üdvöz a mennyben örökké !

Négyesy László.



HONTEK JÁNOS.

Születésének négj'százados évfordulójára.

Egymásután jönnek az azokról a férfiakról való megemléke
zés ünnepei, kik négy századdal ezelőtt dolgoztak és küzdöttek egy 
kettős eszményért, mely lelkűkben egy volt : az új hitért és az új 
iskoláért. Luthernek emlékünnepe nyitotta meg másfél évtizeddel 
ezelőtt e sort. Nagy munkatársa, Melanchthon emlékének a múlt 
évben áldozott az egész müveit Európa. Az idén pedig, egy hónap
pal ezelőtt ismét a hit- és iskolaujítók egyikéről emlékeztek meg 
fényes ünneppel a hálás utódok, ki bár kisebb területre hatott ki, 
mint az említett nagy szellemek, mégis örökéletüvé tette nevét.

Ez utoljára ünnepelt reformátor iránt, mi a magyar iskola 
munkásai annál inkább tartozunk a kegyelet adóját leróni, mivel 
e férfiú a mienk volt. Igenis Honter János a mienk volt. Nem 
nemzeti hiúságból nevezzük a szász nemzetiségű Erdély nagy fiát 
a mienknek, hanem abból a meggyőződésből kifolyólag, hogy nem 
a faji, nem a nyelvi együvétartozás alkotja a nemzet egységét, 
hanem egyesegyedül a történelmi közösség tudata, melynek ápo
lása épen az iskola első feladata. A történelmi közösség tudata, 
mely nemzetünk történetében annyiszor a közös szenvedés tudata. 
A török idők szenvedéseiből, a melyek még a távol Wittenbergában 
és Germania nagy præceptora szemében gloriolával vették körül a 
magyar nemzet nevét, kijutott a Bárczaság lakóinak is, és hogy ez 
idők nyomása alatt lelkűk, hitük, iskolájuk újjáalakult, úgymint 
újjáalakult a Királyhágón innen nem egy vidéken, az alföld rónáin 
ép úgy, mint a hegyvidék bérczein, — sok egyéb között az is ösz- 
szeforrasztja őket Magyarország többi fiaival.

S ezért adózunk mi is a hálás utódok kegyeletével azon férfiú 
emlékének, kiben a Bárczaság és első sorban Brassó szellemi újjá
alakulásának megindítóját, legelső reformátorát és legnagyobb
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tanítóját tiszteli, a ki Erdélynek egy személyben Luther is, Me- 
lanchthon is volt.

Honterről, a h it reformátoráról, nem illik e helyt szólanunk. 
A ritka férfiúnak csak a műveltség és iskola ügye körül való érde
meit akarjuk ittt  emlékezetünkbe idézni.

Időbeli sorrendben elül áll és bizonyára jelentőségre nézve 
sem utolsó a Krakóban megjelent, latin versekben írt kis földrajz, 
melyet az erdélyieknek ajánl, és a melynek előszavában a sokat 
hányatott férfhi szülőföldje utáni vágyódásának megható módon 
ad kifejezést. Ezt követi szintén Krakóban írt, későbben is újból 
kiadott latin grammatikája. Majd Baselben megtanulja mint 34 
éves ember a térképmetszést és könyvnyomtatás mesterségét és itt 
metszi Erdély térképét, melyet Szeben városa tanácsának ajánl.

Egy évvel későbben, 1533-ban visszatér szülővárosába, Bras
sóba, magával hozva egy humanista műveltséggel és hitujító erővel 
eltelt szellemet. Szellemével együtt elhoz még valamit, a mi a szel
lemnek akkori harczában egyike volt a leghatalmasabb fegyverek
nek : könyvsajtóját. E  sajtó nyomja Honterusnak a classikus írók
ból készített kivonatait és egyéb tankönyveket. A könyveit író és 
nyomtató tudós e kornak égjük érdekes culturtörténelmi jelensége.

De nemcsak könyveket ad Honterus földijeinek kezébe, ha
nem mindjárt hazajövetele után szóval is tanítja őket. A nélkül, 
hogy ez időben még valamely hivatalos állása lett volna, maga 
köré gyűjti a tanulni vágyókat; tőle nyerik első sorban a főisko
lára készülők ismereteiket. A főiskola, melyet ezentúl felkeresnek, 
m ár nem Bécs vagy Krakó többé, melyeket még Honter látogatott, 
hanem Wittenberg, az új h it és az új iskola erős vára, Luther és 
Melanchthon tanainak kiröpítő fészke.

A könjrvek, melyeket a tudós férfiú ír, nemsokára nemcsak 
humanistikus művelődési eszközök, hanem földijei vallásos refor- 
matiójának, társadalmi és jogi élete átalakításának úttörői. Már 
Augustinusból készült kivonata előszavában lüktet a vallásrefor- 
matio törekvése. A jogélet újjáalakítását, illetőleg szilárd alapra 
helyezését, mely későbben még jobban foglalkoztatja, előkészíti a 
Justinianus pandektáiból való kivonat, melyet Zápolya Jánosnak 
ajánlott.

1542-ben kezdődik aztán Honternek tulajdonképi vallás- 
reformatori munkája ; 1543-ban jelenik meg a Beformatio Eccle- 
siæ Coronensis ac totius Barcensis provinciáé, melyből Melanch-
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thon Wittenbergben is lenyomatot készíttet, és hozzá maga is ír 
egy hevezető előszót.

Az egyházi reformatiót nyomon követi, illetőleg kíséri, mint 
mindenütt, úgy Brassóban is az iskola átalakítása és fejlesztése. 
Már a fentemlitett alapvető reformatori könyvecskében van egy 
fejezet De Scholis, mely nagy vonásokban mintegy programmját 
adja az e téren teendőknek. 1543-ban pedig a város tanácsa elé 
terjeszti Honter új iskolaszervezeti szabályzatát, a Constitutio 
Scholæ Coronensis-t. Ez iskolaszervezet, jóllehet sok részében 
megegyezést vagy legalább is rokonságot mutat a kor egyéb neve
zetes iskolaszervezeteivel, nem egy eredeti sajátosságot is rejt ma
gában, mely nagyon érdekes iskolatörténeti jelenséggé teszi.

Az újonnan szervezett iskolát reformátora egymaga tudja 
ellátni a szükséges tankönyvekkel. Bégebben megírt grammatikái
hoz hozzájárul egy logikai tankönyve Aristoteles nyomán, egy 
rhetorikai Ciceróból és Quintilianusból, görög és római szállóigék 
gyűjteménye Erasmus után, iskolai kiadások Hesiodos, Plato, 
Luther irataiból, az ujtestamentom egyes fejezeteit feldolgozó 
distichonok stb., stb.

Az iskolának szentelt e sokoldalú tudományos munkásságá
ból külön ki kell emelnünk azt a részét, melyet régi kedves ta
nulmányára, a geographiára fordított. A geographia érdekében, 
melynek iskolarendje kellő helyet biztosít a tanulmányok sorában, 
újból hozzálát a térképmetszéshez, új térképet készít Erdélyről, 
majd első földrajzi könyvét is átdolgozza, kibővíti és térképekkel 
ellátva, kiadja 1542-ben. E könyv hosszú időn át külföldön, 
Németországban és Svájczban egyike volt a legkedveltebb iskola
könyveknek és — mondhatni — európai hírnevet szerzett írójának.

Az újonnan szervezett iskolának és egyéb alkotásainak azon
ban nem sokáig örülhetett a fáradhatatlan férfiú, ki 1544 óta 
Brassónak városi lelkésze volt. Már 1549-ben elragadta a halál.

Alig két évtizedre terjedt munkássága és e rövid idő alatt oly 
tevékenységet fejtett ki, mely mai napig alapja földijei szellemi 
életének. Méltán megérdemli érte az egész Magyarország tisztele
tét és háláját.* W a l d  Ap f e l  J ános.

* A fentebbiekben felhozott adatokra nézve 1. Johannes Höchsmann 
«Johannes Honter, der Beformator Siebenbürgens» stb. ez. könyvét (Bécs, 
1896.) és a Monumenta Germaniee Pædagogica Teutsclitől kiadott VI. kö
tetének bevezetését.
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AZ ERKÖLCSI NEVELÉS FELADATA.

(Folytatás.)

Az erkölcsi nevelés alanyi és tárgyi feladata; lelkiismeret
és törvény.

1. A sokoldalú szeretet és a hivatás szeretete a megfelelő 
ügyességgel, valamint a kötelességek köre szabályozást kiván. 
A szabályozás zsinórmértékéről az erkölcsi nevelés alanyi és tárgyi 
feladata tájékoztat.

Az erkölcsi nevelésnek a növendék egyéni boldogulását kell 
biztosítania. E végből ki kell elégítenie erkölcsi szükségleteit és ki 
kell fejlesztenie erkölcsi képességeit. Segítenie kell, hogy elfoglal
hassa a mindenségben azt az állást, a mely őt eszes természeténél 
fogva megilleti s a mely ideiglenes és örök boldogulásának is 
alapja. Nevelésünk adja meg neki azt az erkölcsi erőt és készséget, 
a melylyel az állattól különböző, emberhez méltó gazdasági életet 
élhessen, a társaságban, honfitársai sorában illő állást foglalhas
son, az ideák cultusát űzhesse és az Úristennel szent egy ességben 
és közösségben lehessen. Ezen alanyi feladaton kívül az erkölcsi 
nevelésnek tárgyi érdeke, hogy az erkölcsi világrendnek hiveket 
és hű őröket biztosítson, kik a törvény teljesítői, a családban, 
társadalomban, nemzetben, egyházban nemzedékről-nemzedékre 
szálló szellemnek és szokásnak, erkölcsöknek és jellemvonásoknak 
örökösei és íöntartói, kik szívesen vállalkoznak az élet erkölcsi 
feladatának megvalósítására és az emberiség végső czéljának szol
gálatára. A kötelességérzetnek, a sokoldalú szeretet és ügyesség e 
foglalatának és a hivatás szeretetének ápolásával voltaképen az 
erkölcsi nevelés alanyi és tárgyi feladatának is megfeleltünk; 1 
ámde még közelebbi megj el elésre szorul a legfőbb elv és a köz
vetetten zsinórmérték, a mely a növendék erkölcseiben kívánatos 
rendet és összhangot teremt s ép azért a nevelés munkájában 
folyton szem előtt tartandó.

2. Az erkölcsi élet leg főbb elve, a melytől a tudatos és szabad- 
akaratú vagyis erkölcsi cselekedeteknek erkölcsi jósága vagy

1 Magyar Pædagogia 6—7. f. 337. 1.
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rosszasága függ, az eszes emberi természet magában és viszonyá
ban a mindenséghez, első sorban Istenhez. Alakja : élj és cseleked
jél úgy, hogy életed és cselekedeteid az eszes emberi természetnek 
magának és azon viszonynak, a melyben a mindenséghez és 
nevezetesen az Úristenhez áll, megfeleljenek. Ezen elvnek alanyi 
mozzanata az eszes emberi természetnek érvényesülése — egészen, 
testestül-lelkestül, érzéki, társas, ideális és vallási szükségleteivel 
és képességeivel, de mindig az elmének vezetése alatt ; tárgyi 
mozzanata a mindenséghez : a földhöz, társasághoz, a tudomány 
és művészi alkotás tárgyaihoz és mindezek fölött az Úristenhez 
való kötöttsége, viszonya, a mely viszony az eszes emberi termé
szetet állandóan ellenőrzi és kiigazítja és az erkölcsi világrendnek 
megvalósulását eszközli. Midőn tehát sokoldalú szeretetve és 
ügyességre neveljük a tanulót és a hivatás szeretetét ápoljuk 
benne, tartsuk mindig szem előtt, hogy e végre nem akármilyen 
cselekedet, hanem csakis azon tudatos és szabadakaratú cselekvés 
alkalmas, a mely az eszes emberi természetnek magának és a 
mindenséghez való viszonyának megfelel. Ily cselekedetek erkölcsi
leg jók és gyarapítják a szeretetet, jóvá teszik a növendéket és a 
«tiszta erkölcs» javára és az Isten dicsőségére szolgálnak; a 
melyek pedig e zsinórmértéktől eltérnek, erkölcsileg rosszak, meg
zavarják a szeretet rendjét és összhangját, roszszá és szerencsét
lenné teszik az ifjú embert, megdöntik és rabigába sülyesztik a 
nemzeteket és Istennek visszatetszenek. Nevelő tisztünket akkor 
értük el, ha növendékünkben készséget fejlesztettünk, hogy mindig 
az erkölcsiség legfőbb zsinórmértéke szerint cselekedjék.

Valamely cselekedet erkölcsi jellege attól függ, vájjon az 
erkölcsi szabályra ligyelő észből és a szabad akaratból szárma
zik-e, vagy sem. Az állat ténykedései épen ezért nem erkölcsi 
cselekedetek, és az ember életében is akad akárhány ténykedés, a 
mely az erkölcsiség szinvonala alatt áll. A tudatos és szabad
akaratú cselekedet erkölcsi jósága vagy rosszasága pedig az 
erkölcsi zsinórmértékkel való megegyezéstől vagy ellenkezéstől 
függ. Itt mindenekelőtt az a kérdés merül föl, létezik-e egy
általán egy egyetemes érvényű zsinórmérték ?

A moralpositivismus hívei tagadásba veszik. Szerintök ter
mészettől nincs különbség jó és rossz között, hanem e különbség 
önkéntes megállapítás dolga. E felfogás téves ; mert az emberek
nek erkölcsi dolgokban való nagy véleménykülönbsége, a melyre
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a moralskepticisrnus hivatkozik, csak részben létezik. A vélemé
nyek nagy különbségében találkozunk állandó és egyetemes 
érvényű tényekkel és elvekkel. A jónak és rossznak megkülönböz
tetése általában pl. különbség nélkül az összes népeknél föltalál
ható ; ezenkívül nem csekély számmal már a részletekbe is menő 
alapelvek, pl. a hazaárulást, a szülők alávaló bántalmazását stb. 
mindenütt rossznak, a tisztaságot, a gyermeki szeretetet, a hálát 
stb. mindenütt jónak tartják. Ez az általános, mindenütt és min
denkor mutatkozó jelenség általános, mindenütt szereplő okra, az 
erkölcsiségnek egyetemes érvényű zsinórmértékére utal.1

Az erkölcsbölcselők legnagyobb része különben vallja, hogy 
ily egyetemes érvényű elv tényleg létezik. Ámde a meghatározásá
ban igen nagy eltérések mutatkoznak. Mindazonáltal az összes 
eltérő felfogásokat két csoportba foglalhatni össze. Vannak, a kik 
az emberi természeten kívül fekvő, külső zsinórmértéket állítanak 
föl. Ezek ezt vagy azt a cselekedetet erkölcsileg jónak azért 
mondják, mert meghatározott eredményt, kívánatos hatást szül, 
vagy mert hasznos valamely czélnak elérésére. Valamennyit 
többé-kevésbbé az Utilitarismus elve jellemzi. Ide tartozik az 
eudaimonismus, a mely az erkölcsi cselekvés legfőbb élvéül vagy 
az alanyi érdeket előtérbe tolva az egyéni jóllét biztosítását tekinti 
s ez esetben egoistikus eudaimonismus, hedonismus, magán Utili
tarismus neveken szerepel, vagy pedig a tárgyi érdekre helyezve 
súlyt a társaság jóllétének biztosítását veszi czélba s akkor társas 
utilitarismus, társas eudaimonismus, altruismus néven ismeretes. 
Ide tartozik még az ú. n. evolutionismus, a mely az emberi társa
ság fejlődését, közművelődését tekinti az erkölcsi cselekvés zsinór
mértékéül. A másik csoport belső, magából az emberi természet
ből vett zsinórmértéket állapít meg és a cselekedetnek a cselekvő
höz való viszonyából határozza meg az erkölcsi jóságot vagy 
rosszaságot. Az erkölcsiség alanyi vagy tárgyi jellege szerint 
egyesek a tárgyi érdek elhanyagolásával belső, alanyi zsinórmér
tékhez : az alanyi megismerésnek valamiféle alakjához mérik az 
erkölcsi cselekedeteket, így a rationalismus és Sensualismus, az 
ész- és érzelem erkölcs hívei. Az ész-erkölcsnek főképviselője Kant. 
Az érzelem-erkölcs megint többféle : az erkölcsi érzéknek vagy a

1 A m oralpositiv ism us ism ertetését s ezáfolatát 1. Catlirein i. m . I . 
129— 143. 1.
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rokonszenvnek és részvétnek vagy az erkölcsi Ízlésnek alapelve 
szerint. Mások a belső alanyi zsinórmértéket az emberi természet 
tárgyi vonatkozásaival egészítik ki. így a stoicismus, a melynek a 
«természetszerű élet»-ben kifejeződő alapelve leginkább csak 
azért esik kifogás alá, mivel az emberi természetet egyoldalúan, 
érzéki tulajdonságai nélkül veszi ; továbbá a Leibniz- és Wolf- 
féle perfectionismus, a mely a cselekvő embernek tökéletesedését 
tekinti legfőbb elvnek.1

A két felfogásnak, a külső és belső moralprincipium két 
álláspontjának, kiegyenlítésére tesz kísérletet Pauer Imre «Az 
ethikai determinismus» czímű művében. О az önzetlenségben látja 
cselekedeteink erkölcsi értékének legbiztosabb mértékét. Ez az 
álláspont a Schopenhauer elméletének tökéletesítése, a ki erkölcs
tanának legfőbb élvéül a «részvét», a «neminem lasde imo omnes 
quantum potes iuva» elvét állapítja meg. Az önzetlenség épúgy, 
mint a részvét, a többi közt azon tanításon alapszik, hogy «minden 
cselekvény oly lényre vonatkozik, mint végczélra, a melynek jól 
és rosszúl eshetik valami. Ez a lény vagy maga a cselekvő alany 
vagy egy más, a melyik aztán szenvedő részt vészén a cselekmény
ben, a mi neki vagy kárára vagy hasznára és javára történik. 
Minden cselekedet, melynek végczélja a cselekvő java és baja, 
egoistikus — és, mivel önzés a forrása, erkölcstelen vagy leg
alább is erkölcsileg közömbös. A cselekedet pedig, a melynek vég
czélja másnak java, altruistikus és, mivel részvét, illetőleg önzet
lenség a forrása, erkölcsös. Ezen alakjában íme határozottan külső 
zsinórmértéket állít föl az «önzetlenség» elmélete. Ámde ez «az 
önzetlenség charakter-tulajdonság», s mivel a moralitás lényege 
az önzetlenségben áll, «a moralitás is charakter-tulajdonság» : így 
tehát a moralitás mégis csak belső okon alapszik.1 2 * — Az önzetlen
ség kétségkívül vonása az erkölcsi jellemnek, de épen csak egy 
vonása, s a ki merőben erre az elvre akarja az erkölcsiséget 
alapítani, egyoldalúságokba esik, a minő pl. a többi közt az, hogy 
a  különben jogos önszeretetet kénytelen az erkölcs köréből ki
zárni,8 holott a józan önszeretet és az önzetlenség, az önszeretet

1 M indezeknek behatóbb ism ertetését és czáfolatát 1. C atlirein i. in. 
1.147—215.1. У. ö. P auer I., Az eth ikai determ inism us elmélete. 77— 104. 1.

2 I. m. 07—76. 1. és 105— 110. 1.
8 I. m. 74. 1.
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és a felebaráti szeretet igen jól megférnek egymással: mindkettő
nek egy magasabb elvre, zsinórmértékre van szüksége, a mely 
megmondja, miért kell önzetlennek lennünk mások iránt, vagyis 
miért kell a felebaráti szeretetet gyakorolnunk, de azt is, miért 
kell magunk iránt önzetlenséggel, szeretettel lennünk, s miért az 
Isten iránt. Ez a magasabb elv az eszes emberi természet moral- 
principiuma.

Ezt az erkölcsi elvet már Aristoteles fogalmazta;1 meg
szakítás nélkül élt az egész középkoron át ;2 a művelt világnak 
nagyobb része mindez ideig tartja,8 és az erkölcsök renaissance-át 
is tőle várhatjuk.4 Ez az elv az egyoldalúságtól menten mindazt 
magában foglalja, a mi jó a többi rendszerekben van. Nem ellen
kezik vele, hogy az erkölcsi cselekvés szabályai közt tényleg sok 
olyan is van, a mely isteni vagy emberi önkéntes megállapításnak 
vagy hallgatag megegyezésnek eredményei ; a ki szerinte cselek
szik és él, egyéni jóllétét biztosítja, a közjóllétnek szolgál és a köz- 
művelődésen lendít, a nélkül, hogy akár az egyiket, akár a 
másikat tekintené elsőrangú indítéknak ; érvényt enged végre az 
egész emberi természetnek, az észnek, az érzelemnek, a charakter- 
nek, a nélkül, hogy önző volna, mert a tárgyi világrendhez való 
viszony épen az önzetlenség elvét juttatja diadalra.5

A nevelő, a ki e zsinórmértéket szem előtt tartja, az erkölcsi 
nevelés alanyi és tárgyi feladatát bizton eléri. Olyan életre, olyan 
cselekvésmódra kapatja és szoktatja növendékét, a mely termé
szetének megfelel — saját eszének, ha már élni tud vele, ítélete 
szerint. A növendék egész természete érvényesülhet : a testi, az 
érzéki rész is ; az igaz, hogy csak az ész vezetése alatt, de hisz

1 Ethic. Nie. I. 6. 1097 b 25 sqq.
2 S. Thom . S. Theol. 1. 2. q. 71. a. 2.
3 V. Ö. C ath re in  i. m . I. 216—233.
* T rendelenburg , H istorische B eiträge z. Ph ilosophie (1867) III. 170.
5 Falud i F erencz  énekét «Az Ur Jézushoz», a m elyet la tin  eredeti 

u tán  szabadon fo rd íto tt. Ebben a többi közt e sorokat olvassuk :

Nem azért, hogy üdvözüljön,
Tűzre, kínra ne kerüljön,
Másként szeret tégedet.

Az én lelkem . . . 
Ingyen szeret tégedet.
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testi életünk ép e befolyás révén lesz műveltté, az állatokétól 
különbözővé. A mindenségben azt az állást foglalhatja el, mely őt 
eszes természeténél fogva megilleti : szükségleteinek kielégítésére 
és képességeinek kifejlesztésére kínálkozik a föld, a társaság, a 
tudomány és művészet tőkéi. Ezeken uralkodhatik, mert érette 
vannak, s szolgálnia nem is szabad, mert esze tiltja tőle, mivel 
természetével ellenkezik, az aljas, fösvénységben vagy kapzsiság
ban vagy érzékiségben nyilatkozó szolgálat. S mégis munkása, 
szolgája lehet a családi, társadalmi, nemzeti közgazdaságnak, a 
politikai közéletnek, a nemzeti irodalomnak, általában a köz- 
műveltségnek ; sőt kell is szolgálnia, mert ezzel a közműveltség 
tőkéinek s kezelőinek tartozik, a melyekből él és a kiknek életét 
köszöni, ezzel Isten iránt foglalja el a nekijáró helyet, kit ezen 
felül még dicsérnie, tisztelnie, szeretnie lehet és kell, mert 
teremtője s azért ura. Mivel az emberi természet magában és 
viszonyában a mindenséghez lényege szerint mindenkor és min
denütt ugyanaz, azért e legfőbb elvből általános erkölcsi elveket 
lehet levezetni, a melyek elvont fogalmazásban egyetemes érvé
nyűek és a nevelésnek is irányadó szabványai. Mindenkor és 
mindenütt igazság, hogy az ember mértékletes legyen. S a ki ilyen 
elvek szerint nevelődik, jóvá lesz és erényes életre képesül, más
részt az erkölcsi rendnek is híve és őre lészen. Az erkölcsi világ
rend ugyanis ép az eszes emberi természet moralprincipiuma út
ján valósul meg; mert ez a zsinórmérték az ember cselekvésében 
bizonyos rendet állapít meg, illetőleg a természet alkotójától meg
állapított rendnek megtartására vezet. Mert tudnunk kell, hogy az 
erkölcs, a mely ezen elven épül, nem független az Istentől. Isten 
ugyanis minden tényleges és lehetséges létezőnek alapja. Az ő 
bölcsesége, gondolatai és ítéletei örökkévalók és változhatatlanok 
s föltétlenül vannak, akkor is, ha a nekik megfelelő valóságok 
tényleg sohase létesülnek is : függetlenek a teremtmények tény
leges létezésétől, de nem az Isten létezésétől. Ezt mutatja az 
erkölcs terén erkölcsi elveink föltétien szükségessége és változha- 
tatlansága is, a mely tulajdonságok a véges és föltételes emberi 
természetet meghaladva a dolgok örök és végső alapjában gyöke
reznek. Ebből végre az is látszik, hogy az erkölcsi elveknek, az 
erkölcsi rendnek megtartása az Isten külső dicsőségére, az egész 
teremtés végső czéljának betöltésére vezet, vagyis az eszes emberi 
természet moralprincipiuma a végső czéllal is összhangzásban
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áll.1 Az, a ki mindent «mérték, szám és súly szerint rendezett», az 
erkölcsi világnak is megadta a törvényszerűséget, és Kant méltán 
mondhatta : «Két dolog kelti föl csodálkozásomat : a csillagos ég 
fölöttem és a lelkiismeret szava bennem».

3. Az eszes emberi természet moralprincipiuma az erkölcsi 
cselekvés legfőbb zsinórmértéke, általános és elvont elv, mely a 
gyakorlatiasság és használhatóság szempontjából az élet bonyo
dalmas részleteibe belenyúló tényezőkre bontható. Ezek a tényezők 
a lelkiismeret és a törvény. Mindkettő, első sorban pedig a lelki
ismeret, az erkölcsi cselekvésnek zsinórmértéke egyes esetekben, 
olyan zsinórmérték, a mely a legfőbb erkölcsi alapelvet meghatá
rozott szándék mellett meghatározott közülmények közt meghatá
rozott tárgyakra alkalmazza. A lelkiismeret képzése az erkölcsi 
nevelés alanyi feladatával esik össze és eredménye lelkiismeretes
ségben mutatkozik ; a törvénytisztelet és törvénytartás pedig tárgyi 
mozzanatot rejt magában és a tárgyi feladatnak egyenértéke.

Lelkiismeretesség és törvénytisztelet az emberben kivánatos 
erkölcsi tulajdonságok. Mindkettő tudatos és szabadakaratú vagyis 
erkölcsi cselekvést tételez föl, s mindkettő szabványszerű vagyis 
erkölcsös cselekvésben és életben nyilatkozik. Az erkölcsi nevelés, 
a mely növendékét lelkiismeretessé és törvénytartóvá tette, fel
adatát elérte, mert erkölcsössé tette. A kötelességérzet, az erkölcsi 
nevelés alaki és tartalmi feladatának a kiegyenlítő értéke, lelki
ismeretességen és törvénytiszteleten fejlődik és él; a sokoldalú 
szeretet és a hivatás szeretete lelkiismeretesség és törvénytisztelet 
nélkül lehetetlen fogalmak.

a) Alelkiismeret az erkölcsi cselekvésnek,cselekedeteink erkölcsi 
értékének közvetetten zsinórmértéke. A legfőbb erkölcsi elv általa 
érvényesül egyes meghatározott esetekben ; egyetemes érvényű és 
változhatatlan, de elvont erkölcsi elveink, szintúgy a törvény ren
delkezése általa nyernek alkalmazást meghatározott szándék mel
lett meghatározott körülmények közt meghatározott tárgyakra. 
A lelkiismeret cselekvésre kötelez és cselekvéstől tilt ; máskor 
csak javasolja a cselekedetet vagy megengedi — igazi kötelezés 
nélkül. S ha már cselekedtünk, Ítéletet ül fölöttünk, kárhoztat 
miatta vagy elismeréssel adóz. Működése nem kény és kedv 
szerint való, hanem megkötött, szíikségképeni és szabályszerű.

1 C athrein i. m. I. 118—233.
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Jellege szerint megismerés ; de nem puszta elméleti megismerése 
az erkölcsi elveknek, hanem a gyakorlati észnek tevékenysége, a 
mely az egyes meghatározott cselekedeteket, a cselekedetek 
erkölcsi értékét az általános elvek világítása mellett meg is ítéli.

Ebből világos a lelkiismeret szerepe a növendék erkölcsi 
életében és fontossága az erkölcsi nevelésben. A gyermeket 
önállóvá és erkölcsössé teltük, ha ráneveltük, hogy lelkiismerete 
szerint cselekedjék; ellenben, a ki nem lelkiismerete szerint cse
lekszik, vagy önállótlan, pórázon járó anyámasszony ember, vagy 
erkölcstelen gonosz jellem. Az erkölcsi nevelés segítse «a növendék 
akaratbeli erősödését, hogy önmagán uralkodjék. Korlátozásra 
szorulnak különösen érzéki vágyai s a belőlök eredő indulatok. 
Azonfelül mint természetes szervezeti tulajdonságok majd a testi 
tunyaság, majd a túlságos elevenség fogják kihívni serkentő vagy 
fékező közbelépését». Szükséges továbbá, hogy «a növendéket 
elhatározásaiban mennél függetlenebbé tegye a körülmények 
eshetőségeitől, fölszabadítsa a tárgyak és személyek csábjaitól». 
Ebbéli tevékenysége azonban hiábavaló és kárbaveszett, ha csak 
lelkiismeretbeli fegyelmezettségre nem szoktatja, elvszerű maga- 
megbirálásra nem képesíti a növendéket.1 Az - erkölcsi nevelés 
lényege szerint védő és támadó hadviselés minden gonoszszal 
szemben és minden jóért. «A ki növendékét meg akarja jól 
nevelni, ne ámítsa magát, hogy a nevelés czélját elérte, míg csak 
növendékét e szent hadviselés titkaiba be nem avatta, míg csak e 
szent harczba bele nem gyakorolta s míg az ujonczot vitéz, ügyes 
és győztes harczossá nem tette ; mert minden földicsért önállóság 
e harczban való gyakorlottság nélkül üres álom».2 Hozzátehetjük, 
hogy e harczra lelkiismerete révén képesül a gyermek. Már 
korábban is rá kell kapatnunk, azon időtől kezdve pedig, mikor a 
jót és rosszat meg tudja egymástól különböztetni, vezérelvvé kell 
tennünk, hogy mindig lelkiismerete szerint cselekedjék.

Nemcsak a sokoldalú szeretetben, a hivatás szeretetében és 
a kötelességérzetben, hanem a sokoldalú ismeretben való gyara
podásnak is legbiztosabb tényezője a lelkiismeret. A nevelés fel
adatának két eleme pedig : a történelmi érzék, vagyis az ismeret 
mint élő birtok és az erkölcs mint folytonos tökéletesedés, továbbá

1 K árm án, Az erkölcsi nevelés feladatai.
8 Sailer i. m . 169— 170. 1.
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a rend és összhang erkölcsben és tudásban a lelkiismeret közre
működése nélkül egyáltalán nem létesül. A történelmi érzék hagyo
mányon alapszik és haladásban nyilatkozik ; a lelkiismeret mű
ködése pedig épen abban áll, hogy megítéli életünkben a hagyo
mányt, a múltat, a véghezvitt cselekedetet, a szerzett készséget, a 
rosszat irtja belőle, a jót pedig alapul veti a haladásra, a haladás
nak irányt mutat, haladásra késztet, sőt kötelez. Szabályszerű
ségével, a mely egyetemes érvényű elveken, változhatatlan tör
vényszerűségen alapszik és az erkölcsiség legfőbb elvében és az 
ember végső czéljában határozódik, rendet és összhangot teremt 
a sokoldalú szeretetben, hogy olyant ne szeressünk, a mi szere- 
tetre nem való, hogy a földi, a társas, az ideális, a vallási javakat 
értékük és érdemük szerint szeressük, kevésbbé azt, a mit kevésbbé 
kell, jobban azt, a mit jobban kell, és mindenekfölött azt, kit 
mindenekfölött kell szeretni. Kiegyenlíti a hivatás szeretetének 
érdekét a sokoldalú szeretetével ; mert nemcsak az ismeretről, 
hanem a szeretekről is áll, hogy a müveit ember a közműveltség 
minden ágában tájékozott, de egyben otthonos, legfölebb meg
felelőbb kifejezést kell kapnia : müveit ember mindenkinek min
dene lesz, a hivatásáért pedig föláldozza, és felemészti magát. 
A kötelmek körébe is a lelkiismeret visz bele rendet és összhangot, 
midőn a kötelmek látszólagos összeütközését kiegyenlíti.

A lelkiismeret, melyet ma is minden ember föltalál magá
ban, már a pogányok előtt sem volt ismeretlen. A fúriák és 
erynniák személyesítői voltak ; Sokrates daimonionja lényege 
szerint nem más, mint a lelkiismeret szava.1 Az a fölfogás ural
kodott, hogy a lelkiismeret útján az istenség nyilatkozik bennünk.1 2 
A szentirásnak idevágó helyei is az Istenre alapítják a lelkiismeret 
autoritativ jellegét. A schola tanítása szerint, mely a katholikus 
hívőknél ma is irányadó, a lelkiismeret az észben van, még pedig 
az észnek oly képességében, a mely az erkölcsi élettel áll össze
függésben. Nem elégséges hozzá az erkölcsi elveknek habituális 
megismerése (synderesis, habitus principiorum practicorum), a 
melyek a lelkiismeretlen emberben is meglehetnek. A gyakorlati

1 A le lk iism eretre  vonatkozólag az ókorból szám os idézet található. 
Oathrein: i. m. II . 296. 1.

2 V. ö. W illm ann , G eschichte des Idealism us I.-ben azon részek, a 
melyek az erkölcsi id eák ró l szólnak.
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észnek tevékenységében áll, a melylyel egyes meghatározott csele
kedeteinket az általános erkölcsi alapelvek világossága mellett 
megitéli. Meghatározása : közvetetten gyakorlati ítélet cseleke
deteink erkölcsi jellegéről, értékéről. A concret cselekedetek, a 
melyekről a lelkiismeret ítél, vagy elmúltak vagy jövendők. E sze
rint a lelkiismeret is követő vagy Ítélő lelkiismeret és megelőző 
vagy kötelező. A lelkiismeret révén egy tárgyilagos, bennünket 
föltétlenül kötelező rendtől és hatalomtól való függésünk nyilat
kozik. Ebbéli szerepét ilyen kifejezések mutatják: bántja a lelki
ismeret, lelkiismeretem megnyugtat. Beszélünk jó és rossz lelki
ismeretről. A lelkiismeret az eszes emberi természetnek, mint 
legfőbb erkölcsi alapelvnek, a megnyilatkozása, azért működésé
ben érzéseinket, akaratunkat is érinti és örömet, vigasztalást, 
nyugalmat vagy aggódást, nyugtalanságot szül. Eczímen szoktunk 
a lelkiismeret furdalásáról is beszélni. A lelkiismeret igaz vagy 
téves, tekintettel a tárgyi igazsággal való megegyezésre ; lehet 
továbbá biztos vagy kétkedő, aggódó, gyöngéd, tág, eltompult stb.1

A lelkiismeret fogalmával az újabb bölcsészetben behatóan 
foglalkoztak az angol moralisták. A múlt század franczia erkölcs- 
bölcselete egészen mellőzte. A németeknél Wolfï és Kant ki
merítően tárgyalják.2 Ezeknél jobban érdekel bennünket Herbart. 
Az ő bölcsészeti rendszerében a lelkiismeret nem nyert külön fel
dolgozást. Tanítványai mégis azon vannak, hogy ezt a fontos 
fogalmat a neveléstan számára megmentsék. S tényleg ki lehet 
elemezni Herbart és a Herbartisták műveiből, főleg az erkölcsi 
belátás, gyakorlati elvek, normák, maximák, gyakorlati megítélés, 
subjectiv jellem fogalmaiból. Meghatározása ez iránynak meg
felelően lehetne : a lelkiismeret az öntudatban levő gyakorlati 
elveknek foglalata, a mely, mint egy alanyi meggyőződés mutatója, 
az egyént kötelezi. Képzését az erkölcsi nevelés fontos feladatának 
tartják ; mert a lelkiismeretesség szerintök is alapja az erkölcsös
ségnek.”

A lelkiismeret az emberi természet velejárója. Mindenütt, a 
hol emberi természettel találkozunk, a lelkiismeret is föltalálható. 
Nem velünk született oly értelemben, hogy készen hoznók a

' C athrein  i. ш. I. 357—364.
8 Bein, Encycl. Hdb. Gewissen nnd  Gewissensbildung. II. 859—866. 
3 Bein i. m.
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világra vagy hogy kifejlődésére az ember állása, a melyet a min
denségijén elfoglal, befolyást nem gyakorolna. De nem is kelet
kezik pusztán «minden izében mesterséges módon : nevelés, szok
tatás, tanítás stb. által» ; 1 mert a mi valamikép nincs meg a ter
mészetben, arra nem is nevelhető. Nevelni, tanítani okvetetlenül 
kell az embert, hogy gondolkodni tudjon; de azért tanításunknak 
soha se lesz más eredménye, mint az ítélet formájában való gon
dolkodás. Szintúgy nevelődünk erkölcsi cselekvésre, de mindig a 
lelkiismeret szerint fogunk cselekedni. A helyes útat itt is az egy
oldalúságok mellőzésével fogjuk megtalálni. Azt kell mondanunk, 
hogy a lelkiismeret velejárója az eszes emberi természetnek és 
azon viszonynak, a melyben a mindenséghez áll. Kialakulásának 
van egy alanyi, magával az emberi természettel adott tényezője; 
de van tárgyi tényezője is, ha nem is épen a Herbart gyakorlati 
eszméi,1 2 hanem igenis az örök törvény, a természetes és kinyilat
koztatott erkölcsi törvény, az egyházi, állami stb. törvények, a 
melyeknek keretében és zsinórmértéke szerint folyik a nevelés, 
szoktatás és tanítás.

b) A törvény az erkölcsi cselekvésnek távolabbi, közvetett és 
tárgyi zsinórmértéke; mert csak a lelkiismeret közvetítésével 
érvényesülhet erkölcsi életünkben s mert akárhányszor a téves 
lelkiismeret irányítására és kiigazítására szolgálhat. A törvénytől 
nyeri az erkölcsi cselekvés legfőbb elve, szintúgy a lelkiismeret 
szabványai kötelező erejűket, úgy hogy a kötelesség fogalma is 
csak általa érthető. Van természettörvény, a mely a dolgok ter
mészetében rejlő hajlamot jelenti a tevékenységnek és mozgalmas
ságnak egy meghatározott, szükségképeni módjára. Van továbbá a 
közművelődés munkaterén érvényesülő törvény vagy szabály, a 
mely az eszes lények szabad tevékenységét irányítja, pl. a művész 
tevékenységét műve alkotásában. S van végre erkölcsi törvény, a 
szabad és tudatos tevékenységnek az a szabványa, a mely föltét
lenül kötelez. Minden törvényszerűségnek alapja az örök törvény. 
Mint a művész elméjében a műtárgy eszménye eleve megvan és a 
megvalósítás zsinórmértékévé és a megvalósított alkotás alap
eszméjévé lesz; szintúgy az örök törvény maga az isteni bölcseség, 
a mely minden tevékenységnek és mozgalmasságnak alapja és

1 P auer Im re  i. m . 132. 1,
2 Bein i. h.
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intézője, a mely a teremtett dolgoknak alapeszméje és éltető elve, 
maga a dolgok természete egész mivoltuk szerint. Tekintettel az 
erkölcsi törvényre az örök törvény az isteni bölcseség vagy az 
Isten akarata, a mely a természet rendjének megtartására kötelez 
és megbontásától tilt. Ez alakjában forrása a természetes erkölcsi 
törvénynek, a «szívbe irt törvény rendelésé »-nek, a melyet az ész 
természetes világosságával is felismerhetünk. Legáltalánosabb ki
fejezése : tartsd meg az eszes embernek megfelelő rendet. Erre az 
alapelvre vezethető vissza és belőle vezethető le minden a rész
letekbe nyúló természetes erkölcsi szabyány. Az Istentől kinyilat
koztatott erkölcsi törvény részben csak ezen alaptörvény tartalmá
nak kifejezése, így a tízparancsolat, részben pedig, a mennyiben e 
törvény tartalmát meghaladó, természetfölötti jellegű, legalább 
ellenkezésben nem áll, nem is állhat vele, hanem inkább vele 
összhangzónak kell lennie. Ugyanezt a viszonyt a tételes emberi, 
egyházi és állami törvénytől is meg kell követelnünk.

E keretben kell folynia az erkölcsi nevelésnek. E törvény- 
szerűség mutatójává kell képeznünk a tanuló lelkiismeretét. 
«Mivel úgy látom, mondja Szent István Imre herczegnek irt 
intelmeiben, hogy minden, a mit Isten akarata az ég tájain és a 
messzenyuló földi téreken alkotott és kézzelfoghatóan eleve elren
dezett, alapjában a bölcseség szabványa szerint van és áll fönn ; 
s mivel úgy tapasztalom, hogy mindent, a mit Isten kegyelme 
éltünk javára és díszére oly bőven adott, t. i. a királyságokat, 
parancsnokságokat, vezérségeket, megyéket, püspökségeket és a 
többi intézményeket részint isteni szabványok és rendelkezések, 
részint a törvényhozás szabta intézkedések kormányozzák, védik, 
osztják el és egyesítik.; s mivel biztosan tudom, hogy a föld 
kerekségén az összes rendek, akármely tisztségben vannak, nem
csak csatlósaiknak, kísérőiknek és szolgáiknak, hanem fiaiknak is 
parancsolnak, tanácsolnak és javasolnak : nékem nem eshetik 
nehezemre, szerelmes fiam, hogy neked intelmeket, parancsokat, 
tanácsokat és javaslatokat készítsek, a melyekhez a magad és 
alattvalóid éltét és erkölcseit szabd, a midőn majd utánam ural
kodói.»1 S a magyar nemzetnek és fiainak élete és erkölcsei tény
leg azon szabványokhoz igazodtak, a melyeket első királya előirt ;

1 S. S tephani, p rim i régis H ungária?, decretorum  liber p rim u s, ad
S. E m ericum  ducem. Corp. Ju r . H . T. I I .  p. 1—5.
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s ma is a törvényhozásunkban nyilatkozó bölcseség irányadó fiaink 
nevelésében.

A törvény fontossága az erkölcsi nevelésben főleg a köte
lességgel való kapcsolatában tűnik ki. A kötelesség az erkölcsi 
rendnek sarkköve, s a törvény az, a mely kötelez, erkölcsileg 
kényszerít bennünket, úgy hogy a kötelesség a törvény folyo
mánya. A törvény kötelező ereje persze a törvényhozó tekintélyén 
alapszik, első sorban ugyan az Isten auctoritásán, teremtő voltán 
s így föltétien uraságán, azután a szülői, egyházi állami és nevelői 
tekintélyen, a kiknek Isten után az élet adásában és föntartásában 
részük van. Magában az egyéni élet körében az észnek és akarat
nak van kötelező ereje ; mert testi és érzéki életünk így lesz az 
állatokétól különböző, emberhez méltó, művelt élet. Sőt minden 
törvényhozó tekintély épen az ész útján, minden törvény a lelki
ismeret révén kötelez bennünket. E közvetítés nélkül legalitás van 
pusztán moralitás helyett, a mely csakis, mint az erkölcsiség út- 
egyengetője szerepelhet, magában pedig értéktelen. Törvénytisz
telet, kötelesség érzet és lelkiismeretesség szorosan összefüggő 
fogalmak, a melyek együttesen fakadnak a növendék lelkében 
az erkölcsi nevelés nyomán.

Az erkölcsi cselekvés legfőbb elvéhez úgy viszonylik a köte
lesség fogalma, mint általában a törvényhez. Ez vagy az köteles
ségünk, mert az eszes emberi természetnek megfelelő rend köve
telménye. Mindazonáltal a kötelesség nem alanyi szükségen vagy 
kényszerűségen alapszik, pl. vak ösztönön, hajlamon, mondjuk az 
egyéni boldogság indítékán, hanem külső, tárgyi kényszeren, 
melyet valamely jónak megismerése közvetít a nélkül, hogy a sza
badságot megszüntetné. Még pedig nem akármiféle jó, hanem 
csakis az emberi természetre nélkülözhetetlen jó megismerése 
hathat erkölcsi kényszerűséggel reánk. S a nélkülözhetetlen leg
főbb jó, az Isten, sem alanyilag, mint boldogságunknak tárgya, 
alapja a kötelességnek, hanem tárgyilag, mint létezésünk alapja, 
mint «maga a lét». Végső czélzattal nem azzal az indítékkal 
neveljük a gyermeket, hogy tartsa meg az erkölcsi rendet, mert 
különben ideiglenes és még inkább örök boldogsága forog kocz- 
kán, hanem azzal, hogy legyen erkölcsös, mert különben ellen
kezésbe jön a föltétien jóval, az Istennel, a ki az erkölcsi rend 
megtartását föltétlenül követeli tőlünk.

Jól tudjuk, hogy a törvény és kötelesség, a beszámítás és
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felelősség fogalmainak más magyarázatai is léteznek ; de nekünk 
nem feladatunk, hogy erkölcstani fejtegetésekkel tisztázzuk a kér
dést. Végre is mellékes, pusztán csak theologiai és jogi vagy egy
úttal ethikai fogalmaknak ismerjük-e el a törvényt és kötelességet; 
a fődolog az, hogy ezek a fogalmak a pædagogiai gyakorlat terén 
mindig szerepeltek és ma is nélkülözhetetlenek.1

Mázy E n g e l b e r t .

UJ EGYETEMI GRADUSOK FRANCZIAORSZÁGBAN.

Francziaország tanügye a harmadik köztársaság kormánya alatt 
bizonyára annyi reformon ment keresztül, mint a magyar tanügy a 
kiegyezés óta. Az 1870—71-iki katastropha után nemcsak a hadsereg, 
hanem az iskolák újjászervezéséhez is hozzá kellett látni. Az első és leg
égetőbb szükség az elemi oktatás terén nyilatkozott. Milliókat és millió
kat áldoztak, hogy a nép a papi nevelés és oktatás alól az egész ország
ban felszabaduljon, hogy a zsenge kor számára új, a modern kor köve
telményeinek megfelelő épületeket állítsanak fel. Erre, nagy vajúdás 
után a középiskolák reformját hozták be; a régi classikus oktatás mellé 
a reális (moderne) iránynak is eleget tettek és ámbár a nagy tusának a 
kétféle irány közt — mely Francziaországban ugyanazon intézetben 
foly — még nincs vége, a modern oktatás végleges szervezetével egy 
határozott lépést tettek a jelenlegi társassági viszonyok kielégítésére. 
És habár nagy és szellemes férfiak a modern iránynak túlzott bámulói, 
a józan ész, a nemzet traditiói nem engedik, hogy az oktatás, mely eddig 
Francziaország nagy íróit képezte, a praktikus szempont miatt csorbát 
szenvedjen.

A nagy reformok, újjászervezések, építkezések közt a felsőbb tan
ügy is, melynek vezetője már évek óta a derék philosophus, Louis Liard, 
gyökeres változásokon ment keresztül. Midőn 1890 körül a reformokat 
megkezdették, több Ízben írtunk róluk a Pester Lloydban. A főczél az 
volt : a régi híres Universitéket, melyeket a nagy forradalom a XVIII-ik 
század végén megszüntetett, újra életbe léptetni, de a jelenkor viszonyai
nak megfelelőleg. Azelőtt ugyanis az I. Napóleon alkotta egyes facultá- 
sok rendszerével, nemcsak a tanszékek csekélysége, de az egyes karok 
isoláltsága miatt, nem fejlődhetett ki valódi tudományos egyetemi élet. 
A karok csakis a szakvizsgálatokat tartották szem előtt ; a bölcsészeti 
(lettres et sciences) facultáson pedig oly kevés hallgató volt, hogy a város

1 Bein i. m . V. B. 397—403. 1.
30*



4 6 8 RONT IGNÁCZ.

intelligensebb lakói, nők és férfiak, képezték a tulajdonképeni publiku
mot, kik csak a jól szerkesztett és ékesen előadott conferontia miatt jöt
tek, de kiknek műveltségi köre arra kényszerítette a tanárt, bogy előadá
saiban kisebb igényeknek feleljen meg, mint azt az egyetemi niveau 
megkívánja.

1896-ban a törvény végre megadta az eddig különálló facultások- 
nak az Université czímet és az evvel járó autonómiát. Eredetileg csak 
öt-hat nagyobb város intézeteinek akarták e szép czímet adni, de a 
kisebb egyetemi városok képviselői a senatusban és a kamarában min
dent megtettek, hogy e terv, mely rationálisabb lett volna, meghiúsuljon. 
A kormány tehát arra kényszerült, hogy mind a tizenhat, gyakran csak 
három facultással bíró városnak megadja az Université czímét. De a puszta 
czím még nem elegendő új életet önteni a vidék lassan folyó szellemi 
tevékenységébe. E miatt az új törvény egyszersmind felhatalmazta az 
egyetemeket, hogy a tandíj, immatriculatio és egyéb jövedelmek "jó 
részét maguk kezeljék, hogy a városok municipiumaitól, nagy Maecena- 
soktól elfogadhatnak pénzbeli vagy egyéb donatiókat, hogy örökölhetnek 
is és hogy mindezen összegek az egyetemi oktatás tökéletesbítésére, új 
tanszékek és conferentiák alapítására fordítandó. És minthogy Franczia- 
országban csak a kezdet nehézségein kell átesni, hogy azután óriási lép
tekkel haladjanak ; e téren is bámulatos gyorsasággal fogták fel az új 
autonómia által adott kedvezményt. Már egy évvel a fennidézett törvény 
életbeléptetése óta mind a párisi, mind a vidéki egyetemek a locális tör
ténet és földrajz tanszékein kívül,* számos tanférfit hívhattak meg egyes 
cursusok tartására, melyek fizetését azelőtt hiába sürgették a miniszté
riumtól, mely fedezet hiányában nem teljesíthette az egyetemek óhajail. 
Ha a közoktatásügy ez idei hivatalos lapját olvassuk, bámulattal kell 
látni, mint szaporodnak a tanszékek. Igaz, hogy néha csak 3 vagy 4 ezer 
frankot tűznek ki fizetésül, de egy fiatal, magát még kiképezni óhajtó 
agrégé-nek az ily alkalom nagyon kedvező, hogy pályáját a felsőbb okta
tásban fussa be. Prancziaországban ugyanis az egyetemi viszonyok nem 
ugyanazok mint Németországban vagy az osztrák-magyar monarchiában. 
Ott a középiskolai tanár fizetése gyakran csekély és az egyetemre való

* Ilyenek Parisban a Sorbonne-on a municipiumtól fizetett tanár, 
Aulard, ki a franczia forradalom korszakát tárgyalja ; ugyanott Chambrun 
gróf alapítványa, a socialismus doctrinák tanszéke, a marseille-i kereske
delmi kamarának tanszéke a kereskedés történelmére az aix-marseille-i egye
temen, Rennes, Nancy, Bordeaux, Caen locális történetre vagy nyelvészetre 
szóló alapítványai. És csak minap egy ismeretlen jótevő a párisi egyetem 
végzett tanárai számára 75 ezer frankot adott, hogy azokból öt stipendiumot 
adjanak oly agrégéknek, kik a föld körüli utazást egy év alatt meg akarják 
tenni s tapasztalatokat gyűjteni !
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kinevezés egyszersmind jobb fizetést igér. I tt  pedig a vidéki egyetemek 
eleintón sokkal kevesebbet fizetnek mint a fővárosi középiskolák, s így 
gyakran megtörténik, bogy a párisi középiskolai tanár, lm vidéki egye
temre megy, fizetéséből veszít és gyakran az is megtörténik, a mi másutt 
szintén lehetetlennek látszik, hogy egy vidéki rendes egyetemi tanár egy 
párisi középiskolába lép. Francziaországban egyáltalán az agregatio után 
kell a jelöltnek választania, vájjon a középiskolai pályán akar-e maradni 
s idővel, ha kitünteti magát, Párisba jutni, vagy pedig a vidéki egye
temekre menni, ottani tevékenységét már 25 vagy 30 éves korában kez
deni, hogy azután a doctoratus elnyerése után rendes tanárrá legyen. 
Mert előbb maître de conférences, azután chargé de cours, professeur 
adjoint lesz és csak ha mindezen fokon átesett, végre rendes tanár 6000 
frank fizetéssel ; később — de jóval később — 8000 és élte végén 10,000 
frankkal, míg a párisi középiskolai tanárok 5500 frankkal kezdik és 
9000-rel végzik be pályájukat. Tény, hogy a vidéki egyetemen a tanár 
sok szabad idővel rendelkezik, de minthogy az irodalmi és nyomdai 
középponttól távol van, rendesen thei-isein kívül vajmi keveset teremt, 
míg a párisi középiskolai tanár — feltéve hogy irodalmilag dolgozni 
akar — jobb anyagi körülmények közt ép úgy, sőt néha még könnyeb
ben produkálhat.

Az egyetemek új reorganisatiója az említetteken kívül főleg arra 
czélzott, hogy míg egyrészt a felsőbb intézeteknek valamivel több auto
nómiát adjanak a kinevezendő tanárok felterjesztésében, másrészt az 
egyetem jövedelmeit növeljék az által, hogy az eddig egyetemi graduso- 
kat nem óhajtó, de magát kiképezni akaró fiatalságot néhány évig a böl
csészeti kar termeiben — melyek eddig a vidéken szörnyű üresek vol
tak — visszatartsák. E miatt egy 1879 julius 21-én kelt rendelet értel
mében a tizenhat autonom franczia egyetem arra hatalmaztatott fel, 
hogy a három állami graduson kívül — baccalauréat, licence, docto
rat — * minden egyetem külön diplomákat is adhasson. E rendelet egy
úttal kikötötte, hogy ezen egyetemi diplomák semmi esetre sem adhatják 
meg az állami diplomákkal járó jogokat és hogy semmi feltételek alatt az 
aequivalentia nem szerezhető meg. E rendelet értelmében eddig két egye
tem nyilatkozott : a lille-i és a párisi. A lille-i Faculté des sciences—az exact 
tudományok kara — azt határozta el, hogy oly ifjaknak, kik egy vagy két 
évig hallgatták cursusait, az exact tudományok gyakorlati applicatióira 
szóló diplomát ad, ha az egyetem által meghatározott vizsgálatot siker
re lletették. Ejszaki Francziaország ezen nagy ipari közzéppontján ez új

* Az agrégation állami concursussal egybekötött vizsgálat, melyet 
csak egyszer évenként és csakis Párásban tartanak meg a középiskolai ren
des tanári székek betöltésére ; míg a jogi és orvostani agregatiók az illető 
karok segédtanári állásainak betöltésére czéloznak.
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diplomára bizonyára sokan fognak előkészülni, kik utóbb gyárakban 
találnak majd alkalmazást.

Sokkal fontosabb a párisi egyetem határozata. Ez a főiskola ugyan 
nem szorul hallgatókra ! A párisi egyetembe bekebelezett karok és fel
sőbb tanintézetek hallgatóinak száma körülbelül 10,200-ra rúg ; néhány 
facultásra, mint az orvosira, a hol a klinikák játszszák a főszerepet, az 
idegenek oly nagy számmal tódultak, hogy két évvel ezelőtt az illető 
hatóságok az idegeneknek megnehezítették a beiratkozást ; az első éves 
hallgatókat pedig a Faculté des sciences termeibe terelték, a hol a phy- 
sika, chemia és természetrajz egy évi tanulmánya után az újonnan léte
sített «Certificat de physique, de chimie et d’histoire naturelle»-t (rövi
dítve a Certificat P. C. N.) kötelesek megnyerni s csak ennek révén 
vétetnek fel az orvostani karba. De másrészt sok amerikai és angol hall
gató azt vetette szemére a Sorbonne-nak, hogy vajmi nehéz egy idegen
nek Párisban több évet az egyetemen tölteni, mert semmiféle gradus 
megszerzése nem lehetséges. Ha német egyetemekre megyünk, így szól
tak, két-három évi látogatás után a doctor philosophise czímét adják 
meg. Francziaország pedig semmi compensatiót nem nyújt az ott tett 
egyetemi tanulmányok fejében. És ebben van valami igaz. Az idegen 
ember, ha csak éveken át nem gyakorolja magát a franczia nyelv és iro
dalom ismeretében, itt a legelemibb vizsgálatot sem állhatja ki. Az a 
néhány idegen orvos, a kik a diplomát elnyerték, csak úgy juthattak 
ahhoz, hogy a baccalaureatus vizsgálata alól felmentették őket. Midőn 
két évvel ezelőtt az idegeneket az orvosi karból ki akarták zárni, a facul- 
tás csak egyszerűen azt határozta el, hogy csak a franczia baccalaureatus 
diplomájával ellátott egyén vehető fel hallgatónak ; s az idegenek azonnal 
elmaradtak. Most, ugyancsak az orvosi kar újra megnyitja nekik tanter
meit baccalaureatus nélkül, de az így szerzett diploma csak titulus lesz, 
mely az orvosi gyakorlatot Francziaországban nem engedi meg.

Még kevésbbé gondolhat a két-három évet itt töltő és rendesen 
rosszul beszélő tanárjelölt a bölcsészeti kar gradusainak elnyerésére. A két- 
három kivétel, melyet évtizedek során át észrevették, csak a szabály álta
lánossága mellett szól. Licence, agrégation és doctorat ès lettres vagy ès 
sciences az itt született, kiválóbb elméjű jelölteknek is elég nehéz és az 
egy Kari Hillebrandon kívül a németek közt, bár gyorsan sajátítják el az 
idegen nyelveket, a doctorat ès lettres czímét senki sem szerezte még 
meg. És Hillebrand is 1870 előtt tette meg ezt, a mely évben egy sajnos 
félreértés következtében a douai-i -— jelenleg a lille-i — egyetemi tan
széket oda kellett hagynia. Hogy tehát a Sorbonne idegen tanulóinak is 
alkalmat nyújthassanak egy franczia bölcsészeti gradus elnyerésére, a 
Faculté de lettres és sciences minap azt határozták el, hogy a Doctorat 
de Г Université de Paris ez. alatt (a Doctorat ès lettres és ès sciences
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egyedül a francziáknak tartatván fenn, mint a mely jogot ad egyetemi 
tanszék elnyerésére) két gradust teremt, melyek egyike a Faculté des 
lettres cursusainak négy félév hallgatása után, a licence vagy ennek ide
gen æquivalense felmutatása mellett — (és ez a fó'dolog ! mert a licence 
alól eddig senkit, semmi feltétel alatt, ha még annyi idegen diplomája 
volt is, nem mentettek fel, ha doctoratust akart tenni,)— egy latin vagy 
franczia thesis bemutatása után (a doctorat ès lettres ez. elnyerésére 
mindig két thesis kell : egy latin és egy franczia) és a candidátustól 
választott két vagy három tantárgyból merített kérdések vitatása után 
elnyerhető. A Faculté des sciences pedig csak egy évi scolaritást követel 
és két felsőbb iskolai diplomát a következő tantárgyakból : Calcul diffé
rentiel et Calcul intégral, Mécanique rationelle, Astronomie, Analyse 
supérieure, Géométrie supérieure, Mécanique céleste, Physique et mathé
matique, Mécanique physique experimentale, Physique générale, Chimie 
générale, Minéralogie, Chimie biologique, Zoologie, Botanique, Géo
logie, Physiologie générale, Géographie physique. Ezek alapján meg
engedi a thesis vitatását, melynek eredeti kutatásokat kell tartalmaznia 
és ezenkívül a kar által kijelölt propositiók megfejtését.

Az Ecole de Pharmacie, mely itt különálló, de az Universitéhez 
tartozó intézet, szintén azt határozta el, hogy egy évi látogatás után és 
két rendbeli diploma felmutatása mellett (Pharmacie chimique et toxico
logique ; Pharmacie galénique et matière médicale) megengedi a thesis 
vitatását és az ő doctori diplomáját megadja, de csak platonikus érvény
nyel. Mindezen gradusok, melyeket francziák úgy mint idegenek meg
szerezhetnek, írott tliesisek nyomán is elnyerhetők, míg az állami gra
dusok csakis nyomtatott thesisek utján kaphatók meg.

A kérdés most az. vájjon az idegenek ezen új diplomákat nagy
ban fogják-e keresni ? A válasz vajmi nehéz.

A Docteur de l’Université de Paris mindenesetre szép czím, de 
hány idegen fogja annyira elsajátítani a franczia nyelvet, hogy egy nyil
vános vitatkozást sikerrel kiállhasson ? Ahhoz legalább öt-hat évi tartóz
kodás és ernyedetlen munka kell. Ennyi ideig itt csak a rumének marad
nak, kik szép számmal vizsgáznak úgy az orvosi, jogi, mint a Sciences 
karán, a Lettres doctoratusát csak egy : Jean Cratiunesco : Le peuple 
roumain d’après ses schanls nationaux 1874-ben megjelent thesisével 
nyerte el. — De nem lehetetlen, hogy a francziák maguk is, kik e szép 
czímre vágyódnak és a kik vagy a latin thesistől borzadnak, vagy a fran
czia thesis felcsigázott követelményeitől félnek — hisz most a doctorat 
ès lettres candidatusai már 6—800 lapnyi és 5—6000 frankba kerülő 
kötetekkel kedveskednek a Sorbonne bírálnak — a szerényebb Université 
diplomáját mint a sok nehézséggel járó áll. diplomát fogják megszerezni.

Páris. K ort I gná cz .
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A MAI NEVELÉS.
(Didón apát könyve.)

Soyez énergiques et soyez tolérants!

I.

Úgy képzelem, hogy az a kiváló férfiú, kinek legújabb könyvét 
szeretném néhány lapon az olvasónak bemutatni, majd a másvilágban 
megkapja azt a czímert, melyet lelke és szíve már imitt e büszke és egy
úttal nemes körírással díszített : Légy eró's és türelmes ! — Mert e két 
fogalom valójában ép oly kevéssé ellentét, mint a mily egységes, fogyat
kozásai daczára, az a hatalmas egyéniség, a ki hirdeti és a ki önmagáról 
így szól : «Ha csak apostol volnék, beérném azzal, hogy jó keresztényeket 
neveljek ; de én nevelő vagyok, franczia nevelő, nem a tizenkilenczedik, 
de a huszadik századból való — s azért annál többre vágyakozom» (342).

Valóban annál többre ; arra, hogy a XX. században Francziaország 
ismét azzá legyen, a mi volt ; ezt óhajtja, kívánja, ezért rajong, ezt 
akarja a sorstól, a nemzettől, az Istentől — ha másként nem lehet — 
kierőszakolni testének, lelkének és szellemének minden ízével az a férfiú, 
ki egy személyben nem csupán több hivatást, de több egyéniséget is 
egyesít. Költő, író, pap és nevelő, s ezeknek rovására gyakran politikus 
is. Ha Didont a véletlen vagy a körülmények nem terelik egyházi 
pályára, tehetségei révén győzedelmes hadvezér lehetne ; így is egész 
ember, sőt annál több, s mindenekfelett tévedéseiben is nagy, lángoló 
hazafi, a kinek írásai és beszédei már csak ezen okból is figyelmet érde
melnek, mert komoly tanulságokat rejtenek magukban. Ez a férfiú, a 
mikor türelmességet és erőt hirdet, e nagy világon csak francziákat lát s 
lelki szemei előtt a többi nemzetek csupán akkor s annyiban jelennek 
meg, a mennyiben saját népének hasznára vagy ártalmára lehetnek ; ő 
a francziákat óhajtja egymás iránt türelmesekké, engedékenyekké, mél
tányosakká tenni, hogy az így egybeforrt nemzetnek egy közös akarata 
annál hatalmasabb, ellenállhatatlanabb legyen a népek világversenyében. 
Érthető tehát, hogy szerzőnknél a nevelésügyi fejtegetéseket folyton a 
vallás és a politika kettős csillagzata kiséri, sőt vezérli, az utóbbi — 
szerintem -— helyenként túlságos mértékben is.

Azt gondoltam, hogy előttünk sem lehet közömbös az, mint gondol
kodik a franczia nemzet szellemi vezérembereinek egyike a mai nevelésről, 
mely valójában már a jövő századnak, a holnapnak, szól. A szomszédos
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németeknek pedig saját érdekük egyenesen megkívánja, hogy e kötet 
tartalmát komolyan figyelmükre méltassák. Didón könyve gyűjteménye 
azon beszédeknek, melyeket a közelmúlt években különféle iskolai ünnepek 
alkalmával mondott ; * czímét, a novella-kötetek mintájára, ezen beszédek 
egyikének czímétó'l vette, nem egészen jogosan, mert az alkalmi tételek 
sehogy sem merítik ki azt, a mi a mai nevelés tág birodalmához tar
tozik és korunk gondolkodóit komolyan foglalkoztatja s részben nyug
talanítja.

Nehogy ismertetésem a szokott terjedelmet túlságosan meghaladja, 
eredetileg minden egyes beszéd számára azt a vázat óhajtottam reductio 
útján megszerkeszteni, mely magának a szerzőnek alapul szolgálhatott — 
csak a fontosabb fejezetek tartalmát sorolom fel, a többieknél beérem a 
czímmel. Ezt megelőzőleg azonban Didont, az írót, bölcselőt, nevelőt, 
politikust és egyházfit néhány, e kötetben is nyilvánuló, jellemző saját
ságában szeretném bemutatni.

S itt nyomban ki kell mondanom, hogy Didón nem annyira tudo
mányosan és szakszerűen képzett pædagogus, mint inkább geniális 
amateur, kinél a lelkesedés, az egyetemes műveltség nyomában járó s 
egynéhány aczél-elvben nyilvánuló kiforrt világnézet és helyes ösztön, 
megannyi bűvös erő, sokat pótol, a mit amazoknál hiába keresnénk. 
A mit így tudományos tőkében veszítünk, azt busásan megkapjuk gyakor
lati kamatokban és azon nem eléggé hangsúlyozható jelenségben, hogy 
az ilyen népszerű nevelői beszédeket szivesebben hallgatja meg a nagy 
közönség, mint azokat, melyeknél a szakszerűség a szárazsággal együtt 
jár, — sőt mint a példa mutatja, el is olvassa őket.

Ám ne higyje senki, hogy az iskolai alkalmi beszédek könnyű mű
fajt képeznének, mert egyebet nem is említve, egyik nem kicsinylendő 
nehézség magának az alkalomnak összetett jellegében rejlik, mely a hall
gatóságnak nem-egységes voltában nyilvánul: ott vannak a különböző 
társadalmi állásokhoz tartozó szülők, a hatóságok képviselői, a tanári 
kar, maga az ifjúság vagy tízévi korhatárok közt, végre a kinyomatás 
után a nemzet egész értelmisége. E sokféle közegnek megfelelő hangot : 
alakilag és tartalmilag nem könnyű eltalálni, s maga Didón is úgy segít 
magán, hogy — noha az Előszó tanúsága szerint egyenesen az ifjúsághoz 
szól — hol egyik, hol másik czímliez fordul, tartalmilag inkább maga
sabb régiókban mozog, pátlioszával azonban az egészet magával ragadja. 
Ehhez járul, hogy élelmes opportunista módjára gyakran egyik-másik 
politikai vagy társadalmi irányzatnak akar kedvezni, hogy az alkalom-

* Le P. Didón: V Education Présente, discours à la jeunesse. — 
Paris, Plon, 1898, 415 lap. Ára 3 fr. 50.
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oial mintegy nemesen visszaél s olyat mond, a mit a szószékről alig hir
dethetne, hogy végre tudatában van saját erejének és azért néhol sze
mélyi hiúságának is áldoz. Ezen egyoldalú, rosszul alkalmazott, felette 
actuális és épenséggel nem iskolai természetű kitérések és epizódok nagy 
számából álljon itt csak egynéhány.

Merész szavakkal dicsőítvén a 97. lapon a demokratiát így foly
tatja : «Ha 20 év előtt merészeltem volna ily igazságokat hirdetni, e 
falak megrendültek, e tetőzet helyéből kimozdult volna. Akkor azt 
mondták, hogy nagyon erős, tiszta borral élek, ma úgy veszem észre, 
hogy higított bort élvezek. S való, hogy XIII. Leó vizet öntött bo
romba ».

Didonnak egyik jellemző sajátsága, mely erőssége néha ártalmára 
is van, az, hogy gondolkodásában és beszédében a harcziasségig erős és 
önálló, és hogy mindvégig actuális és a kor kisérő jelenségeit nem hogy 
kerülné, de értékesíteni igyekszik. Az érdekesebb e fajta kitérések közül 
való az, a melyben a zsidókról és a pénz uralmáról szól és a melyet, 
mert mi is okulhatunk belőle, kivonatosan ide iktatok (1601. f.).

«Folyton és mindenütt hallom e kiáltást : «Üsd a zsidót!» Ezen 
szitkok és átkok közepette, melyekkel fülünket sértegetik, eszembe jut, 
hogy bemnek fiai rendkívül értelmesek és gyakorlatiasak ; tudják, hogy 
a pénz az a nagyhatalom, melynek híján az anyagi világban mitsem 
lehet elérni s ezért jól megfogják a pénzt. De vájjon ti európaiak, ti 
francziák nem volnátok képesek a pénzt szolgátokká kényszeríteni, s 
elég együgyűek lennétek arra, hogy ezt az emelőt nem ejtenétek hatal
matokba ? íme, ez az egyetlen képzelhető válasz. Hogyan, mikor a föld
gömbön alig él 6 millió izraelita s Francziaországban 36 millió franczia 
közepette alig 60 ezer, mi magunkat ezen maroknyi nép által sarokba 
szorítani engednék ! Ce n’est ni intelligent ni brave. Félre tehát az elő
ítéletekkel.»

Később (331. 1.) újra visszatér e tárgyra, midőn az ifjúságot arra 
buzdítja, hogy a magasabb kereskedelmi és pénzügyi pályákra lépjen, a 
helyett hogy ezek ellen küzdene, s azt hinné, hogy a pénzügyek vissza- 
vonhatatlanúl és végzetszerűen a zsidók kezébe volnának letéve.

Egy pap és nevelő szájából azonban merőben visszatetsző az a 
hang, mely az anyagiságnak, helyesebben a pénznek valóságos hymnusát 
zengi és a mely a kötetnek nem egy lapján kísért. «Önök meg fognak 
botránkozni — írja ügyes szónoki fordulattal önmaga a 153. 1. és f. —, 
hogy én pap létemre önöknek pénzről beszélek . . .  de korunkban csak 
egy rabszolga van : az a rút fém, melyet pénznek neveznek . . . s azért 
százszor is azt kiáltom és tanácsolom : Enrichissez-vous!» Majd a 161. 
lapon: «Anyagi jóllét nélkül semmire sem vagyunk képesek; a pénz, 
ismétlem, rabszolga, még pedig a legszükségesebbek közül való. Igázzák
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le és kényszerítsék arra, hogy szolgálja a hazát, a tudományt, a közmű
velődést, még a vallást, sőt a pápaságot is!»*

Nem vitatkozom a szerzővel, ki a mint látjuk elég merészséggel, 
sőt vakmerőséggel rendelkezik és kitűnően ért ahhoz, hogy hol alkal
mazzon captatio henevolentiæt, de elmém megakad a mai érzéki s 
egyéb élvezetekben kimerült és elsatnyult ifjúságon, sőt az egész társa
dalmon, mely felesleges vagy szükséges pénzét a kéjelgés oltárára viszi, 
s azért én azt kérdem a nagyhangú szónoktól, vájjon nem tudja-e, hogy 
a demi-vierges kifejezés, mely egymagában csattanósan jellemzi korunkat 
ép az anyagi javakban oly gazdag Francziaországból indult ki, s vájjon 
megfeledkezett-e azon időről időre ismétlődő statisztikai kimutatásokról, 
melyek a franczia nép és faj oly szomorúságos szaporodásáról tesznek 
világszerte tanúságot ? ? S ha mindezeket tudja, a miben nem is kétel- 
kedhetem, nem gondolja-e, hogy nagyobb szolgálatot tesz vala hazájá
nak, ha egy vaskos kötet és 15 beszéd helyett két lapot szentel ekét 
világszükségletnek : neveljünk jó embereket és hogyan segítsük az ifjú
ságot, hogy az érzéki kisértéseknek sikerrel ellen állhasson ? ! — Bizony- 
bizony képtelen vagyok felfogni, hogy a pénzvágyat, a haszonlesést még 
hivatalból, a szószékről kelljen hirdetni és terjeszteni, a mértékletességet 
és könyörületességet pedig agyonhallgatni.

Mikor ezeket olvastam, gondoltam és Írtam — augusztus elején — 
tartották Brünnben az osztrák-német tanítók közgyűlésüket (deutsch- 
österreichischer Lehrertag), a mely alkalommal Jessen bécsi pædagogus 
az 1869-iki osztrák népiskolai törvény revisióját sürgette és többek közt 
javaslatában 1. §.-ként ezt ajánlotta: «A népiskolának, mely általános 
népiskolából és polgári iskolából áll, feladata, hogy a gyermekekből 
erkölcsileg jó embereket és erős jellemeket neveljen, testi és szellemi 
képességeiket kifejleszsze, őket mindazon ismeretekkel és ügyességekkel 
ellássa, melyekre az állam mindegyik polgárának szüksége van, s szivük
ben a népük iránti szeretetet felkeltse és ápolja.»

íme ezt nevezem én éducation présente-пак ; ez a ma, a holnap 
és a mindörökké érvényes nevelés alphája és ómegája ! —

Már utaltam arra, hogy valamint Didón minden művén úgy ezen 
köteten is a hazafiság, a franczia Patriotismus vonul végig hatalmasan és 
lángolóan.

íme néhány példa, hogy mennyire superlativus neki minden, a mi 
franczia vagy Francziaországra vonatkozik.

A M AI N E V E L E S .

* Itt említem két szóval, hogy a könyvhöz külön lapon mellékelve 
van a «Société anonyme de l’école Albert le Grand» prospectusa, mely 
egészen üzletszerűen sorolja fel a nevezett társulat által fentartott és 
vezetett iskolák czímeit, a nyújtott jogosításokat és az ellátás árait.
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Az ifjúsághoz fordulva : «Nincs Francziaországban egyetlen ifjú 
sem, ki ne hordaná szivében a haza kultuszát» (84). .. «Önök boldogok! 
Soha Önökhöz fogható ifjúság nem adatott népnek, mert hasonló erők 
nem lelkesítettek még húsz éves ifjakat!» vagy (92) : «Ha a nagy világ 
birodalmában létezik ifjúság, melyet az eszmény sugarai képesek meg
remegtetni, akkor a franczia ifjúság ez, mely gondolkodása, heves szive 
és lelkiismerete mélyén a haza géniuszának legjavát őrzi csiraként». — 
«Azt hiszem tehát, hogy nekünk, inkább mint bármely népnek, erősek
nek kell lennünk, mert nincs az a nép, mely annyira érezué a vereség 
súlyát mint mi és a mely nagyobb mértékben bírná a jog és az igazságos 
lovagiasság szenvedélyét» (340). -— «Nem akarok önöknek bókolni, höl
gyeim, hiszem, hogy önök gyengédség dolgában az első helyet foglalják 
el a világ összes anyái között, és hogy a franczia anya a legmelegebb, a 
legőrzőbb és legenyhébb szárnyakkal őrzi kicsinyeit» (351).*

E példákat könnyű szerrel szaporíthatnám, de a felsoroltakból is 
látszik, hogy a szező a közmondásos czigány-ló analógiájára minden 
« leg » -re talál egy franczia egyenértéket. Megengedem, hogy ezen eljárás
ban hatásos szónoki figura rejlik, de alig hihetem, hogy nevelői hatása 
és értéke ezzel egyenértékű.

De ha már ezekből is kiérzik a revanche lehelete, mely mindennek 
daczára folyton kísért és a könyv számos helyén szellővé és széllé növek
szik és vészt jósoló vihar benyomását kelti, akkor a következő idézetek 
egyenesen gondolkodóba ejtenek.

«Nincs Francziaországban egyetlen ifjú sem, ki csendben ne 
fáradna azon, hogy tisztté váljék, ki hazáját megvédelmezze és vissza
szorítsa azokat, kik elárasztották és megcsonkították és a kik még meg 
fogják ismerni a bizonyos győzelmeket követő keserű ébredést (le dur 
lendemain de certaines victoires 84. 1.)». — Németországra és az 70— 
71-iki eseményekre : «ce réveil formidable, dont fa i  encore froid dans 
les moelles» (321) nagyon is gyakran hivatkozik, a m ita  «permettez- 
moi ce souvenir» s hasonló kitételek sem enyhítenek egy «nevelő» 
szájában.

Eseményekben gazdag napjainkban ép oly tanulságos mint ér
dekes annak a szemlélése, hogy népszerű szerzőnk mint vélekedik a 
katonai hivatásról s különösen a franczia hadseregről. « A nagy mérnökök 
mellé helyezem a különböző fegyvernemek katonáit. . .  a hadsereg 
nagy marad, még ha legyőzetik is . . . minden hadsereg, mely jogtalanul

* A mai bomlott viszonyok közepette kissé gondolkodóba ejt, lia a 
szerző Franeziaországot nia terre gardienne des ideals» czímmel tünteti ki 
(92. 1.), majd pedig: «la France est la première terre de recrutement du 
cierge’ catholique» (132. 1.).



A M AI N E V E L É S . 477

támadó és hódító, csapásnak tekintendő . . . katonák és papok egyazon 
családnak tagjai . . .  a franczia hadsereg összeforrt hadsereg, mely nem 
tart senkitől és nem támad . . . üdvözöljétek, ifjak, hazátok hadseregét, a 
melynek jellege (attitude) sohasem volt nemesebb, szentebb mint ma ...» 
(137. f.).

Szerzőnknek világszerte ismert és elismert stílusáról újat nem igen 
mondhatunk. Mestere, de nem annyira művész mint virtuóz, az élő és 
az írott szónak, melylyel kápráztat és elragad. Az ő classikusan felépített 
körmondatait, a mind nagyobb erővel s mintegy ellenállhatatlanul 
kitörő kérdéseket és felkiáltásokat egyfolytában olvasva, hallani véljük a 
hatalmasan gördülő hangot, látni a fehérsárga köntösbe burkolt her- 
kulesi alakot, a massziv fejjel és a diadalmas tekintettel, melylyel ural
kodik a pillanaton és hallgatóin. Pedig e szónoklatok olvasás közben 
közvetlenségük jó részét kénytelenek feláldozni, és közelebbről elemezve 
a csalóka alakot, azt látjuk, hogy a tartalom nem mindig új, de a köntös 
kivétel nélkül tetszetős, eredeti és meglepő. S ebben rejlik a pillanatnyi 
hatásnak egyik legfőbb titka.

Emlékezzünk meg röviden a jelesen írt és ügyesen tájékoztató 
Előszóról (YII—XVI. 1.), melyet az egyházi főhatóságnak külön lapra 
nyomtatott jóváhagyása előz meg. Itt a szerző maga is beismeri, hogy az, 
a mit ad, nem teljes és nem rendszeres, noha minden felolvasást önálló 
egésznek vall. Hogy a tanításnak és a nevelésnek mai rendszerével nin
csen megelégedve, ezt ékesszólóan fejezi ki a kérdések alakjába öltöz
tetett fontos követelmények megannyi tagadásával. Egyben elismeri, 
hogy «az iskolai életnek olyannyira szomorú külső szervezete is», mely az 
ifjakat még érett korukban is rémként kiséri, gyökeres átalakulásra szo
rul. Majd lelkes szavakba öntött erős okokkal száll síkra az életre 
való nevelés mellett, melyben korlátlan szerepet követel a szabadság, az 
akarat és a cselekvő tettek részére, miközben megrója az anyákat, kik
nek rosszul alkalmazott gyengédsége az, a mi leggyakrabban akasztja 
meg a férfias nevelést és fejlődést.

H.

Most pedig ismerkedjünk meg közelebbről néhány jelentősebb 
fejezet tartalmával.

4. A mai fiatalság (La jeunesse contemporaine, 16—ÍO'J. I. ;
1893.)

A szerző a mostani nemzedék forrongó állapotából indul ki ; poli
tikai, bölcsészeti és vallásos irányban, szóval mindenütt eltérést és szét
húzást lát, egy hatalmas khaoszt, melyből kibontakozva egy szebb és
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jobb új korszak vár reánk. Ezen átalakulás feltételei meg vannak a mai 
fiatalságban, melynek tudományos, szabadságszerető, demokratikus és 
hazafias szelleme megannyi mozgató erő. Hát a vallásos szellem ? kérdi a 
szónok, s ezt az uralkodó tudományos irányzattal egybevetve, mind ma
gasabb szárnyalással, az egész franczia ifjúságot már maga előtt látja a 
közeljövőben egyesítve az evangélium s kereszténység tanai által; mert 
ma még — s ez egyedüli gáncsa — az ifjúság csak czélt, de nem eszményt 
szolgál. Nyomban él az alkalommal s szembeállítja e két olyannyira idő
szerű fogalmat ; részletesen kifejti azon eszményt, melyért önmaga küzd 
s a vallásosság mellé a szellemi erőt helyezi első sorban. «Annyira hiszek 
az ifjúság szellemének hatalmában, hogy ez országban nem jöhet létre 
olyas, a mit amaz nem akar. On ne résiste pas à l'esprit». (93): oly szó 
ez, mély szálló igének való hivatással és rendeltetéssel bír.

E sorok írója pedig szerényen csak azt jegyzi meg, hogy ő az imént 
felsorolt szellemi erőkön kívül sajnos, egy ellentétes és túlerős anyagi 
erőt is lát és érez a mai nemzedékben : az anyagi és érzéki élvezetek 
dæmonjàt, a mit Didón ez alkalommal hallgatással mellőzött.

S ha idáig, helylyel-közzel a merész s részben ellentétes nézetek 
gondolkodóba ejtettek vagy ellenkezésre ösztönöztek is volna, nem 
csupán kiengesztel, de elragad és hálára késztet az a végső állomás, 
melyet törekvései eredményéül Ígéret földje gyanánt állít elénk a nagy
tehetségű szerzetes a következő szavakkal :

«S eljő az idő, mikor a hit különbözősége, az elvek és a nézetek 
ellentéte, a jellemek változatossága daczára, önök egy közös kapcsot fog
nak magukban érezni, a türelmességet, a valódi türelmességet, a mely nem 
közömbösségből és megvetésből, hanem jóakaratból, tiszteletből és könyö- 
rületből ered, s a mikor meg fognak emlékezni arról, hogy még ellen
feleiknél sőt ellenségeiknél is valami szent és isteni lehet elrejtve : az 
őszinteség és a derekasság. Uraim, őrizkedjenek attól, hogy még a leg
alázatosabb, a legutolsó ember őszinteségét és szókimondását is meg ne 
sértsék! Legyenek türelmesek». (100).*

E szép hitvalláshoz csak egy szavunk van. A hazafias irány tel
jesen érthetővé teszi, hogy a szerző mindezen szép elveket és elméleteket 
saját nemzete és a francziák részére foglalja le, de ne feledjük, hogy 
ezen nemes és örök igazságok az egész emberiség osztályrészét, jogát és 
kötelességét alkotják, s hogy a jóra s a jóságra való nevelés megköveteli,

* Hogy itt a szerző lelkének valódi megnyilatkozásával állunk 
szemben, azt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy könyvének egy 
másik fejezetében, a havre-i kongresszusi előadásban (394. 1.) ugyanily 
szózattal búcsúzik. — Mi kár, hogy még azt az egy kis lépést, mely a 
türelmességtől a — jósághoz vezet, nem tette meg !
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hogy a Soyez tolérants ! elvet vallás és nemzetségi különbség nélkül 
alkalmazzuk kifelé és köröskörül is!

6. A pályaválasztás (Le choix de la carrière, p. 128—62; 1894.)
Utalva azon kiváló fontosságra, melylyel e kérdés a szülőkre és 

a nevelőkre bír, Didón arra igyekszik megfelelni, hogy mely pályák 
kínálkoznak a mai, irodalmilag müveit ifjúságnak és melyek azok a 
szempontok, melyek az életpálya megválasztásában figyelembe veendők ? 
Természetesnek találjuk, hogy ő a lelkészi pályát tartja valamennyi koro
nájának, de hogy e mellé jobbról-balról a tanári és az orvosi pályát 
helyezi, melyek után a közigazgatási és az ügyvédi (törvényszéki) foglal
kozásokat sorolja fel, kissé meglepő azok után, a mit már a katonai és a 
kereskedelmi pályáról elmondott és még mondandó lesz. Csak ezután s 
mintegy függelékül szól az irodalmi és a művészeti pályákról, melyeknek 
hatalmas voltát nem képes s nem meri tagadni, de kiérezzük, hogy 
irántuk nem viseltetik túlságos rokonérzéssel. « Ma mindenki olvas . . . .  
kelleténél jobban nem buzdítom önöket az írói, még kevésbbé a hírlap
írói pályára».

Legvégére maradnak a tisztviselői pályák, melyek felé az ifjúság 
szinte kóros arányokban tódúl, és a politika — qui n’est pas une 
carrière.

Áttérve az anyagi, a szellemi és az erkölcsi követelményekre, igen 
helyesen jegyzi meg, hogy a jómódúak jövőjéért aggódik, mert ezek 
elbízzák magukat és tétlen, terméketlen életet folytatnak. Elsőrendű 
fontosságú az, hogy a képességek és tehetségek arányban álljanak a becs- 
vágygyal, a vágyakozás czéljával, a mit helyesen csak a lelkiismeretes 
tanító képes megítélni és a melylyel szemben szülő és ifjú hiába hivat
kozik az élet esélyeire és saját szerencséjére. Ámde a valóságban e tekin
tetek elenyésznek az uralkodó nézetek, divatok és balvélemények nyo
mása alatt. Az a katonai rendszer, mely vagy 24 év óta ura az ország
nak, immár azt eredményezte, hogy az ifjak túlnyomó száma eleve a 
felsőbb katona-képző intézetekbe tódul, azon — legtöbb esetben — hiú 
reményben, hogy ott függetlenségre tehet majdan szert.

De voltaképen mi is adja meg az ú. n. «függetlenséget», melynek 
eultusát a szerző nélkülözhetetlen életelemének mondja ? A felelet így 
hangzik: erős jellem és anyagi jóllét. Mellőzve azon emlékezetes kitérést, 
melyet az utóbbinak szentel és a melyről már ezen ismertetés bevezeté
sében számoltunk be, a felsőbb kereskedelmi pályákra buzdít (158. 1. f.), 
mint a melyek legbusásabban jövedelmeznek. S hogy szavának minél 
erősebb és gyorsabb foganatja legyen, а л Jésus Christ» hírneves szerzője 
fáradságot nem kímélve, elmondja, hogy Francziaország 8 kereskedelmi 
iskolájával és 650 tanulójával mennyire elmarad a többi államok : Német
ország, Ausztria, Magyarország és Amerika megett! «Az irodalom, a
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görög és a latin, a mathematika, a jogtudomány és a hadművészet nem 
fogják útját állni annak, hogy bennünket az ipar és a kereskedelem terén 
meg ne verjenek ! » így kiált fel ez az okos pap. Én pedig szeretném, ha 
egy magyar Didón még nagyobb erővel dörögné végig e hazán : Légy 
iparos, légy technikus magyarom!

12 .A  mai nevelés (L’éducation présente. 316—45.1. 1897).
E beszédét, melytől a könyv czímét kölcsönözte, s mely — nézetem 

szerint — az ifjúság szellemi színvonalát tartalom és erő tekintetében 
messze túlszárnyalja, s voltakép a felnőtteknek nem közönségesen művelt 
köréhez fordul, a szerző azon kezdi, «hogy a meglevő nevelési rendszer
rel senki sincs megelégedve, s mindenki változtatni, javítani igyekszik 
rajta», a nélkül azonban, hogy a gondolkodó olvasó tudná, véletlenül bot- 
lott-e ily értelmi közhelybe ? Majd rátér a czímbeli fogalom meghatáro
zására s e század elején kezdve igyekszik a hivatalos nevelés (régime 
officiel) mibenlétét kifejteni. I. Napóleonnak katonákra volt szüksége, a 
gymnasiumok alatta kaszárnyákká lettek, melyek egyúttal a hivatalno
kok hadseregét fejlesztették. A katonai nevelésnek e korszakát felváltotta 
annak ellenkezője : a szabad nevelés ; az Ecole Polytechnique helyébe az 
Ecole Normale lépett mint fő szellemi vezércsillag, a tudományokat az 
irodalom váltotta fel, de a vallásosságnak már nem jutott hely. S lecsa
pott az 1870. évi rettenetes ébredés! Ezóta pedig Francziaország szün
telen Németország felé tekint és mindent à Г allemande tesz. Ez hozta 
létre az irodalmilag művelt existentiáknak és hivatalnokoknak óriási 
hadseregét, mely mind az államot és az államgépezet szükségleteit 
akarja szolgálni, miközben az erők java elsatnyul, a létért való küzdelem 
súlyosbodik, a születések száma csökken, és sajnos, csak kivételesen 
találkoznak oly férfias, független, erényes és kezdeményező egyéniségek, 
kik a jövendő nagy küzdelmeiben sikerrel volnának képesek helyt állni. 
S vájjon eltalálja-e az olvasó, hogy a tudós szerzetes miben véli a jövő 
átalakulások és világtörekvések veres fonalát felismerhetni ? « Az értelmi, 
vallásos, erkölcsi és anyagi kultúra élén álló népek gyarmati terjeszke
dése és a földgömb nemzetgazdasági meghódítása». Európa népei vannak 
hivatva arra, hogy ama területeket elfoglalják és minden tekintetben 
kiműveljék. «Nem a szélső-keletről szólok, csupán Afrikáról, mert ezt 
kell meghódítani ! Itt nincs középút : Voici la conquête à faire ; il faut 
grandir ou il faut mourir/» (228'—29).

S alig hogy e tartalmas szókat kimondta, szerzőjük már is levonja 
belőlük a következményeket és a szülők figyelmét erélyesen tereli a gaz
dasági, világkereskedelmi és pénzügyi pályák felé (lásd fent a 6. beszé
det), melyek -— ha győzedelmeskednek — a nevelést is át fogják ala
kítani, a mennyiben azokat nem lesz elegendő egyszer s mindenkorra 
meghódítani, hanem állandó küzdelemre, folytonos elszántságra és tar-
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tós, szívós tevékenységre lesz szükség. Erre azonban csak egy szellemileg, 
erkölcsileg és testileg ép és edzett ifjúság képes, a mely nem számít a 
szomszédok támogatására, hanem saját lábán is meg bir állni.

A nemzetközi viszonyokban és bonyodalmakban is azé az utolsó szó, 
a ki a legerősebb, s ily szempontból nem becsülhető meg eléggé az a fon
tos szolgálat, melyet a testi nevelés és az iskolai tornakörök teljesítenek a 
nemzetközi létért való küzdelemben. Innen a szónok hatalmas szárny
csapásokkal emelkedik mind feljebb s egy befejezésben, melynek szónoki 
heve ellenállhatatlan, dicsőíti a tettnek gáncs és félelem nélküli em
bereit, a minőkül előre is köszönti a hallgató ifjúságot.

13. Az extematus intézménye (Le régime de Г externat dans l'édu
cation présente : 346.—71. L, 1897).

Egyike azon kevés fejezetnek, melyek nem csupán francziák részére 
Írattak, mert oly elvi kérdést tárgyal, mely évszázados múltja daczára 
sincs eldöntve, s mely a fejlődés menetét és irányát tekintve, a remélhető 
tanulságok révén, fokozott figyelemre számíthat nálunk, a hova a nyu
gati kultúra hullámai néha csak elkésve jutnak.

Ez a tanulságos essay létét annak köszönheti, hogy a szerzet, mely
nek Didón önmaga is tagja (l’ordre des frères prêcheurs =  dominikánus), 
első ízben állított fel egy externatust (externat Saint-Dominique), mely
nek első záróünnepélyére ennél alkalmasabb témát nem igen találhatott 
a szerző. A szónok a benn- és a künnlakással összekötött tanintézetek 
összehasonlításán kezdi és emezeknek 15—20 év óta észlelt fellendülését, 
amazoknak a jelenben és a jövőben előrelátható elmaradását magyarázza 
és okolja meg azzal, hogy «az externatus az az eszmény, melyről a sze
rető szülők és a gyengéd anyák álmadoznak, s a mely a lehető legtöké
letesebb egyesítése az oktatásnak, a nevelésnek és a szülők titkos vágyai
nak» (350). Az internatus komoly veszélyekkel is járhat s csak feltételes 
jogosultsággal bír azon esetekben, a hol mint pl. árváknál a szülői fel
ügyelet lehetetlen, vagy a hol nevelési vagy oktatási érdekek a rendesnél 
külömb és mélyrehatóbb beavatkozást sürgetnek. Minthogy azonban a 
gondos, lelkiismeretes és nem külső-alaki felügyelet az, a min a kétféle 
rendszer életrevalósága megfordul, az extematus a tanuló-anyag körül
tekintő kiszemelésén kívül nem nélkülözheti a családi felügyeletnek 
párhuzamos működését sem. (356.) Az externatusok felvirágzásának 
egyik hathatós előmozdítója magának a tanulóifjúságnak rokonszenve, 
olyannyira, hogy ők maguk késztetik szülőiket az átlépés eszközlésére.

A szerző ezután részletesen ismerteti az új intézet szervezetét, 
mely — mint nyomban látni fogjuk — joggal nevezhető ideálisnak, 
mert dualistikus volta nem csupán új, hanem öszhangzó a gyermeki 
test és lélek fejlődésével is. A St.-Dominique externatus növendékei 
ugyanis csak a négy alsó osztályban, tehát a 10. életévtől a sixiórne-ig

Magyar P edagógia. V II. 8. :il
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bezárólag, taníttatnak magában az intézetben, míg a cinquième-tői 
kezdve a szomszédos Janson de Sailly lyceumba járnak át. * íme a ter
mészet, a gondos kertész példája, a ki a gyenge palántát üvegbura alatt 
őrzi és védi a zord szelek ellen — míg az első bérmálás után már a «sza
bad ég alatti nevelés» (éducation en plein vent) helyén való. A legkiseb
beknél (10. és 9. oszt.) egy tanítónő, egyik tanár felesége, is van alkal
mazva. Egyébiránt az alsó csoportot a tanár sohasem hagyja magára, a 
mi kevéssé lelkiismeretes és felületes felügyelők (a hírhedt surveillants-ok) 
alkalmazását feleslegessé teszi. A nagyobbakat egy segédtanár kiséri s ez 
foglalkozik velők, ha az állami, világi iskolából a szerzetesek által veze
tett anyaintézetbe visszatérnek. Azoknak pedig, a kik ezen felemás (hogy 
az ő nyelvükön ne mondjam : fura) eljáráson megütköznek, ajánlom, 
hogy olvassák el, a mit a pap-szerző a 363—5. 1. ír : hogy ellenfeleit 
becsüli és hazafiságból nyújtja feléjök kezét, hogy az egy hazában élő és 
haló férfiak egymáshoz való közelítésére mindent el kell követni s ezt 
már a gyermeken gyakorolni, s így tovább. Ezeket olvasva, kezünk önkén
telenül a kalap felé nyúl, hogy azt megemelje.

Az Ecole St. Dominique-ban a növendékek önmaguktól 3 csoportra 
oszlanak : az értelmesek és szorgalmasak, a kik csaknem segítség nélkül 
képesek feladataikat elvégezni ; középszerűek, kik bizonyos, saját ere
jükből le nem győzhető nehézségeken megakadnak és az elpuhultak és 
erőtlenek, kik mindig szórakozottak és alamusziak. (362). íme egy mód
szer, melyre Didón joggal büszke s melyért méltán rajong, mely azon
ban egyúttal oly eszmény, melyet egy államban nagyban (mondhat
nám : gyárilag) már csak azért sem lehet életbe léptetni, mert az e 
feladatra termett nevelők a lények legritkábbjai közzé tartoznak. — 
A beszéd hátralevő része az intézetben levő szellemet és nevelési elveket 
fejtegeti, melyek élén a vallásosság, a kötelességérzet és az igazmondás 
foglalnak helyet. « On ne gagne pas de batailles sans les mères de 
France!» E szép zárómondattal buzdítja a szülőket az olyannyira 
szükséges és szakadatlan együttműködésre, mely az externatust diadalra 
segíti és a lehetőségig tökéletes eredményekre képesíti.

Jegyezzük meg ez utóbbit, még pedig a lehető legjobban, mi is, 
és ne siettessük csak a divat vagy látszat kedvéért új internatusok 
felállítását !

*

A most részletesebben ismertetett négy előadáson kívül, még 
tizenegyet találunk a kötetben a következő czíinekkel : Az akarat neve
lése. Az irodalmilag képzett ifjúság kötelességei. Az életre való előkészí-

* Francziaországban a teljes középiskolai tanfolyam 9 (10) évre terjed ; 
a legalsó osztály teliát a neuvième.
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tés az iskola útján. Az Ecole Lacordaire és az egyéni szabadság. A tett 
embere. Az ifjúságnak értelmi és társadalmi kötelességei. A nemzeti ne
velés. Az emberi akaraterő. A szabad iskola. Az atbletikai sportok ha
tása (kivonatos fordítását lásd e folyóirat 1897 :647. 1.). A vallásos iskola.

Megannyi fontos és időszerű tétel, melynek olvasására eszembe jut, 
hogy bizony ily beszédek nálunk is elkelnének, még pedig nem csupán a 
tanintézetek falain belül, hanem tanügyi egyesületeink elnöki emelvényé
ről is, honnan a sajtó közvetítésével biztosabban találnának utat a nagy 
közönség legszélesebb rétegeibe.

Ha a közlött részletek és az egyes benyomások alapján Ítéletemet 
Didón legújabb könyvéről immár röviden ki akarom fejezni, az csak fen 
tartással és részben lehet kedvező. A vegyes mozaikban elég a selejtes, 
hegyesen kiálló kövecske, itt ott pedig hézagok vannak. Kezdő vagy 
tapasztalatokban gyenge tanító kezébe nem való, sőt veszedelmes mint 
akárKousseau Emile-je. Amin okulni érdemes, azt jórészt kiböngésztük 
belőle. A mai és holnapi Francziaország közerkölcsének és értelmi rugói
nak fel- és megismerésére mindenesetre becsesebb egy egész könyvtárnál. 
De annak, a ki a mai nevelésnek valódi könyvét akarja megírni, messze 
felül kell emelkednie saját nemzetén és saját egyéniségén, s kell hogy 
megdöbbenve a mai rosszon, prófétai ihlettséggel boruljon le a jövő 
egyedül üdvezítő eszméje előtt, melynek neve : Jóság.

K e m é n y  F e r e n c z .

ÉSZREVÉTELEK A NYELVTANÍTÁS MÓDSZERÉHEZ.

A nyelvoktatás a gyermek szellemi nevelésének első kiinduló 
pontja. Hiszen a kis csecsemő, midőn anyjától, vagy dadájától az első 
hangokat utánozni tanulja, evvel együtt az első fogalmakat is szerzi 
magának, sőt mondhatni, hogy összes szellemi tehetségeit mívelni 
kezdi. így az első szellemi nevelés a nyelv, főképen pedig az anyanyelv 
elsajátításával megindul. Általában lehet mondani, hogy a fogalom- 
gyűjtés az egész vonalon az anyanyelv elsajátításának javára dolgozik.

A további oktatás menetén később szőnyegre kerülnek az idegen 
nyelvek is. A mi ezeket illeti, legjobb pædagogiai és módszertani meg
állapodások szerint az idegen nyelvek közt is különbséget kell tenni. 
Ott vannak ugyanis az úgynevezett classikus, vagyis holt nyelvek és az 
élő idegen nyelvek. Magától értetődik, hogy már ezen körülménynél 
fogva mások a czélok a classikus nyelvek elsajátításánál és mások az élő 
nyelvek oktatásánál. Ezek szerint a módszerben is felmerülnek határo
zott eltérések. Azonban bármilyen nyelvnél, akár anyanyelvnél, akár
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classikai, vagy élő nyelv legyen, a sajátos nyelvbiráson kivül más czélo- 
kat is tűz ki a nevelés. Kivált a középiskolai nevelésnek és oktatásnak 
az is a czélja, hogy a növendék az illető nyelvnek irodalmával is meg
ismerkedjék, a mely irodalom megint stilistikai, æsthetikai és ethikai 
czélok szolgálatában van. Ez utóbbi czélokra az újabb pædagogia nagy 
súlyt fektet. De a legújabb mozgalmak a nyelvtanítás terén különböző 
irányt követnek ; kivált a reális oktatás jött ellentétbe az úgynevezett 
formális képzés követőivel szemben. Magától értetődik, hogy akár a merő 
nyelvbirás, vagyis a beszédbeli jártasság, akár a formális képzés és ezzel 
szorosan összefüggő irodalmi oktatás bármelyik nyelvnél többé-kevésbbé 
érvényesíthető. Ez már speciálisabb czélok szerint érvényesítendő. 
Nagyban tanulságosak ezen szempontból a hazai és külföldi tantervek. 
Ezeknél első sorban az vehető észre, hogy a tiszta nyelvbirást, a formális 
képzést és az irodalmi készültséget nem minden nyelvnél követelik egy
formán. Ily gyakorlati czélok eltérése mellett a módszer terén is sok 
tekintetben elválnak egymástól. Tudjuk mily mozgalmat idéztek elő a 
phonetikusok mint Vietor, Sweet, Bell és mások. Azután az összehason- 
Jító nyelvtudomány is sokat módosított kivált a nyelvtanokon. Bele
szóltak a psychologusok is, kiknek erre vonatkozó útbaigazításait már 
Steinthal tolmácsolta, újabban kiválóan Ohlert «Allgemeine Methodik des 
Sprachunterrichts in kritischer Begründung» (Hannover 1893.) czlmü 
művében.

Ily nagy eltérése mellett a nyeltanítási kérdéseknek, a következők
ben hozzá akarunk szólani a dologhoz, tekintettel főképen a nyelvtanítás 
lélektani mozzanataira, a mi első sorban a helyes módszer feltalására 
fog vezetni. Szem előtt tartjuk a különféle czélokat és az eszközök kriti
kájával is iparkodni fogunk a kérdést tisztázni.

Tagadni nem lehet, hogy a positivebb psychologiai kutatások úgy a 
fogalomfejlődés, mint a nyelvkifejlődés menetére nagy világosságot derí
tettek. Evvel nemcsak a nyelvtudomány maga sokat nyert, de a nyelv
elsajátítás természete és fokozatai, valamint a nyelvtanítás módszere 
sokkal helyesebb irányba tért. Kiváló fontosságú ezen szempontból az, 
a mit a beszédnek és a nyelvnek a logikához való viszonyára nézve meg
állapítottak. Itt legelső sorban felemlítendő az, a mit Ohlert említett 
művében, támaszkodva Wundt logikájára és Dörpfeld e szakköz tartozó 
irataira ezen kérdésre nézve kifejtett. Szigorú különbséget tesz az úgy
nevezett psychologiai és az úgynevezeti logikai gondolkodás és Ítélet közt. 
Másokkal egyetértve azt találja, hogy egy sajátos nyelv kifejlése menetén 
szorosan véve csak a psychologiai gondolkodáshoz alkalmazkodik. Onnan 
van, hogy az úgynevezett nyelvtani paradigmák a logikai kategóriákkal 
sokszor ellentétben látszanak lenni. Ezt azonban nem szabad túlhajtani, 
a mire maga Steinthal figyelmeztet. Azt mondja Psychologie und Sprach-



Wissenschaft ez. m. : «man schiebt einem kontradiktorischen Verhält
nisse den Wert eines konträren unter# (68.1.). Annyi legalább tény, hogy 
a psychologiai gondolkodás számtalan esetben egészen fedezi a logikait, 
a mi különben nem is lehet máskép. Majdnem azt lehetne mondani, hogy 
a psychologiai kategóriákból a logikaiakat le lehet vezetni, de megfor
dítva nem. Ez utóbbit pedig valóban megkísérelték régibb grammatikai 
irók, a mi, miután helytelennek bizonyult, nagy reactiót szült, a mely
nek hatása alatt most is állunk.

A nyelvelsajátítás természetes menete, a mint ezt pl. a gyermeknél 
az anyanyelv elsajátítása közben végbe megy, nagy jelentőséget biztosít 
az említett psychologiai gondolkodásnak és következtetésnek. Maga a 
fogalomalkotás mennyire függ az egyes gyermek szervezetétől, környe
zetétől és tisztán lélektani csapáson indul. Számba jön aztán az egyes 
népek külön szellemi és erkölcsi állapota, a melynek a nyelvidom és a 
nyelvrendszer a leghívebb visszatükrözése. A fogalmak tartalma és evvel 
együtt a szó jelentése nagyon eltérő a különböző nyelvcsaládok és kor
szakok szerint. Obiért említett művében erősen hangsúlyozza a syntak- 
tikai formulákat, melyek egyes nyelvcsoportok szerint annyira sajátosak 
és eltérők. Ott vannak péld. a classikus nyelvek oly nagy eredetiséggel 
kifejlesztett syntaxisai, mint a különleges nyelvszellemnek kinyomatai. 
Erre nézve Obiért a következőket jegyzi meg : «die lateinische Sprache ist 
synthetisch, sie fasst einen reichen Gedankeninhalt in umfangreichen 
Perioden, die sich in zahlreichen Ober- und Untergliedern aufbauen, 
zusammen und liebt es untergeordnete Gedanken in Participialconstuc- 
tionen auszudrücken. — Die deutsche Sprache ist analytisch : sie kleidet 
den Gedankeninhalt vorzugsweise in koordinierte Sätze und bevorzugt 
zum Ausdruck untergeordneter Gedanken die Nebensätze» (i. m. 185. 1.).

Mindezekből és még egyéb más okokból azt a követelményt vonják 
le a psychologiai alapon álló művelői a nyelvtanítás módszerének, hogy 
a nyelvtanítás egyedüli helyes és természetes alakja a közvetetlen anyai 
oktatáshoz, de nem a szabályokhoz ragaszkodó közlés, jobban mondva, a 
tiszta utánzás. Ellenségei tehát minden grammatizálásnak ; azt akarják 
a phonetikusokkal is egyetértve, hogy a helyes és biztos nyelvtanítás 
első és fő eszköze a viva vox.

De ezen a helyen egy körülményt nem szabad figyelmen kívül 
hagyni. Midőn így a rendszeres grammatika becséből és hiteléből veszít, 
mi lesz akkor a nyelvtanítás formásán képző szerepéből ? Minél mere
vebb ellentétet állítunk fel a logikai okkötés és a psychologiai gondol
kodás közt, melynek olyan kifejezett hordozója a nyelvalak, annál 
kevesebb formális képző erőt lehet tőle várni. Ohlert némikép erre a 
nézetre támaszkodva, nagyban leszállítja a classikus szöveg fordításának 
és visszafordításának a becsét. «Nur weil dieser Inhalt — die Summe der
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durch die nachrömische Kulturentwickelung hinzugekommenen Merk
male — ganz vernachlässigt wird, nur weil eine äusserliche begriffliche 
Definition angeknüpft und ein ungefähr ähnlicher lateinischer Ausdruck 
aufgesucht wird, kann der Schein erweckt werden, als entspräche latei
nische Übersetzung dem deutschen Text (i. m. 189.1.).

(Vége következik.)
Bel jak Bebnát.

IRODALOM.

T a n ü g y ü n k  k o rsz e rű s íté se . Nevelési vezérkönyv szülék, nevelők és 
neveléstannal foglalkozók számára. Irta  dr. Wekerle László. Beveze
téssel ellátta dr. Wekerle Sándor. Budapest, 1898. Lainpel R. (Wodia- 
ner F. és fiai.) Ára 1 frt.

A ki ezen munkának tartalmáról és czéljáról a czíme után akarna 
fogalmat alkotni, azt hinné, hogy a szerző tanügyünk azon feladatairól 
szól, melyek korunk eszméiből és állami életünk rohamosan fejlődő viszo
nyaiból szükségképen előállva, társadalmi és állami életünk egész vona
lán hangosan követelik a megvalósítást, az elodázhatatlan rendezést ; 
mert «tanügyünk korszerűsítése# semmi más nem lehet, mint a magyar 
tanügynek oly átalakítása, mely korunk eszméinek és viszonyainak meg
felel, épen vágy mint a hogyan «korszerűsítették# nagy embereink egész 
állami és társadalmi életünket, tehát a közoktatást is a reformok korá
ban, illetve annak betetőzőjében a 48-diki törvényhozásban, melynek 
alkotásai minden időben alapkövei fognak lenni az önálló, a nemzeti 
politikát folytató nagy Magyarországnak, melyről annyian álmodunk 
nagy álmokat, közöttünk a Tanügyünk korszerűsítésének a szerzője is, a 
ki nem csak azt reméli, hogy a külföld műveltségének magas színvonalát 
valaha el fogjuk érni, hanem hogy az ő programmjának megvalósításá
val meg is fogjuk haladni. És azt hiszszük, hogy a korszerűsítés a fen
tebbi értelemben közoktatásügyünk nem egy ágában csakugyan szüksé
ges is, p. о. a polgári iskolák újra szervezésében, az elemi oktatás követ
kezetes kiépítésében, a nőnevelés terén, a nemzetiségi és felekezeti iskolák 
állami felügyeletében, a gazdasági életnek megfelelő tanügyi rendszernek 
megteremtésében stb., azon kérdésekkel egyetemben, melyek — részben 
mint a már folyó korszerűsítés kinövései — ez idő szerint is napiren
den vannak.

Könyvünk szerzője azonban a korszerűsítés alatt valami mást ért ; 
reformot sürget ő is, reformot követel a maga által felállított programra 
alapján, de nem épen a fentebbi értelemben ; ő ugyanis a korszerűség
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értelmében rejlő, bizonyos időbeli relativitást szem elől tévesztve, örök 
időkre szóló reformot tervez, mely, ha megvalósulna, Magyarország 
lenne Európa legműveltebb állama ; valami olyan eszményi programm- 
félét állít fel, melynek kivitele által — a szerző hite szerint — hazánk 
minden tekintetben a legtökéletesebb állam lenne, melynek közoktatás- 
ügye minta-emberek vezetése alatt, minta-iskolákkal és minta-tanítókkal 
dicsekedhetnék. Ez az eszményi politikai programm természetesen, mint 
a szerző mondja, «ridegen actuális nem lehet, sem csupán a jelen hely
zet programmja ; az csakis a sarkalatos eszmék és a nagy sikerek som
mája lehet, mely a pártámyalattól független, a haza minden polgára sze
rint üdvös.» Nem tekintve azt, hogy a haza minden polgára által egy
aránt üdvösnek tartott programmot a történelem tanulságai szerint nem 
tartunk lehetségesnek : az ily eszményi programm csak nagyon általános 
jelszavakból állhat, melyek épen általánosságuknál fogva üresek, tartal
matlanok, s a melyek ha tartalmasakká lesznek, tartalmukat épen a posi
tiv viszonyokból nyerik; a legtöbbször csak álmok, az álomban szépek 
és boldogítók, de a reális életben sokszor útban vannak, sőt olykor 
veszélyesek is. Szerzőnk programmja — melynek egyes pontjai különben 
a politikai tankönyvekben is megtalálhatók — nem sikerült, sőt ő magára 
is czáfol, mert ő tudtán kívül is a ridegen actuális életből indul ki s a 
politikai pártjaink által hangoztatott követeléseket és elveket teszi meg 
a nemzeti politika összeségévé. E jelszavakban : szabad választás, önálló, 
teljesen a pártok fölött álló, szabad kormány (alkotmányos államban 
volt-e valaha ilyen ?), jobb közgazdaság, rendezett pénzügyek, nagy ma
gyar földmivelésügy, nemzeti kultúrpolitika, nem ismerjük-e fel politi
kai pártjaink csatakiáltásait ? Nem látjuk-e mögöttük a legridegebb 
actualitást ?

Kérdezzük azonban, hogy szerzőnk szerint miben álljon a magyar 
nemzeti közoktatási politika programmja ? Megvalljuk, a magunk részé
ről szerettük volna ott látni a következő pontokat : a magyar nemzeti 
állam eszméjének érvényesítése az iskolák szervezésében és kormányza
tában, ebből folyólag az iskolák államosítása, vagy legalább oly szigorú 
állami felügyelet, mely minden államellenes törekvést lehetetlenné tesz ; 
a magyar népoktatási, középiskolai és egyetemi rendszer teljes és követ
kezetes kiépítése ; az összes iskolák tananyagának megállapítása egysé
ges elvek szerint, az iskola czélja és a nemzeti eszme szempontjából ; 
egységes nemzeti szellem teremtése Magyarországon, mint Angliában 
vagy Francziaországban stb. Szerzőnk azonban programmot nem ad, 
noha ugyancsak emlegeti és követeli, hanem egy fordulattal mellőzve a 
programmkérdést, a meg nem csinált programm kivitelének gyorsasá
gára tér át s azt mondja, hogy «a helyes magyar közoktatási politikának 
a gyorsabb fejlesztés kell, hogy legyen az alapeszméje. » Tehát programm
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helyett gyorsabb fejlesztés, az eszmék helyett egy századvégi gondolat ! 
Azt kívánja, hogy még gyorsabban haladjunk, mint 1867 óta, holott 
pedig dicsekedve szoktuk mondogatni, hogy a leforgott három évtized 
alatt századok mulasztásait pótoltuk ! A mi szerzőnk nemcsak hogy nincs 
megelégedve a haladásunkkal, de attól fél, hogy már el is késtünk, « mert 
a haza jövője, jóléte függ; végzetesen függ a gyorsabb fejlesztés haladékta
lan keresztülvitelétől.» (6.1.) íme a vészkiáltás : veszélyben a haza ! Persze 
a tényleges, és nem elméleti ' politikusok, a minő a szerző is, a gyor
sabb fejlesztéssel nem sietnek oly nagyon ; annál kevésbbé, mert az általa 
ajánlott honmentő feltételek : a maximum-nevelés, a minimum-oktatás, 
a kifogástalan tanerők, az elégszámú iskolák, intézetek és mindezeknek 
rendszeres, tervszerű intézése a központból, minden sugár irányában, az 
egész területen» — időbe is, pénzbe is és meggondolásba is kerülnek ; 
mert a mi a maximum-nevelést (— a legjobb s teljes nevelés), a mini
mum-oktatást (=  a «valóságos alaptananyag» minél tökéletesebb betaní
tása «a tanultatva tanító» módszer útján) illeti, ezekkel elég könnyen 
végezhetnék, csak egy kis miniszteri jóakaratra és egy gyors rendeletre 
volna szükség : de honnan vennők a kifogástalan, csak eszmében létező 
tanerőket (bár csak tűrhetőek volnának elég számmal !), honnan a pénzt 
(a czár béke-tervei ?) az elégséges számú iskola és intézet felállítására s 
honnét veszszük majd a tökéletes embert, a ki mindezeknek rendszeres, 
tervszerű intézésére «a központból minden sugár irányában, az egész 
területen» vállalkozik? Vagyis más szóval mindezek ott lehetnek az 
eszményi programmban, mit ér, ha nincs pénz, meg pénz és ismét csak 
pénz ? Ember talán akadna.

Szerzőnk reformokról írván, természetesen új alkotásokra is gon
dol, mivel «ezek eszköze nélkül a gyorsabb fejlesztés lehetetlen,» átpil
lantja tehát közoktatási állapotainkat s felsorolja a teendőket : gazda- 
iskoláink alig vannak ; a tanítók beható gazdasági oktatásban részesül
jenek ; a kereskedelmi és ipariskolák tűrhetők ; a polgári és felső 
népiskolák intentiója helyes, de a gyakorlatban czéljoknak nem felel
nek meg, minek oka az, hogy 10, illetve 9 évrű terjednek, «pedig ez 
észellenes, annál inkább, mivel a polgári iskola 6, és a felső nép
iskola három osztályának, a latin nyelv pótlása mellett, a gymna- 
siummal való egyenjogúsága az észellenességnek ez éltudattalan foko
zása.» Részletesebben fejtegeti a leányoktatás-nevelést, melyet az 
eesthetikára és paedagogiára kíván fektetni ; új alapon kell fejleszteni a 
tanítóképzőket is ; a középiskolák látszólag a kellő magaslaton állanak, 
de csak látszólag, mert azokban se nem nevelnek, se nem oktatnak. Ez
után még néhány észrevételt nyújtván a magasabb fokú ipari vagy mű
vészi iskolák-, a középiskolai tanárképző intézetek-, egyetemek-, akadé
miák- és főiskolákról, kitűnik, hogy szerzőnk eszményi programmja
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ugyancsak összezsugorodott, a mennyiben csak néhány aetuális bajnak a 
megjavítását hangoztatja.

A munka második részében a szerző « Új módszertan — a szellemi 
tőke legbeliatóbb értékesítésére» czlm alatt az általa sürgetett korszerű
sítésnek egy újabb eszközét, egy módszertani kérdést fejteget, melyről 
úgy nyilatkozik, mint munkájának tulajdonképeni czéljáról. Ezzel okolja 
meg azon eljárását is, hogy az állítólagos új módszertant nem munkája 
utolsó részében, a didaktikában, hanem abból kiszakítva, a név eléstani 
részek előtt tárgyalja, noha ez teljesen fölösleges dolog.

Az állítólagos új módszer pedig, a szerző által rögzítő tanmódnak 
nevezett eljárás abban áll, hogy «a könyvből tanulta tunk », a könyv 
szövegét olvasva magyarázzuk, ez által a tanuló elméjében rögzítjük, 
kapcsolatosan «a beszélgetve beszéltető examinálással, miközben a tárgyra 
s fonalára (a tételek, gondolatok sorrendjére) rámutatunk, a tanuló elő
adásának, beszédének szításával és a direct kérdéseknek lehetőleg elke
rülésével — a peripatetikusok tudományos társalgásához hasonlóan.» 
(27., 28.1.) Ezután kifejti a rögzítő tanítás módját, a tanultatás tárgyai
nak különbözőségét, a rögzítő tanítás előnyeit, miközben sok helyes és 
nem helyes állítást koczkáztat. E módszertől várja a maradandó tudás 
elérését is.

Elismerve, hogy az egész munkának ez a legtanulságosabb része, 
csak két észrevételt teszünk. Az egyik az, hogy e tanító eljárás voltaképen 
nem új, mert a tanítás alsó fokain ma is használatos, nemcsak az elemi, 
hanem a középoktatásban is, p. o. a gymnasium III. osztályában a tö r
ténelem tanításában, hol utasításaink egyenesen megkivánják ; továbbá 
az irodalmi oktatásban, az irodalmi művek fejtegetésében, melyeket fel
fogásunk szerint másként fejtegetni nem is szabad. A szerző álláspontja 
csak annyiban új, amennyiben ő minden tantárgynál megkívánja s kizáró
lagossá teszi. Szerintünk az egész kérdés a tankönyv használatának kér
dése ; mert sok tanító és tanár a tankönyvet semmibe sem veszi, tőle 
függetlenül magyaráz s a tanuló a legtöbbször nem tudja, hogy a tan
könyv szövegét miként kösse össze a magyarázattal ; azért helyes, ha a tan
könyv szövegét egy-egy új rész felvétele előtt elolvastatjuk, gondolatmene
tét tisztázzuk, részekre bontjuk, a gyermek előtt könnyebben felfoghatóvá 
teszszük s azután a magyarázatot sokratesi modorban a szöveg egyes 
pontjaihoz fűzzük, v agy ha kell, összefüggő magyarázatot adunk. így a 
tanuló munkája könnyebb és eredményesebb. Felsőbb osztályokban — s 
bizonyos tantárgyakban — a szövegmagyarázat háttérbe szorul, de a 
kiindulási pont mindig az lehet. Ez alapon az előadó képességet is nagy 
sikerrel művelhetjük.

Másik, rövid, megjegyzésünk az, hogy a szerző az emlékező tehet
ség . fejlesztését az elme többi erőinek rovására túlozza; ma a puszta em-
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lékezeten alapuló tanításon már túl vagyunk, megadjuk neki is a magáét, 
de a fó’súlyt az értelem fejlesztésére fektetjük.

Végül ne vegye rossz néven a szerző, ha «rögzítő» tanmódot mód
szernek nem, hanem csakis a módszeres eljárás egyik mozzanatának 
tekintjük ; más módszert a tanításban, mint az inductiót és a deductiót, 
nem ismerünk, a tanításban a szükséghez képest vagy az egyiket vagy a 
másikat kell használnunk ; a rögzítő tanmód pedig mindenikkel szépen 
megfér.

A munka harmadik és negyedik része a tulajdonképeni neveléstan 
«korszerűsítésével» foglalkozik s a szerzőnek ily értelemben vett vázla
tos rendszerét nyújtja. A czéltalan eredetiskedésnek itt is számos jelével 
találkozunk. így első sorban a psychologiai alapot tárgyalva, kijelenti, 
hogy annak metaphysikai alapon kell állani s a sokféle metaphysika 
közül természetesen mindenek fölött a magáét tartja jónak, a melyet 
a szerző «Isten» czímü munkájában fejtett ki s necessismusnak, a szük- 
ségképenség bölcseletének nevezett el. Itt, e helyen a szerző metaphysi
kai felfogását rostálgatni nem tartjuk szükségesnek ; de a psychologiát 
és a pædagogiât a mai tudomány színvonaláról tekintve, a metaphysikai 
alapot szükségtelennek, sőt károsnak tartjuk ; tapasztalati tudományok 
lévén, metaphysikai kovászra nem szorulnak. A czéltalan eredetiskedés 
helyett a szerzőnek is tapasztalati alapra kellett volna helyezkednie s 
ködös metaphysikája helyett a lelki tünemények szabatos elemzéséből és 
törvényeik ismeretéből elvonni a neveléstan alapelveit.

A szerző lélektana a tudomány vívmányaival nem fér össze ; táblá
zatai keveset érnek, felosztásai elavultak vagy erőszakoltak. A sok közül 
csak egyet emelünk ki, a mi a szerző «új» rendszerének az alapja ; ő 
ugyanis az embernek szellemet, lelket, ösztönt és életet tulajdonít, azon 
az alapon, hogy némely metapliysikusok, köztük a szerző is, az állatnak 
lelket, a növénynek ösztönt, s minden « termék »-nek életet tulajdoníta
nak, és ő mindezt csak azért teszi, hogy ezen az alapon a neveléstant négy 
részre : a szellem, a kedély (lélek), a jellem (az ösztön) és az életrevaló
ság (élet) neveléstanára oszthassa. Pedig ez az erőszakosság fölösleges, 
hiszen e négy részhez — ha az értelem, érzés és akaráshoz az emberi 
lélek társadalmi életét is hozzá veszi — a tudományos lélektan alapján 
is eljuthatott volna. De a szerző ezen erőszakos eljárást még tovább 
fűzi : a fentebbi négy kategóriának megfelelőleg fölveszi az igazság, a 
szép, a jó és a hasznosság kategóriáját s amazokkal a megfelelő sorrend
ben párosítja. De mily alapon ? Mert hiszen az igazság még valahogy 
lefoglalható a szellemnek, a jó az'akaratnak, de mily alapon tehetjük ezt a 
széppel a kedély, s a hasznossággal az életrevalóság számára ? Avagy az 
igazság nem lehet-e ép oly törekvés tárgya az életben, mint a hasznos-
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ság ? E zavarnak maga a szerző szolgáltatja legékesebb bizonyságát, 
mikor az életelveket (?), mint «életalapok»-at így sorolja fel :

1. Az igaz, mint való az eszmény (!) világban ;
2. A jó, mint helyes (!) az erkölcs világban ;
3. A szép, mint nemes (!) az erény (!) világban ;
4. A hasznos, mint okos (!) az érdek világban.
Nem időzve tovább e zavaros részeknél, határozott bajnak kell 

tartanunk, hogy a szerző az erköicstani alapot mellőzi. Pedig az erkölcs
tan a pædagogiânak épen oly szilárd és nélkülözhetetlen alapja, mint a 
psychologia, mely megszabja előttünk a módot, melyet nevelő eljárá
sunkban követnünk kell, míg az ethika azon erkölcsi czélt, mely felé 
haladnunk kell. Ama nélkül nincs biztos eszközünk, eme nélkül nincs 
világosan körvonalozott czélunk.

Igaz, hogy a szerző az emberi jelességek czíme alatt itt-ott erkölcsi 
elemeket is nyújt ; ugyanis szerinte a nevelés az emberi erők nemesítése, 
bizonyos jelességek kifejlesztése, melyeket, hogy helyesen járhassunk el, 
ismernünk kell. A szerző ezen jelessógeket összegyűjti, osztályozza s a 
szellemre, a kedélyre, a jellemre és az életrevalóságra vonatkozó jelessé
gek czíme alá foglalja. E csoportosítás azonban csak ritkán helyes, csak 
néha találó, s igen gyakran elvtolen. Például, lehetetlen megérteni, hogy az 
ildomosság miért van a szellemi természetű jelességek között, mikor az 
életrevalóság jelességei közt volna a helye ; továbbá ugyanazon csoportba 
miért nincs felvéve az értelmesség, logikai gondolkodás, jó emlékezet, 
kifejlett észrevevő képesség stb., holott ott van a szelídség, engesztelé- 
kenység, megbízhatóság, őszinteség, melyek mint a jóság és az igazság
szeretet árnyalatai a kedélyi élet körébe tartoznak? Ha a jelességek jól 
volnának csoportosítva, hasznukat vehetnők ; azonban a csoportosítás 
alapgondolata újnak nem mondható, mert a psychologia, az ethika és a 
pædagogia eddigelé is felvilágosítottak bennünket az emberi tökéletes
ségekről, csak hogy nem csoportokba illesztve, mint a szerző teszi.

Ezután az elméleti neveléstan vázlata következik. Első szakasza, 
az alaki rész, a fentebb ismertetett felosztás alapján az elme, a kedély, a 
jellem és az életrevalóság körének nevelését tárgyalja. A szerző e részek
ben újból végig vezet bennünket az ő bonyodalmas psychologiáján s 
közbe-közbe gyakorlati tanácsokat osztogat. Psychologiáját már láttuk ; 
a mi pedig pædagogiai észrevételeit illeti, azok is kevés haszonnal jár
nak, mert vagy semmi újat nem mondanak, vagy mint nagyon általáno
sak új magyarázatra szorulnak, vagy egészen lényegtelenek. Óhajtottuk 
volna, hogy épen ez a rész ne legyen oly szófukar ; kevesebb a lélektani 
magyarázatokból, több a gyakorlati utasításokból, helyén lett volna.

A munka ezen részéből némi figyelmet érdemel «Az életrevalóság 
iskolázása» czímü fejezet (104—116), mely azt fejtegeti, miként lehet a
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növendéket «az egyéni, az anyagi és a társadalmi jólétre vezető utak és 
módok helyes megválogatásáramár az iskolában képezni, képessé tenni.» 
(104. 1.), de rögtön hozzá is teszi, hogy az «életre képzés főleg a közép
éé főiskolákra tartozik, noha már az alsóbb fokú tanintézetekben, főleg 
a mindenkor gyakorlati czélúvá teendő intézetekben ezen ön- és tovább
képző munkásságnak az alapjai letehetők és annak egyszerűbb részei a 
növendékek korához alkalmazottan gyakorolhatók is. (104—105. 1.) Ez
után vázlatosan körvonalozza az egyéni boldogulás körét, tekintve a test
nevelést (ez talán nem ide tartoznék!), a nemiség (?) nevelését, az ott
hon alapítását ; másodsorban az anyagi jóllét körét, hová a gondoskodás 
ösztönét, a szerzés erélyót s a javak értékesítésének tudását sorolja ; s 
végül a társadalmi boldogulás körét, melyben a czélratörekvést, a tár
sadalmi érvényesülést és az életbölcseséget fejtegeti. Ki kell jelentenünk, 
hogy a szerző munkájának ez valóban eredeti és érdekes része, melynek 
egészséges magva, hogy az iskolának a tanítványokat nem volna szabad 
az életbe bocsátani annak ismerete nélkül, hogy az életben az erkölcsi- 
ség követelményeivel összhangban miként boldogulhatnak ; de azért 
nem irnók alá a szerzőnek minden állítását, p. o. azt, a mit az «előtérbe 
jutásra nevelés»-ről mond (114. 1.1, a mi nem csak a tisztességes boldo
gulásnak, hanem a kapaszkodásnak is megnyitja veszedelmes kapuját. 
Kérdés azonban, hogy a psedagogiában szükség van-e erre az ríj részre, 
melyet a szerző a magáéba beiktatott ? Eddigelé az életrevalóság kép
zése az önnevelés feladata volt, mely szorosan véve akkor kezdődik, 
mikor az iskola a magáét bevégezte ; másrészt pedig a társadalmi életé 
és társadalmi tudományoké, melyek felvilágosítást nyújtanak mindazon 
motívumokra és czélokra nézve, melyeket az egyéni, az anyagi és a tár
sadalmi boldogulás érdekében tudnunk szükséges. Ezen tanulmányokat 
elősegíteni semmi esetre sem fölösleges, azonban erre a czélra a közép
iskolában Kölcsey Parainesisének olvasását és fejtegetését teljesen elég
ségesnek tartanók.

Végül még egy megjegyzést. A szerző munkáját nevelési vezér
könyvnek szánta a szülék, nevelők és neveléstannal foglalkozók számára, 
tehát oly könyvet akart adni, melyben a neveléssel foglalkozók minden 
szükséges felvilágosítást megtalálhatnak. Szerintünk azonban az ily 
vezérkönyvben nincs helyén a minden áron való eredetiskedés, melybe 
a szerző kissé nagyzó módon is esett ; ily könyvbe csak a tudomány által 
teljesen tisztázott eredmények valók, s nem a problematikus tételek 
hosszú sorozata, minőt a szerző kevés kivétellel nyújt. Az ily könyvnek 
továbbá sem száraz vázlatnak, sem túlságosan elméletinek nem szabad 
lenni ; a szerző mindkét hibába bele esett. Azt hiszszük továbbá, hogy oly 
vezérkönyvbe, mely a szüléknek is szól, nincs helye semmiféle metaphy- 
sikának, nehezen érthető philosophálásnak. Vezérkönyvben a világosság
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és érthetőség elengedhetetlen kellékek s e szempontból, de a pædagogiai 
munkák stílusa érdekében sem hagyhatjuk szó nélkül a szerző stílusát, 
melyben csak úgy hemzsegnek az ily fura szavak, mint rögzítő, iparkszik, 
sorzék, szivárlat, fajló élet, erőzet stb. ; ezekre sem nyelvünknek nincs 
szüksége, sem a szerzőnek, a ki mint könyvének nehány részletéből lát
ható, nem csak tartalmasán és szabatosan, hanem világosan is tud írni.

A különködő és dagályos stílus egyébként összefügg azzal az apo- 
diktikus önérzettel, melylyel szerzőnk ír, s a mely abból ered, hogy nem 
látja világosan a viszonyt a maga mondanivalója és a közt, a mi már 
meg van mondva, részben meg is téve. A maga kezdeményét minden
ben igen újnak, igen eredetinek látszik vélni, s nagy zajjal tör be nyitott 
ajtókon is, mint fiatal kiforratlan írók szoktak tenni, a kik megkapva 
egy igazságot, mindent újra felfedeznek s egybegyúrnak eget és földet, 
metaphysikát és gyakorlati életet. Pedig meglettebb embernek nem min
dig áll jól a fiatalos rajongás és töredékesség. T. G.
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P sych ologin  és log ik a . Középiskolák használatára. Irta  M artin Péter, 
kegyesrendi tanár. Ára 70 kr. Budapest, 1897. Lampel Róbert (Wo- 
dianer F. és fiai) esász. és kir. udvari könyvkereskedés kiadása.

Az Utasítások részletező szakasza a középiskolai oktatásban a 
philosophiai propædeutikânak az összes tanulmányok közt a legszebb 
feladatot tűzi ki. Synthesise és betetőzője az egész oktatási anyagnak és 
mint ilyentől megkívánja, hogy úgy az irodalmi és æsthetikai, mint a 
mathematikai és természettudományi tananyagnak nagy tárgyi köréből 
levonható lélektani és logikai tanulságokat egy összefüggő egésznek 
keretében elmélyítse és a megtanult tudományoknak gazdag szabály- és 
példatárából ugyancsak gazdag, biztos és világosan megértett fogalom
kincs alapján a bennük rejlő és belőlük meríthető lélektani és gondol
kodásiam alapelemeket az ifjúság lelkében tudatossá tegye. Még pedig 
főleg arra törekszik, hogy azokat minden metaphysikai vagy tisztán 
speculativ apparatus segítsége nélkül tegye magáévá. Tulajdonképen nem 
a szó szoros értelmében vett philosophia, hanem a hozzá kalauzoló 
útmutatás : propædeutika legyen. A tanítást eredményeiben általánosítva 
és a mennyire ezen fokon lehetséges, úgy módszeres, mint rendszerező 
tárgyalással biztosítsa, hogy ezzel az összes iskolai tanítás értelmi és 
érzelmi lényegét kifejtse, concentrálja és erős tudatossággal annak tanul
ságait megszilárdítsa. Ily szempontból mérlegelve a dolgot, az Utasítások 
jogosan kerülik a philosophiai részletezést, a metaphysika és speculatio 
nagy kérdéseit, továbbá az irányzatosságot és a felekezetiséget. Főleg a 
felekezetiséget, melyet a vallástanításon kívül a többi tantárgy szellemé-



494 MORVAY GYŐZŐ.

ben és oktatásában helyes tapintattal mindvégig mellőz, már annál fogva 
is, mivel ily szempont magában a philosophiában sem vezetett concrét 
tapasztalatok megtermékenyítésére. A propædeutika második feladatául 
pedig kitűzi azt, hogy a tanítás a philosopliiai érdeklődést felkeltse és 
azon problémák felé fordítsa, melyek minden tudományos világfelfogás 
alapjait illetik. Az előkészítő tanítás azonban nem annyira ezen problé
mák végleges megoldását tarthatja szeme előtt, mint inkább a kérdések 
fontosságának és nehézségének feltüntetését. És ezzel a philosophiai 
propædeutika az összes oktatásnak összefoglaló, kiegészítő, befejező, de 
egyúttal újabb látókört nyitó és újabb útat egyengető tanítása legyen.

Ezen feladat a középiskolai ifjúság szellemi fejlettségének teljesen 
megfelelő követelmény. A ki többet követel és többet ad, az átlépi a 
tanuló lelki képzettségének és sokszor képességének határait is. Az Uta
sítások tehát hallgatagon megkívánják azt is, hogy az oktató és igy főleg 
a tankönyv is, mint az oktatásnak egyik hatalmas hajtó eszköze az ösz- 
szes középiskolai tananyagnak magaslatán álljon, azt úgy általánosságá
ban, mint vonatkozásaiban és tárgyi körében kimerítően ismerje, demon
stráló példáit belőle merítse, módszere velük megegyezzék és rendszerét 
azok alapján építse föl. És ezt úgy éri el, hogy ha a tanuló az előadások
ból és a tankönyvből már korábban elsajátított tárgyi körben, a rokon 
elemek szoros kapcsolatában a tudományok egész összefüggő épületét 
lássa és az általánosítás czéljához szükséges concrét példákat legott 
megtalálja.

Noha a tananyag csupán a lélektant és a logikát öleli fel magába, 
nézetünk szerint egy befejező sesthetikát és pædagogiât is kellene nyúj
tania, hogy ezzel úgy a mű-, mint irodalomtörténeti oktatás eredményeit 
összegezve lássa, hogy ezzel a későbbi állampolgár helyes útmutatásokat 
nyerjen a polgári, a társadalmi rend megóvására. Ezen négy philosophiai 
szak két osztályra szétosztva (VII. oszt. æsthetika és lélektan, VIII. oszt. 
pædagogia és logika), alkotná a középiskolai philosophiai oktatás tárgyát.

Az utóbbiakat mellőzvén és korábbi fejtegetésünkhöz visszatérve 
azt tapasztaljuk, hogy philosophiai tankönyveinket az Utasítások tekin
tetbe nem vételével írták és szerkesztették. Ivülön-külön vagy idegen 
rendszert és irányzatot honosítottak meg, vagy épen fordítások. Ritkán 
tapasztaljuk a tanultakkal való erősebb érintkezést és a tanulónak eddig 
minden osztályban megkívánt gazdag ismerettára nem talál csoportosító 
vagy rendszeres összetűzésre, hanem részekre szakasztva, ezer szál irá
nyában bizonyos ismereti czéltudatosság nélkül fut széjjel, a szélrózsa 
minden irányában kalandoz, mi az egységes és általános műveltségnek 
legerősebb ellensége. A tankönyvek alapján az oktatás is ily képet állít 
elénk. Évtizedes tapasztalat, az értesítőknek évenkinti jelentése azt 
mutatja, hogy az a régi módon, idegen szellemű tankönyvek nyomán
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halad tovább és legtöbbször avatatlan, philosophiával legkevésbbé fog
lalkozó egyének kezében van. Pedig az a maga emberét követeli. Ismé
telten hangsúlyozzuk fontosságát. Ezért kivánatos volna, hogy ezen 
főtárgyat rátermett szakember vezesse, még pedig olyan, a ki a közép
iskolai szaktárgyak tanulmányozása alapján azoknak magaslatán is áll, 
a kiben az ismeretanyag philosophiai alkotó része, úgy magántanulmá
nyok, mint tapasztalatok alapján összpontosul. Ezen általános, széles 
ismeret alkothatná egyúttal az igazgatói qualificatiónak egyik főfeltéte
lét, mely egyrészt biztosítaná az egyes szaktanárt arról, hogy vezetője 
ismeri őt és tárgyát és megítélésében rokon gondolkodású egyénre talált, 
másrészt azt, hogy a tanuló egységes tudományos alapon indul az élet
ben választott szakpályájára.

Az előttünk fekvő tankönyvnek sok tekintetben nem érthetünk 
egyet sem szellemével, sem beosztásával, sem módszerével.

Mindenekelőtt «középiskolák használatára» írt könyv. Ezen meg
jegyzésével annálfogva sem barátkozhatunk meg, mivel igen sok helyen 
használja a latin példabeszédeket, szabályokat a nélkül, hogy elejétől 
végéig megmagyarázná, lefordítaná őket. A szerző inkább a gymna- 
siumokra, mint a reáliskolákra is gondolt. Még hagyján, ha ily latin szó 
terminus technicus gyanánt a zárójelben fordul elő, de már nem igazol
ható akkor, ha scholastikus fölfogásnak, thomista jeles mondásoknak, 
Ciceró-idézeteknek szolgál alkalmuk (7. 19. 23. 27. 32. 33. 35. 45. 59. G9. 
71. 76. stb. oldalak).

így vagyunk a könyv irányzatosságával is. Első sorban felekezeti 
színezetű, mi a theologiai oktatás keretében mindenesetre helyén volna, 
de a középiskolák különböző felekezetiségénél elveszti hatását. A könyv 
maga, Stöckl Albert hatása alatt, tehát idegen világfelfogás és idegen 
utasítások szempontjából, s mi több, régi rendszerek alapján írt tan
könyv. Ennélfogva tehát, mint dicsérői is kiemelik, scholastikus, főleg tho- 
mistikus irányú, azaz kizárólag felekezeti. De az író talán épen ezen fele
kezeti iránynál fogva felekezetének iskoláira számított. Pedig hiába köve
telik ezen irány magasztalói a kizárólagos felekezetiséget, az megzavarja 
az oktatást, koczkára dobja az eredményt. Hiába szelídíti akkor feleke
zeti (52.) törzs-felfogásához a spiritualista tanokat és Wundt törvényeit, 
hiába ad metaphysikus magyarázatokat a lélek lényegéről (15. 24.), ez 
megrontja különben mindenesetre népszerű, értelmes, világos és szaba
tos fogalmait, a tudomány maga az úgy vélt felekezeti szempontnak 
kénytelen meghódolni.

Azonkívül a könyv sokszor hiányos. Ilyen az idő és tér képzetéről 
szóló szakasz (13. 17.), a determinismus felfogása (35.). Sokszor zava
ros. (15. 36. 37.) Nem találunk elég, a képzeletet foglalkoztató példát. 
(15. 24.) A képzetről édes-keveset hallunk. (21.) Sokszor a névmagyará-
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zattal éri be. (48.) Néha nem is magyarázza meg a fogalmat és a dolgot. 
(49. 50.) Mindenesetre a jó könyvnek egyik legfőbb bírálata a könyv 
elterjedése és ezt nem döntheti meg semmiféle más bírálat. Azt hiszszük 
azonban, hogy a nevezett mű ezen próbát aligha fogja sikeresen kiállani, 
nem csak azon intézetekben, hol az irányzatosság nem kerül fölszinre, 
de még ott sem, a mely intézetekre számítani látszik.

M orv a y  G y ő z ő .

Isk o laü n n ep ek  az am erikai E gyesü lt-Á ll am ok iskoláiban . Irta
Krécsy Béla, tanár. (A budapesti VI. kér. állami főreáliskola 1896/97. 
évi Értesítőjében megjelent értekezés.)

Jelen munka több okból megérdemli, hogy a hazai és a külföldi 
tanügyi körök méltányolják. A szerző, a m. kir. közoktatásügyi minisz
térium megbízásából az amerikai tanintézetek tanulmányozása végett 
két évet (1891/92—1892/93) Amerikában töltött, s tapasztalatairól nem
sokára körülbelül 50 nyomtatott ívre terjedő és gazdagon illusztrált 
művet tesz közzé, melynek egy önálló fejezetét ezúttal a fenti czím alatt 
adta ki mutatványkép. Szerző a sokféle iskolaünnepeket három cso
portba foglalja össze. Vonzó rövidséggel és könnyedséggel ismerteti 
minden ünnepnek történetét, lényegét és lefolyását, magyarázó eredeti 
idézetekkel és mindegyikhez összehasonlító, önnálló jellemzést fűz. 
A következő fölsorolás nyújtson képet a földolgozott anyag gazdagságá
ról és sokféleségéről.

I .  Hazafias ünnepek: 1. Columbus Day (október 21.) egy neme az 
amerikai millenniumi ünnepnek ; 2. Washington’s birthday (február 22.); 
3. Flag Helden (Zászló-lengetés) ; 4. Memorial Day az elesett hősök 
emlékére (május 30.) ; 5. Author’s Day emlékezés a kiváló költőkre és 
írókra ; 6. Patriot’s Day ; 7. Historical Day nevezetes történeti esemé
nyek évfordulói.

II. Iskolai ünnepek szükebb értelemben : 1. Opening Exercises, 
az összes tanulók összegyülekezése hetenkint, vagy naponkint ; 2. Public 
Rhetorical and Music Exercises, 1—2 vagy három Jiónaponkint este;
3. Graduation or Commencement Day, az abituriensek ünnepe ;
4. Closing Exercises, évzáró ünnep.

III. Más ünnepek : 1. Arbor Day. A faültetés ünnepe május hó 
első péntekén. A legszebb és legdicsérendőbb intézmények egyike, mely 
a természet kultuszának van szentelve és áldásos befolyású az országra 
és népre ; ez ünnep tanulmányozását, utánzását, illetőleg behozatalát 
nem győzöm eléggé ajánlani a tanügyi kormánynak. Krécsy jelentésé
nek ez a része igazán megérdemlené, hogy teljes szövegében az összes
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európai nyelvekre lefordíttassék és a mennyire csak lehet, terjesztessék.*
2. National Thanksgiving Day ; 3. Laying of the Corner Stone, alapkő- 
letétel ; 4. The Nameday of the School, azon férfiúnak szentelve, kinek 
nevét az intézet viseli. 5. Founder s Day.

E fölsorolásba^ az érdemes munka, mely az olvasóban a többi 
fejezet iránti vágyat "felkölti, csak körvonalozva van ; tanulságos tartal
mát, talpraesett, beleszőtt megjegyzéseit azonban alig érintettem. Krécsy 
kitünően tudja eltalálni a magvas, sőt ha szükséges, az élesebb hangot is és 
barátja az igaz szónak. így alkalmilag, (12. lap) az amerikai tanulókat 
összehasonlítva a magyar középiskolai tanulók egy részével, nagyon elité- 
lőleg nyilatkozik az utóbbiak hiányos fegyelmezéséről és magaviseletéről.

Az iskolaünnepek fontos kérdése kell, hogy időközönkint, úgy 
most is, fölfriesíttessék, minthogy ezen szép intézmény egyesek kényel
messége folytán lassankint elernyed ; csak gondosan kerülni kell e tekin
tetben a túlzást és figyelembe veendő, hogy az eddigi szünetnapok 
is tekintélyes számot vonnak el a munkanapokból. E tekintetben utalok 
a következő, hasonló tárgyú iratokra : Deutsche Nationalfeste. Mitthei
lungen des Ausschusses für deutsche Nationalfeste. (München. E. Olden
burg, 1897. Heft 1.) Grundlegende Verhandlungen in Berlin. Heft 2. 
Der Festort. Die Feststätte. Stimmen vom Tage und Nachrichten. — 
Azon kérdés elől, hogy az iskolai és nemzeti ünnepek a nemzetek egyet
értésére, mennyire előnyösek és hátrányosak, ez alkalommal készakarva 
kitérek, de titkon táplál a remény, hogy a jövő században az iskolán 
belül « a valódi humanitás ünnepei» is szerepelni fognak.

K e m é n y  F e r e n c z .

/ли- T radition  und  R eform  des fran zösisch en  U n terrich ts. Eine 
historisch-kritische Studie von Friedrich Linz, Mittelschullehrer in 
Elberfeld (Langensalza). (Verlag : Hermann Bayer u. Söhne, Herzog
lich-Sächsische Hofbuchhändler).

Az idegen nyelvtanítás módja és elérendő czélja a legújabb időben 
egész nagy irodalmat teremtett, a mely újabb theoriák és módszerek léte
sítésével, újabb elvek előtérbe tolásával még most is mindinkáb bővül.

Nemrég a franczia nyelv tanításának módszerére és a módszer tör
ténelmi fejlődésére vonatkozó tanulmány jelent meg, melynek teljes 
czímét czikkem élén idéztem.

* Nálunk az ezredévi fák ügyében a középponti faültető bizottság, a 
keresk. minisztérium támogatásával tájékoztató füzetet fog kiadni. Német
országnak egyes iskoláiban a gyermekeket növények és virágok ápolására 
buzdítják, a mi valóban kedves és poetikus foglalkozás.

Magyar Pædagogia. V II. 8. 32
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Tanulmányának czélját a szerző maga a következő szavakban fejezi 
ki : Mivel én a nyelv, főleg a franczia nyelv tanítására vonatkozó irányo
kat és mozgalmakat már régebb idő óta figyelemmel és érdeklődéssel 
kisérem és azon kívül évek hosszú során át 9 osztályos leányiskola majd
nem minden osztályában mind a régi, mind az új módszer szerint taní
tottam, minden túlbecsülés nélkül mondhatok szerény ítéletet az egyik 
vagy másik eljárás előnye és hátránya fölött.

A következő munkámban meg akarom tehát kisérleni — sine ira 
et studio — bemutatni a traditió lényegét és röviden ecsetelni a refor
mok alapját.

Művének első részében a régi nyelvtanítási methodus hibáit igyek
szik kimutatni és főleg a régi grammatika irók — Meidinger, Seiden- 
stücker, Ahn, Наин*child, Seyerle grammatikusok mellőzésével — külö
nösen Plőtz Károly methodusa ellen kel ki. Plötz művei, melyek a theore- 
tikai-praktikai eljáráson alapulnak, több mint 13 évig voltak használat
ban és csak a legújabb időben jöttek arra, hogy az eddigi grammatikusok 
eljárása nem nyugszik psychologiai korrekt alapon, s így nyelvtanaik 
legkevésbbé sem felelnek meg a nyelvtanítás modern követelményeinek. 
Hisz már a nyelvtanok kiindulási pontja is elhibázott szerzőnk emez állí
tása alapján. A hang helyett, mint az idegen nyelv első útbaigazítá
sának alapja, a betűt, mint a hang jelét vették kiindulási pontúi. 
Az eddigi tanmódszer szerint a tanulót az idegen nyelvek tanításának 
kezdeten balga kiejtési szabályokkal kínozták, melyek a franczia nyelv 
helyes olvasására és beszélésére képesítsék. Az ily szabályok a kiejtésre 
inkább hátrányosan, mint előnyösen hatnak, mivel a tanulók figyelmét 
az értéktelenre és jelentéktelenre irányítják, de a nyelv valódi életelemó- 
től a hangtól és a hangok összekapcsolásától elvonják.

Linz e felesleges ballast teljes mellőzését követeli. Szerzőnk külö
nösen az előbb divatban volt egyes mondatokból összeállított olvasmá
nyok ellen kel ki, melyekben az atya igazságérzetéről, az anya elvoszett 
gyűszűjéről, a király kikötőjéről és megvert hadseregéről, szóval logikailag 
össze nem függő dolgokról van szó és 6 pontban összefoglalva, kimutatja 
káros hatását az ily eljárásnak, melyet az élő nyelvek széttagolásának és 
széttépésének, sőt némi joggal a nyelv vivisectiójának nevez.

Ezek után ama kérdést veti föl szerzőnk : Mi okozta az idegen 
nyelvtanításnál az eddigi dívó paedagogiai tévedést ? Linz erre a kér
désre azt a feleletet adja, hogy eddig a nyelvtanitok ama tévhitben 
voltak, hogy az idegen nyelvet a grammatika és a fordítási gyakorlatok 
segítségével lehet megtanulni. Ilyen tanító, ki tanítványát csak is a 
nyelvtörvények és fordítási gyakorlatok segítségével akarja az elsajátí
tandó idegen nyelvre megtanítani, amaz úszómesterhez hasonlíható, ki 
tanítványainak a kar- és lábcsontok izomzatának bő theoretikai utmuta-
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tását adja, az úszásnál szükséges mozdulatokat tárgyalja, a menés és 
úszás közti különbséget feltünteti, de tanítványait magától a víztől jó 
távol tarja.

Szerzőnk az eddigi nyelvtanításnál az oly kiváló helyet elfoglaló 
írásbeli dolgozatok ellen kel ki, hivatkozva e tekintetben Bierbaum és 
Victor * ** hires grammatikusok, ide vonatkozó nézeteire.

Az idegen nyelvek tanításának sikertelensége már régebben hat
hatósabb reformokat követelt, már Montaigne, Ratichis, Cowe, Locke, 
Rousseau, Basedov mindannyian azt követelték, hogy az idegen nyelvek 
tanításánál ne a grammatika, hanem valamely szerző olvastatása legyen a 
kiinduló pont és az élő nyelvet a beszéd által tanítsuk.

Emez analytikai elv úttörői csak a legújabb időben tudtak maguk
nak érvényt szerezni.

Emez elv úttörői a XVIII-ik század végén az angol Hamilton és a 
XIX. században pedig a franczia Jacotot voltak. Hamilton eleinte keres
kedő volt ; Hamburgban egy Angely nevű angol menekültet szólított fel 
a német nyelv tanítására, de ama föltétel mellett, hogy az a grammati
kát nem fogja használni. Angely beleegyezett és egy német anekdotát 
szóról-szóra angolra lefordított, a mit Hamilton is megtett és 12 leczke 
után Hamilton annyira vitte, hogy már egy könnyű nyelvű német 
könyvet megértett és később Lipcsében — német nyelven olvasva és 
beszélgetve — magát teljesen kiképezte.

«Ez — mondja maga Hamilton — systemámnak eredete, mert oly 
kevéssé gondoltam, hogy nyelvmester leszek, mint most arra gondolok, 
hogy elszálljak».

Ezek után Linz Hamilton négy cursusának ismertetésére tér át, 
melyeket tanítványainak át kellett venni és a czélt, melyet módszerével 
elért, ezen szavakkal jelöli meg : Ön oly tökéletesen olvas francziául, 
mint angolul, könnyedséggel és nyelvtanilag helyesen ír meg egy baráti 
vagy kereskedelmi levelet, és habár nem helyesen, de korrektül beszél.

A nyelvtanítás terén ugyanazon irányban haladt Hamilton kor- és 
elvtársa Jacotot (élt 1770—1841-ig).

Linz tanulmányának legérdekesebb része ama 12 fejezet (a 30-ik 
laptól a 91-ig), melyek a franczia nyelv elsajátítására, az olvasmányok 
kezelésére nézve adnak útmutatást és szólnak a franczia olvasókönyvek 
berendezéséről, melyek között ajánlatosabbak a Bierbaum, Ohlert, 
Löwe, Mangold und Kaste, Schäfer, Plattner, Banner és Tünger-iélék, 
de legalkalmasabbaknak sőt mintaszerűeknek találja a dr. K. Kühne- 
féléket,*+ a praeparatiókról, az olvasmányok berendezéséről, a nyelv-

* Der Sprachunterricht muss umkehren.
** Französisches Lesebuch für Anfänger (Bielfeld und Leipzig). Fran

zösisches Lesebuch für die Unterstufe (ugyanazon kiadók).
32
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tani szabályok tanításáról, melyet számos gyakorlati példával világo
sít fel.

A szerző emez útbaigazításai, melyeket tanulmányának végén 21 
pontban összefoglal, annál becsesebbek, mert nemcsak egy gyakorlati 
pályán rég működő paedagogus alaposan kidolgozott és érthető, világos 
nyelven előadott gondolatai, hanem egy mély és philosophiialag iskolá
zott főnek nézetei, melyeket minden a franczia és egyáltalában bármely 
idegen nyelvet tanító pædagogus csak helyeselni fog. Linz tanulmánya 
a «Pädagogisches Magazin»* 70-dik füzetét képezi, mely gyűjteményben 
már számos becses pædagogiai tanulmány látott napvilágot.

Székesfehérvár. Téri J ó z s e f .

Sam m lung fran zösisch er A u fsa tzth em ata . I. Theil. Yon A. Bechtel 
und Dr Ch. Glauser. — Wien, 1898. Manz, 180 lap. Ára: 1 frt 20 kr.

Ez a derék osztrák tankönyv igazán kapóra jött a magyar tanterv- 
revisio korában, s a bekövetkező új ærâban franczia nyelvtanárainknak 
igen hasznos segédeszközévé válhatik. Mert, a míg az «Utasítások», 
mintha az Írásbeli érettségi rémjét tartanák folyton szem előtt, főgondot 
a fordításokra fordítanak és az, hogy a tanulók «az oktatás köréből vett 
valamely tárgyról szóló magyar szöveget francziára helyesen fordítani 
tudjanak» (Utas. 52—53. lap) világosan egyik főczél gyanánt van kitűzve, 
addig a revideált tantervek egészen rendszeresen óhajtanák a növendé
ket a franczia nyelven való fogalmazás nehéz mesterségébe bevezetni, 
s az egyes osztályok számára mind önállóbb reproductiókat, átalakításokat , 
összefoglalásokat és fogalmazványokat szabnak meg s a fordításokat csak 
mellesleg követelik. A 60. lapon egyenesen ezzel az elvi kijelentéssel ta
lálkozunk : « A javaslat a fordításoknak elébe tette a szabad dolgozatokat 
s amazoknak, az érettségi vizsgálat követelményeire való tekintettel 
csak az utolsó két osztályban enged több tért és időt.»

Ha képességek és követelések dolgában nem áltatjuk magunkat, 
meg kell vallani, hogy a revideált tanterveknek most említett javaslata 
egyike azoknak, melyek bennünket elég készületlenül találnak, a meny
nyiben effajta magyar-franczia segédeszközzel tudtommal nem igen ren
delkezünk, a mai tanerők pedig csak kivételesen képesek a most felso
rolt elég (sőt részben felette-) magas követelményeketpraecise beváltani. 
Újabb fenyegető kérdésül merül itt fel az, vájjon az idegen nyelvtanítás

* Abhandlungen vom Gebiete der Pädagogik und ihrer Hilfswissen
schaften. Herausgegeben von Friedrich Mann.
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számos czélja közül, melyik hát a legfontosabb ? Szinte félő, hogy a sok 
bába között elvesz a gyerek.

Könyvünknek, melyet franczia nyelven írt előszó és a forrásmű
veknek két oldalra terjedő lajstroma * vezet be, minden lapján meg
érzik, hogy lelkiismeretes és alapos, de e mellett kellemes és könnyű 
segédeszközzel van dolgunk ; s ez felette fontos, mert a helyett, hogy a 
tanárt és a tanulót a nehéz vállalkozás megfélemlítené, arra mindjob
ban serkent s mindketten mintegy játszva és könnyű szerrel vágnak 
neki annak, a mi minden nyelvben a legnehezebb, a fogalmazásnak. Az 
ügyes és tapintatos módszer pedig lehetővé teszi azt, hogy ki-ki saját 
munkájában gyönyörködhessék. Ezt a módszert és a közölt anyag gya
korlati feldolgozásának módját különös érdemül tudjuk be a jónevű 
szerzőknek, kik közül az első : Bechtel, régóta és általánosan elismert 
szaktekintély.

A szerzőktől követett eljárást a következő példa szemlélteti, me
lyet eredeti szövegében és elrendezésében közlök.

Le Renard et les Raisins (La Fontaine III. 13).
Plan. 1. Un renard affamé voit des raisins magnifiques au haut 

d’une treille.
2. Il aurait bien aimé pouvoir en manger.
3. Après s’être efforcé en vain de les atteindre, il se retire en se 

persuadant qu'ils ne sont pas mûrs.
Morale: On dédaigne souvent ce que l'on ne peut pas avoir.

se passer de qu. ch., renoncer â qu. ch. vmit nélkülözni, vmről lemondani,
Ebből látható, hogy az ép oly egyszerű, mint természetes eljárás 

szerint a szerzők tervezet alakjában megadják azokat a főbb gondola
tokat, melyeket az olvasmány (költemény) tartalmaz, s az ezt követő 
szó- és szólásgyűjtemény segélyével a tanulót az átalakítás és kiegészítés 
munkájára képesítik. Az, a mi e mellett a tanuló önmunkásságára hárul, 
nem túlságosan sok s tervszerűen és fokozatosan jelentkezik mind na
gyobb követelésekkel a tanuló önállóságát illetőleg.

* Vagy 80 legelterjedtebb és legkiválóbb franczia olvasó- és nyelv
könyvet sorolnak fel a szerzők és könyvük minden egyes darabjánál pon
tosan utalnak arra, hol az illető olvasmány hol fordul elő.

Tennes et phrases.
mourir presque de faim 
la treille
les raisins ont l’air d’être mûrs

éhen majd meghalni 
szőlőlugas
a szőlő érettnek látszik 
valamit szivesen tenni 
a szőlőt elérni 
valamit elhitetni magával

aimer à faire qu. ch. 
atteindre aux raisins 
se persuader qu. ch.
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A kötet dús és változatos tartalmát legjobban a következő össze
gezett felsorolás állítja elénk. Az I. rész (1—37. lap) prózába átírandó 
költemények tervezetét adja, még pedig 44 darabot, nagyobbára La 
Fontaine és Flórian meséiből. — II. rész (38—94. 1.) : mesék és elbeszé
lések, 63 darab.— III. rész (95—116. 1.): történelmi elbeszélések, 20 
darab.-— IV. rész (117—138. 1.): párbeszédek, 24 darab. — V. rész 
(139—166. 1.) levelek, 41 darab és végre VI. rész (167—180. 1.) leírások, 
12 darab. — Mindegyik rész ezenfelül két csoportra oszlik, mely a köny- 
nyebbről a nehezebbre halad és bevezetésül «conseils généraux» czím- 
mel az illető műfajra vonatkozó általános gyakorlati szabályokat és 
útbaigazításokat tartalmaz.

Jegyezzük meg, hogy a szerzők ezt az I. kötetet a középiskolák 
alsó és középső osztályainak szánták és a felső osztályok szükségletét 
egy II. kötet lesz hivatva kielégíteni. Ezzel szemben ismerjük be 
őszintén, hogy a mi középiskoláink szükségletei és czéljai, a franczia 
nyelvű átalakításokat és fogalmazásokat illetőleg, szerényebbek, a mi 
sem megrovás, sem hátrányszámba nem megy, mert ha valahol, akkor 
itt tanácsos : keveset de jól markolni s a tanulókat felszínes nagyzástól 
megóvni !

Kritikai megjegyzéseinkkel és ellenvetéseinkkel gyorsan végezhe
tünk, mert a könyvnek úgyszólván csak egy, még pedig az előszónak 
első mondata ejtett némileg gondolkodóba : «Apprendre à l’élève à expri
mer ses idées, dans une langue étrangère, correctement et avec une 
certaine aisance, tel doit être le but de l’enseignement d’une langue 
vivante.» Véletlenül vagy tudatosan hagyták-e el a szerzők e mondat 
végéről az alkalmi kiegészítőt «dans les établissements de l’enseigne
ment secondaire», nem tudjuk, de ez az eset újra bizonyítja, hogy a 
középiskolai modern nyelvtanítás czélja körül még mindig ingadoznak 
a vélemények és hogy az elméletileg kitűzött végczél jóval magasabban 
áll annál, a melyet a gyakorlatban elérhetünk.

Elég ha utalok arra, hogy e speciális kérdésnek nálunk, főleg 
Bartos kezdeményezése révén, egész külön kis irodalma van, s hogy e 
sorok írója is az iskolai czélok középpontja gyanánt az idegen irodalmi 
művek megértését tekinti. Noha az új tantervek, mint fentebb láttuk, e 
középponttól el kalandoznak is, ez csak komolyabb intelem lehet arra 
nézve, hogy az átalakítások és reproductiók körét lehető szűkre vonjuk.

Ily értelemben a Bechtel-Glauser-féle könyv jó szolgálatokat 
teljesíthet ; szemelvényekből álló kivonat franczia nyelv- és olvasó
könyveink végén mint hasznos függelék szerepelhet, a mit ezennel a 
kiadóknak és tankönyvíróknak különös figyelmébe ajánlok.

K e m é n y  F e e e n c z .
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— Erzsébet királyné emléke. Wlassics Gyula dr. vallás- és 
közoktatásügyi miniszter a következő körrendeletét adta ki :

Megdicsőült Erzsébet királyné ő cs. és kir. Felsége emlékezetének 
évenként iskolai megünneplése tárgyában.

Még frissen sajog a szörnyű seb, melyet nemzetünk lelkén ütött a 
durva gyilkos, a ki Magyarország földi nemtőjét, Erzsébet királyasszonyt 
orvul megölte messze idegenben.

Megölte azt a királynét, a ki nemzetünk szószólója, anyja volt, a ki 
megosztotta falatját a szegénynyel, a ki mint dicső védszentje, Erzsébet, 
fejedelmi palástjának szárnya alá vette a szükölködőt, a ki fájó könnye
ket törölt le, mialatt lelke sirt s a ki mindeneknek jó anyja volt, s kinek 
áldott nyomán az engeszteló'dés rózsái fakadtak, — megölte egy alávaló 
szövetség vadálattá aljasult tagja, élő példájául annak, hogy mivé lesz 
az ember, a rossz nevelés és ferde elvek hatása alatt, mikor hit és erkölcs 
nélkül nő fel s nyomorult eszével túlteszi magát a törvény korlátain.

Tanítsuk az ifjúságot hinni és munkálkodni.
Tárjuk fel előtte azt a rettenetes örvényt, a melyet a fejetlenség és 

szívtelenség tanai nyitnak minden társadalomban. Tanítsuk megutálni 
azt az intézményt, melynek mérges, gyalázatos fája ilyen átkozott gyü
mölcsöket terem.

Neveljük Erzsébet királyné emlékében a tanuló ifjúságot. Nem 
szabad az О dicső emlékezetének meghalaványulnia a jövő nemzedék 
lelkében sem. Evről-évre szenteljük az 0 dicső és áldott emlékezetének 
az О védszentje Erzsébetnek napját, november tizenkilenczedikét. — 
S míg a gyász e szomorú esztendejében már megtartottuk gyász-ünne
peinket, ezentúl évről-évre, Erzsébet napján méltó gyászünnepélylyel 
újítsuk fel a mi elvérzett pátronánknak, Erzsébet királyasszonynak emlé
kezetét; forduljon a maga hite szerint Istennek oltárához, teremtője kegyel
méhez az egész magyar tanuló ifjúság, a tiszta gyermeklelkek és fellángoló 
ifjúi szivek imádságában jusson az Úr elé a jövő nemzedék hálája és 
szeretete Erzsébet királyné iránt, a ki szeretetének áldásával halmozott 
el bennünket, a kinek utolsó imájába is bele van foglalva nemzetünk bol
dogsága.

S az Isten házából az erkölcs, a törvény tisztelet, a tudás és haza
szeretet templomába : az iskolába gyűljön a fiatalság, a mely előtt igaz
gatói vagy tanári szó hangoztassa lelkesülten Erzsébet királyné áldott 
emlékezetét, a nemzet anyjáét, a kinek szivét már halála előtt a fájdalom 
hét tőrdöfése járta át, a kinek szent élete és vértanú-halála örök emléke ■ 
zetül álljon fiaink és leányaink előtt !
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A gyász- és emlékünnepély pedig záruljon a mi nemzeti imádsá
gunkkal, a Kölcsey «Hymnus»-szávai, a melynek szép szavaival kérjünk 
áldást a Magyarok Istenétől a mi nemzetünkre és a trónra, a melynek 
Ô soha el nem halványuló fényes csillaga volt.

Kérjük a népek és nemzetek Istenét, hogy áldja meg, vigasztalja 
meg Felséges Atyánkat, a királyt, s áldjuk meg az ő drága hitvesének 
szent hamvait, mondván :

Áldott legyen dicsó'ült királynénk, Erzsébet felséges asszonyunk 
emlékezete! . . .

— A «Theoreticumok». A múlt hó folyamán olyan könyv 
hagyta el a sajtót, melynek megjelenését bátran eseménynek mond
hatjuk a magyar pædagogiai irodalom terén. Kég várt, kedves 
vendége lesz e könyv első sorban azoknak, a kik a tanárképző
intézet gyakorló főgymnasiumában nyerték bevezetésüket a pæda
gogiai gondolkodásba és a tanítás gyakorlatába ; mert igen sokan 
közülök régóta táplálták azt az óhajtást, vajha nyomtatásban birhatnák 
azon eszmékben gazdag és széles tudományos alapon nyugvó fejtegetések 
foglalatát, melyeket a gyakorló főgymnasium pædagogiai vezetője, 
dr. Kármán Mór «theoreticumok» név alatt heti két órában az intézet 
tanárjelöltjeinek nyújtott, s a melyek leglényegesebb pontokban felölel
ték a nevelés elméletének egész körét, s a mellett különösen is a közép
iskolai oktatás elméletét. Kármán, kinek elméje folyton dolgozott elmé
letének fejlesztésén és tökéletesítésén, mindig vonakodott a maga 
rendszerét befejezettnek tekinteni s nyomtatásban állandósítani, mint
egy megkötni. Mikor azonban a gyakorló főgymnasium 25 éves ünnepére 
készült, ez alkalommal maga a mester gondolt rá, hogy mintegy az inté
zet eddigi működésének emlékéül összeállíttassanak azok az elméleti 
tételek, melyek az iskola szellemi irányát a lefolyt negyedszázad alatt 
megadták. Csak ilyen pædagogiai emléknek, történeti adaléknak tervezte 
ekkor is a munkát s nem akart új művet írni. Legjelesebb pædagogus- 
tanítványát, "Waldapfel Jánost bizta meg azzal, hogy a theoreticumok 
jegyzőkönyveiből rendszeresen összeállítsa a fejtegetések foglalatát. 
Waldapfel a rendelkezésre álló forrásokból el is végezte, részben Kármán 
segítségével, az összeállítást ; a könyv azonban a jubilaeuin évében nem 
jelenhetett meg, Kármán megbetegedése és Volf György igazgató várat
lan halála miatt. Waldapfel fáradozásaira azonban egy magánkiadó, ш  
Eggenberger-féle könyvkereskedés tulajdonosa, Hoffmann Alfréd most 
közrebocsátotta e munkát, mely a következő szerény czím alatt jelent meg 
«Adalékok a gymnasiumi oktatás elméletéhez. A budapesti m. k. tanár
képzőintézet gyakorló főgymnasiumában Kármán Mór vezetése alatt tar
tott elméleti értekezletek (theoreticumok) jegyzőkönyveiből összeállította



VEGYESEK. 5 0 5

Waldapfel János». (Budapest, Eggenberger-féle könyvkereskedés. Nagy
8. r. 4+140 lap. Ara 1 frt.) Megjegyezzük, hogy a könyv nem foglalja 
magában az összes tbeoreticumok kivonatát, nevezetesen nem az álta
lános neveléstan elméletét ; de az a rész is, a mely benne van, a gym- 
nasiumi oktatás elmélete, oly általános érdekű, bogy mindennemű inté
zetben működő tanítótársunknak legmelegebben ajánlhatjuk olvasását, 
középiskolai emberre nézve pedig múlhatatlannak tartjuk a mű forga
tását «éjjeli, nappali kézzel».

A munka tüzetes ismertetésébe ezúttal nem bocsátkozunk, arra 
még visszatérünk ; ezúttal csak röviden akartuk hírül adni psedagogusa- 
inknak ez örvendetes és nagyjelentőségű eseményt. A Magyar Pædagogia 
különben a tüzetes ismertetés után is foglalkozni fog e munka tanul
ságaival, a mennyiben időnként újabb adalékokkal járul ez «Adalékok» 
kiegészítéséhez. Vajha a tbeoreticumok többi része is hasonló módon 
napvilágot látna í Vajha különféle intézeteknél működő pædagogusaink, 
kik nagyrészt a külföldi pædagogiai irók egyikéhez-másikához szegőd
nek, általánosan megismernék a magyar pædagogiai gondolkodás eme 
tűzhelyét és legfontosabb eredményeit !

— Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun-vármegye népoktatását illetőleg a 
múlt évi tanfelügyelői jelentésekből a következő adatokat vesszük ki.

Volt:
1896—7 1876

Iskolaköteles _  _ 143,194 84,435
Iskolába járók.... _ 109,120 65,007
Iskolák száma _  . 624 353
Tanítók száma 1311 677.

Az absolut emelkedés mindegyik czímnél igen jelentékeny, de mivel 
mindegyiknél az, tehát az elsőnél is, azért viszonylag a helyzet nem javult 
feltűnőbben. Javult a tanítás intensitása ; most már valamivel több az 
iskola és a tanító a tanulók számához képest, t. i. 1876-ban 184 iskolába 
járó gyermekre jutott egy iskola, most pedig 175-re ; továbbá 1876-ban 
96 gyermekre esett egy tanító, míg most 84-re esik. Nem javult azonban 
az iskolázás extensitása, sőt talán hanyatlott, a mennyiben az iskolakö
teleseknek 20 évvel ezelőtt 77 »/о-a járt iskolába, most pedig csak 76-20°/o-a 
jár. Úgy látszik, a népoktatás emelése tekintetében a tanügyi hatóság 
buzgóbban járt el, mint a közigazgatási hatóságok. Az iskolába nem 
járók számának jelentékeny részét teszi az a körülbelül 6000 pusztai 
iskolaköteles, ki szívesen járna iskolába, de nincs a számukra iskola. 
Mivel azonban a pusztákon a tanyák annyira el vannak szórva egymás
tól, hogy ott csaknem minden tanyához külön iskolaépület kellene, s az 
ú. n. vándortanítással nem oldható meg a kérdés, a jelentés fölveti a
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gyűjtő iskolák eszméjét, melyeket a puszták különböző pontjain létesíte
nének. Ez iskolák úgy lennének szervezendők, hogy bennök a területileg 
meghatárazott körökből a pusztabeli gyermekek az évnek egyelőre leg- 
alább.hat hónapjában bent laknának, a tanító és felesége felügyelete mel
lett. Az állam és a községek egyetértőleg állítanák föl az iskolákat, min
den iskola mellett egy elkülönített épülettel a veszélyes ragályos beteg
ségben megbetegedett gyermekek számára. Az e nemű ú. n. « paraszt - 
convietusok» a jelentés szerint nagy tényezői lennének e színmagyar 
pusztai lakosság erkölcsi és értelmi művelődésének, s nemesebben gyü
mölcsöző befektetést sehol sem tenne az állam, egyház és község, mint 
ezen a téren ; a gyűjtő-iskola megkevesbítené a gyűjtő-fogház lakóit — 
mondja a jelentés. —• Az eszme magában véve szép, de az intézmény 
gyakorlati megkedveltetése arravaló emberek segítségével is nehéz feladat 
lesz s nem mindjárt fog sikerülni. A puszták nagy részében alighanem 
könnyebb és czélravezetőbb eszköz lenne a tanyai iskolák szaporítása. 
A csongrádinegyei tanyai iskolák látogatói 4 —5 kilométernyi sugárral 
leírható kör területéről is összejönnek. A hol a tanyák nincsenek épen 
képtelen távolságban egymástól, ott az egyszerű tanyai iskola is meg
felel a legégetőbb szükségnek. Az ily iskolák mellett aztán kifejlődhet
nék a convictus. A távollevő gyermekek az alföld említett részében is 
reggel mennek el hazulról s este térnek vissza ; ebédet az iskolában esz
nek a tarisznyájukból s este kapnak meleg ételt, mikor hazamennek. Téli 
időben, nagy hó és fergeteg idején azelőtt meg-megtörtént, hogy távolabb 
lakó tanulók éjszakára is az iskolaépületben maradtak, szüleik előzetes 
utasításából, s ilyenkor a tanító segítette meg őket egy kis fekvő alkalma
tossággal némi viszontszivességért, míg aztán másnap vagy szánon vagy 
gyalog is hazamentek. A népéletben ily módon kifejlődött előzményekből 
lehetne a benlakásos rendszert apránként kifejleszteni. Olyan tanító való 
hozzá, a ki tud bánni a néppel és ismeri a helyi viszonyokat, a nép cha- 
rakterét ; legjobb, ha helybeli származási! tanítóra bízhatni.

— Intézeti jubilæum. Az aradi állami tanítóképző intézet ünnepi 
módon kivánja megülni fennállásának 25 éves évfordulóját. A rendező 
bizottság e végből felhivást küldött szét első sorban az intézet volt 
növendékeihez, de egyéb érdeklődő tanférfiakhoz és testületekhez is. 
Mint azonban most értesítenek, az október hó 20-ára tervezett ünnepet 
az országos gyászra való tekintettel később meghatározandó időre ha
lasztják el.

-— Gyermekvédő kongresszus Budapesten. Vettük a következő 
felhivást :

Üdvözlet a gyermekszeretet nevében! Nemzetközi gyermekvédő 
kongresszus lesz a jövő évben, 1899 szeptember havában Budapesten.
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Az 1896-ban Firenzében tartott kongresszus határozta el ezt Budapest 
székes főváros hatóságának Maleomes Jeromosné bárónő által tolmácsolt 
meghívására s a magyar székes fővárosban a gyermekvédelem ügyével 
foglalkozó negyvenkét egyesület és társulat nagyobb részének kiküldöt
teiből alakult előkészítő-bizottság megtette a szükséges előmunkálatokat.

Ma, midőn József cs. cs kir. föhcrczeg úr О Fensége az előkészítő
bizottság felkérésére a kongresszus védnökségét elfogadni kegyes volt s 
Budapest székesfőváros hatóságán kívül, mely «hazafias lelkesedéssel át
hatott önérzettel » fogadta a kongresszus megtartásának hirét, a nagy
méltóságú vallás- és közoktatásügyi, belügyi, igazságügyi és kereskedelmi 
miniszter urak, továbbá Pest-Pilis-Solt-Kiskunmegye hatósága és a buda
pesti főügyészség külön kinevezett kiküldöttek által is résztvesznek a 
kongresszus előmunkálataiban s megígérik a további közreműködést, az 
előkészítő-bizottság április hó 26-án tartott nagygyűlésének határozata 
alapján érkezettnek látjuk az időt, hogy a hazai és külföldi szakférfiakat, 
ügybuzgó nőket, továbbá a gyermekvédelem ügyével foglalkozó hatósá
gokat és testületeket felkérjük, hogy ezen a kongresszuson közreműködni 
s e végből mindenek előtt tagokul jelentkezni s esetleg megbízottaikat 
megnevezni szíveskedjenek.

Mellékelve közöljük a kongresszus szabályzatának tervezetét és az 
előkészítő-bizottság által megállapított tételeket, melyekből kiki meg
győződhetik, hogy a kongresszus munkálatai nemcsak nagyfontosságúak, 
de közérdekűek is lesznek, mivel tárgyalásai minden fontosabb kérdést 
felölelnek, melyek a gyermekekre vonatkoznak s melyek alkalmasak 
arra, hogy a gyermekszeretetei ápolva és terjesztve, az emberbarátok és 
kulturpolitikusok magasröptű eszméinek alapot és közérdeklődést teremt
senek.

A tagsági díj a részvételre egyénenkint 5 forint, sőt tekintetbe 
véve a gyermekek ügyével kiválóan foglalkozó pædagogusok érdeklődé
sét : gyakorló tanítók és nevelők, valamint tanintézetek számára csak 
2 frt 50 kr. Uly csekély összeg, melynek egyedül a kongresszus naplója, 
mely körülbelül 50 ívnyi terjedelmű s a gyermekügyre vonatkozó nagy
fontosságú közleményeknek valódi kincstára lesz, teljes egyenértékét 
képezi.

De ezenkívül gondoskodni fog a rendező-bizottság arról is, hogy a 
kongresszuson résztvevők mindegyike részesüljön az ily alkalmakkor 
szokásos kedvezményekben, — minők vasúti és hajózási díjmérséklések, 
kedvezményes részvétel a kirándulásokban, kiállítás megtekintésében s 
más társas összejövetelekben, — mindenek felett pedig gondoskodik 
egyes, a kongresszus czéljaival összeköttetésben álló becses nyomtatvá
nyok kézbesítéséről.

Mindezekről a kongresszus értesítője fogja a beiratkozott tagokat
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részletesen tudósítani, mely értesítőnek ezentúl megjelenő számait min
den tag megjelenése után azonnal megkapja.

A tagsági díjak a bizottság pénztárnokáboz : dr. Mandello Károly 
úrhoz (Budapest, Y. kér. Sas-utcza 6.) küldendők be, másnemű ügyök
ben pedig a kongresszusi iroda vezetője : Scherer István úr, (Budapest,
VIII. Sándor-utcza 38.) ad felvilágosítást.

Hiszszük és reméljük, hogy hazánk művelt közönsége és egyletei 
tömegesen csatlakoznak hozzánk. A gyermekvedelem és a gyermeksze
retet nemes eszméje nem egyeni feladat, ezreknek kell közreműködni, 
hogy biztosan rakhassuk le a szebb jövő alapját, melynek munkásai a 
megmentendő gyermekek lesznek.

Kelt Budapesten, 1898 junius havában.
A kongresszus előkészítő-bizottsága nevében : Bakovszky István 

elnök, gróf Teleki Géza, az igazgatóság elnöke, báró Dániel Ernőné, az 
üonepélyrendező bizottság elnöke, báró Malcomes Jeromosné, a jóté
konysági szakosztály elnöke, dr. Bókái János, az orvosi szakosztály 
elnöke, dr. Csemeghy Károly, a jogi szakosztály elnöke, dr. Mandello 
Károly, pénztárnok, dr. Katona Béla, az igazgatóság ügyvivő alelnöke, 
dr. Kovács Gyula, a kiállítási bizottság elnöke, Péterfy Sándor, a pseda- 
gogiai szakosztály elnöke, Bákosi Jenő, az irodalmi bizottság elnöke, 
gr. Teleki Géza, az emberbaráti szakosztály elnöke, Scherer István, 
titkár.

A kongresszus tervezetéből közöljük a következő részleteket.
A kongresszus feladata. 1. A nemzetközi gyermekvédő kongresszus 

feladata mindazon kérdések megvitatása és mindazon reformeszméknek 
propagálása, melyek a kiskorúakat — faj-, nem- és valláskülönbség nél
kül — közösen érdeklik s melyek az emberi nem fejlődésének érdekében 
a kiskorúakkal szemben szem előtt tartandók. Különös czélja pedig :

aj Gondoskodni és tanácskozni a felett, hogy a 16-ik életévüket 
még be nem töltött gyermekek úgy a szülői körben, mint a társadalom
ban megvédessenek mindazon, akár egyének, akár testületek által, akár 
társadalmi élet vagy szokás vagy törvényes intézkedések folytán létesített 
állapotok, események és körülmények ellen, melyek bármily tekintetben 
hátrányosak lehetnek az ő physikai, értelmi és erkölcsi fejlődésükre s 
jövő feladatuk előkészítésére.

b) Gondoskodni és tanácskozni a felett, hogy a 16-ik életévüket 
még be nem töltött gyermekek czélszerű és öntudatos physikai, értelmi 
és erkölcsi nevelése iránt a felnőttek társadalma és a hatóságok az eddigi
nél nagyobb és intensivebb érdeklődést tanúsítsanak, vagyis hogy a 
kiskorúak ügye, mint a jövő nemzedék boldogságának alapfeltétele, a 
társadalmi élet öntudatos eszményi czélja legyen.

c) Gondoskodni és tanácskozni a felett, hogy a jelen közélet,
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továbbá a család és iskola oly módon alakíttassanak át, mely teljesen 
megfelel az új nemzedék érdekeinek s mely a gyermekek szeretetét elő
mozdítja.

2. A kongresszus e végből időközönkint különböző országokban 
összejöveteleket tart, melyeken élőszóval, nyomtatványok által, továbbá 
kiállítások, tanulmány-jellegű kirándulások s más eszközök segítségével 
igyekszik a reformeszméket tisztázni és terjeszteni, a gyermekszeretet 
érzelmét erősíteni s öntudatosabbá tenni s végül központi bizottsága 
útján s más eszközökkel megállapodásainak lehetőleg általános érvényt 
szerezni.

3. A kongresszusok köréből teljesen ki van zárva minden faji, 
nemzetiségi, felekezeti és pártpolitikai kérdés s ezenkívül minden egyes 
esetben tartozik a kongresszus annak az országnak, a hol ülésezik, tételes 
törvényeit és jogszokásait tiszteletben tartani.

A kongresszus tagjai A kongresszus tagja lehet minden, gyerme
kek ügyével foglalkozó egyesület vagy hatóság kiküldötte s minden, a 
gyermek-védelem valamelyik részletével elméletileg vagy gyakorlatilag 
foglalkozó felnőtt férfi vagy nő, ki a megállapított tagdíjat befizeti.

7. A kongresszusra külön meghívandók a kongresszus székhelyén 
működő fő politikai, egyházi, iskolai és közjótékonysági hatóságok, to
vábbá a központi bizottság tagjai és a nevezetesebb hazai és külföldi 
egyesületek, testületek és magánosok.

Az előkészítő-bizottság által elfogadott tételek. Az orvosi szak
osztály tételei: 1. A gyermek egészségügye a családban.

2. Gondoskodás a lelenczekről, a vagyontalan és elzüllött gyer
mekekről.

3. Gondoskodás a beteg és testi fogyatkozásokban szenvedő gyer
mekekről.

4. Játszó- és üdülőhelyek.
5. Iskola-egészségügy.
6. Ipari és egyéb munkával foglalkozó gyermekek egészségügye.
7. Alkoholismus.
A jogi szakosztály tételei : 1. Szükségesek-e törvényes intézkedé

sek a szülői hatalom korlátozására, ha annak embertelen gyakorlata a 
gyermek életét, vagy testi épségét veszélyezteti, vagy ha a szülői hatalom 
korlátlan fentartása által a gyermek előreláthatólag a társadalomra ve
szélyessé válik, illetőleg erkölcsi elzüllésnek tétetik ki ?

És ha igen : melyek ez intézkedések ?
2. A bűnvádi eljárás folyama alatt minő intézkedések szükségesek 

a kiskorúak védelmére ?
3. Mely különbségek tartandók fenn a törvényes és törvénytelen 

gyermekek jogi állására vonatkozólag a polgári törvényekben ?
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A pædagogiai szakosztály tételei: 1. A vallás-erkölcsi nevelést 
hogyan tehetnó'k a gyermek nagyhatású védőjévé ?

2. A kisdedóvó-intézetek inkább védő (óvó) intézetek, avagy inkább 
nevelőintézetek legyenek-e ?

3. A házi nevelés ferdoségei a gyermekvédelem szempontjából.
4. Tapaszt alj uk-e a gyermekek kora érettségét és ennek következ

ményeit s mit tehetünk ellenök ?
5. A gyermekeknek szánt irodalom és művészet miben vétkezik 

sokszor gyermekeink szellemi élete ellen ?
6. Vannak-e a mai iskola belső életében tényezők, a melyek a 

gyermekvédelem szempontjából módosítandók ?
A jótékonysági szakosztály tételei: 1. A városok munkásnegyedei

ben, a szegényebb sorsú munkásnép által lakott vidékeken és a pusztákon 
levő iskolák és óvodák mellett állandó tápintézetek állíttassanak.

2. A szegény gyermekek felruházása lehetőleg titokban történjék.
3. A szünidei gyermektelepek az üdülő helyek intézményével 

kapcsolatba hozandók, e mellett gondoskodni kell a beteges városi gyer
mekek elhelyezéséről családoknál. A munkára távozó szegény szülők 
gyermekei, még a csecsemők is, állandó helyen gondoztassanak.

4. A földmívelési telepek, műhelyek, árvaházak és menedékházak 
munkára nevelés szerint rendeztessenek be.

Az emberbaráti szakosztály tételei : 1. A családtalan gyermekek 
intézetekben, vagy egyes családokban nyernek-e megfelelőbb nevelést ?

2. Milyen legyen a javító-intézetek berendezése, hogy az erkölcsi 
nevelés minél szebb eredményeket mutasson fel ?

3. Mennyiben felelne meg egy munkásmenhely gyermekek szá
mára, a hol idejüket bizonyos díjazás mellett hasznos foglalkozással töl
tenék ; minő hatása volna ennek a gyermek erkölcsi érzületére ?

4. Az iskolai szünetek felhasználása az erkölcsi nevelés érdekében.
5. A hazugság és koldulás vágya és ellenszere.
6. A testi és szellemi fogyatékosok (aj vakok, b) siketnémák, 

c) hülyék [idióták és imbecillusok], d) gyengeelméjüek, e) gyengetehet- 
ségűek, f) epileptikusok) ügye.

К é re le m . Sürgősen kérjük a hátralékos tagdíjakat, mert 
a hó végén megkezdjük a postai megbízás utján való behajtást. 

Budapest, 1898. október 10-én.
Dr. G yulay Béla,

pénztárnok.
V., váczi-körut 58.
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BEKÜLDÖTT MŰVEK.

M agyar- la tin  szótár. A középiskolák számára szerkesztette B ú r  ián  
János állami főgymn. tanár. Budapest. Frauklin-Társulat. 511 lap. Ára 
vászonkötésben 2 frt. — E jeles munkára, mely nagy gondot fordít a 
phraseologiára, stiláris és synonymikai megjegyzésekkel, kifejezéscsopor
tok felsorolásával támogatja a tanulót, legközelebb visszatérünk.

M agyar Harmónia. Sopran, alt, tenor és bassus szólamokra irt kar
énekek szemelvényes gyűjteménye. I. kötet. Iskolai vegyeskarok számára 
szerkesztette D eák Gerő. A szerkesztő kiadása. Graef H. bizománya Szász
városon. 190 1. Ára 90 kr. (A szerző szerkesztette volt az E. M. K. E. da
loskönyvét is.)

M agyar Tájszótár. A M. T. Akadémia megbízásából szerkesztette 
Szinnyei József egyet, tanár. Második kötet, III. füzet. (Terjed a rő te -  
szótól a szalad  szóig. 521—ISO hasáb. Negyedrét.) Hornyánszky Viktor. 
Füzetje 1 frt.

Ö sszhangzattan, átm enetek és p ra e lu d iu m o k . Eredeti módszer sze
rint férfi- és nőtanítójelöltek, kántortanítók, zeneiskolák és műkedvelők 
számára irta Schultz Im re. Második teljesen átdolgozott kiadásában át
nézte E ckhard t A idai a pécsi tanítóképző zenetanára, a «pécsi dalárda» 
karmestere. Btampfel Károly. 58 1. Ára 3 korona.

A m a g ya r  nem zet története. Szerkeszti Szilágyi Sándor. Kiadja az 
Athenæum. Újabban megjelent füzetek: 157—159. (II. József uralkodásá
nak vége, II. Lipót uralkodása, az 1790/91-iki híres országgyűléssel.) 
160—162. füzet (I. Ferencz uralkodásának kezdete, Magyarország részvé
tele a franczia háborúkban). E füzetekkel be van fejezve a mű VIII-dik 
kötete, mely Magyarország történetét a szatmári békétől a bécsi kongresz- 
szusig (1711—1815) adja M arczali H enrik  tollából. A 625 lapra terjedő, 
hasonmásokkal, metszetekkel, színnyomatokkal gazdagon felszerelt kötet 
ára díszkötésben 8 frt. — 163—171. füzet. E füzetekkel megkezdődött a 
mű hetedik kötete, melyben Acsády  Ignácz adja elő Magyarország törté
netét I. Lipót és I. József korában. — 172—177. füzet. Acsády Ignácztól 
I. Lipót és I. József korának folytatása, (a mű VII. kötete a 321. laptól 
az 592. lapig) ; e részben főkép a kurucz háborúk története van előadva 
és a kor emlékeit ábrázoló képekkel bőven illustrálva. Füzetje 30 kr. — 
E kötet befejezése után már csak a X. kötet van hátra, s a kiadóhivatal 
értesítése szerint a mü az előirányzott 200 füzetnél nem fog többre ter
jedni.

A m agyar nép m últja  és je lene . Első kötet. A szolgaságtól a sza
badságig. Irta Benedek  Elek. Megjelentek a 15—20. füzetek (Mária Terézia 
idejétől az 1840-es évekig). Képekkel. Budapest, Athenæum. Füzetje 30 kr.

A m agyar nem zet története. írták  S za lay  József és B ará ti Lajos. 
Megjelentek a 81—83. füzetek. (V. Ferdinánd kora). Képekkel és mümellék- 
letekkel. Budapest. Lampel R. Füzetje 30 kr.



Tanító uraknak szives figyelmébe ajánljuk kiadásunkban meg
jelent és a nagym. közokt. minisztérium által általánosan engedélyezett 
népiskolai tankönyveket.

Yass-Sziklay m agyar abc, 5-ik kiadás kötve 16 kr.,
« « « « átdolgozott uj kiadás 12 képpel, kötve 20 kr.

Fali olvasó táb lák  hozzá, 16 lap 2 frt 50 kr.
Vass-Tergina és Kerékgyártó magyar olvasó II. oszt. r. 30 kr., 

III. oszt. r. 35 kr., IV. oszt. r. 45 kr., kötve.
Vass-Hoffmann m agyar olvasó V/VI. osztály részére, kötve 70 kr. 
Yass-Tergina és Kerékgyártó tanyai olv. II/III. oszt.r., kötve 32 kr.

« « « « « IV/VI. oszt. r., kötve 64 kr.
Yass-Irmei és P osa  magyar olvasó, kötve II. oszt. r. 30 kr., III. oszt. 

r. 35 kr., IV. oszt. r. 45 kr.

Továbbá ajánljuk :

+Szabó Mihály siketném a Abcje, kötve 20 kr.
* « « beszélő siketnéma, kötve 40 kr.
Dráb János Csanád vármegye földrajza, kötve 15 kr.
Tergina Gyula Csongrád vármegye földrajza, kötve térképpel 30 kr.

Német ajkú iskoláknak.

Jeck György elemi magy.-német-nyelv és fogalmazás, kötve 30 kr. 
« « P rak tische Volksstilstik I. 3—4. Klasse, fűzve 15 kr.
«

((
«

«

<(
((

((

«

« « II. 5—6. «
Elem entar deutsche Sprachlehre 
szám tani emlékeztető 4., 5., 6. oszt. sz. 
Elementar-Rechnen 4,. 5., 6. Klasse

« 15 kr.
« 15 kr.
« 15 kr.
« 15 kr.

* Mutatvány nem adatik.

Bevezetés czéljából szívesen küldünk mutatványpéldányokat bérmentve.

Hazafias tisztelettel

Traub Б, és Társa könyvkiadóhivatala Szeged.



EMLÉKBESZÉD SZATHMÁRY GYÖRGY FELETT.

A Magyar Pædagogiai Társaság 1898 okt. lö-diki ülésén.

Tekintetes Pædagogiai Társaság !

Mélyen tisztelt Hallgatóim !

Van a népek életében egy érzet, egy érdek, egy eszme, melyet 
ural minden más érzet, érdek és eszme, —  és ez : a haza érzete, 
érdeke és eszméje. Az emberi kebel valamennyi érzelmei között, 
lényegében a tiszteletre legméltóbb, következéseiben országok 
sorsára, népek életére legnagyobb hatású : a hazának szere- 
tete. Nemzetek boldogsága és boldogulása leggyakrabban ennek 
egyenes következménye volt; de m indenkor feltétlenül szoros 
összefüggésben állott ezen nemzeti érzésnek őszinteségével és 
mélységével, mely minden valóban nagy és nemes tettnek legtisz
tább forrása.

Ezredéves állami létünknek, a maga nemében szinte párat
lan történelmi eseménye, itthon és a haza határain túl, bő alkal
mat szolgáltatott nemzeti erényeinknek dícsérésére. Legtöbbször 
első helyen említették, hogy a nyugoti polgáriasodás határszéleire 
állítva, nemzetünk évszázadokon által, m int a kereszténységnek és 
a nyugoti civilisatiónak védőbástyája állott, hogy kímélje a nyu- 
gotot a neki szánt sok ádáz ostromoktól. Ez missiószerü és m a
gasztos küldetés volt kétségtelenül, de nemzetünk fenmaradásá- 
nak titkát ne ebben a mozzanatban keressük.

Attól a pillanattól, hogy szent és bölcs első királyunk a ke
resztény vallásnak és az ezzel együttjáró nyugoti civilisatiónak 
apostolává szegődik és pedig nem más okon, mint azért, mert az 
ősök szerezte haza megtarthatása biztosítékát ebben látja letéve 
egyedül: e percztől, egy évezreden keresztül tanúsított lelket 
emelő elszántságnak és a világot bámulatba ejtő, halált megvető

33Magyar Predagogia. V II. 9.
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hősiességnek kútforrása, kizárólag a haza földjéhez, az ősöknek 
megszentelt hagyományaihoz való imádatszerű ragaszkodás volt, 
mely az évszázadok folyása alatt nemhogy csökkent volna, de 
ellenkezőleg------- mind mélyebbre és kiirthatlanul eresztette gyö
kereit a nemzet életébe.

Kultúra iránti érzéknek és hősies elszántságnak szebbnél 
szebb példáit az úgynevezett classikus népek is nagy számmal 
hagytak az utókorra. De Eóma és Hellas fiainak hősiességében 
mindenkor erősen előtérbe nyomul az egyéni érték érvényre eme
lésére irányuló törekvés. Itt m int ott, a magasabb erkölcsi és 
ideális szempont nem kizárólagos. Ezért történhetett meg, hogy 
Hellas lakóinak az Olympiádokat követő negyedik században m ár 
szebben és meggyőzőbben hangzik a macedóniai aranyok csen
gése, mint nagy honfitársuknak, Demosthenesnek velőtrázó szó
noklatai, — és Bórnában is mihamar bekövetkezik a Caesaroknak 
erkölcsileg rothatag kora, mely megtanítja Itália népét anyagi elő
nyökért ragaszkodni a nemzethez és pénzért szolgálni hazájukat.

A magyar hősöket és költőket soha nem hordták körül vál
lon a lelkesedéstől megittasult népnek bámulására és meg nem 
koszorúzták őket pályalombbal a tömeg elragadó tapsai között, — 
és mégis : nincs árnyalata a hazafias és nemzeti erényeknek, a m e
lyekre történelmünk kifogyhatatlan sorban a legmagasztosabb pé l
dákat nem szolgáltatná.

Magyar ember meg nem értheti és soha érthetni nem fogja, 
hogy költőnek, m int Wieland, mikép lehessen így írnia: «Die 
Vaterlandsliebe der Eömer ist mir ein Gräuel, und Judea, Grie
chenland und Кош sind an dem Wahne eines Vaterlandes zugrunde 
gegangen»; vagy ha találkoznék magyar költő, ki mint Lessing 
így nyilatkoznék : «Ich habe von der Liebe des Vaterlandes keinen 
Begriff und sie scheint mir aufs höchste eine heroische Schwach
heit, die ich recht gerne entbehre» : akkor nem akadna a 
magyar nemzet irodalmának történetében lap, mely nevét be
fogadná, és nem találtatnék kéz, nevét az utókor számára fel
jegyező.

Hadverő hőseinket nem említve és nem íróinkat meg köl
tőinket, kik szellemük legmagasztosabb termékeivel a hazaszeretet 
megszentelt oltárain áldoztak; még tudósainknál sem tudtak soha 
érvényre emelkedni azok a bizonyos világpolgári hajlamok és 
érzések, melyek minden más ország tudósainál — foglalkozásuk
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természeténél fogva — a közösség tudatából eredőleg, 'természet
szerűen származtak.

Magyar ember, ha egyszer a mindennapiasság szűk korlátái 
közül kiemelkedik, legyen akkor költő, tudós avagy katona : m in
den tetténél, minden gondolatával, minden elhatározásában hazá
jára és nemzetére függeszti tekintetét. Az egyiket a nyugoti m ű
veltség és a keleti fényűzés meg pompa találkozó góczpontján, a 
fejedelmi kitüntetésnek és kegynek szédítő fényárja ragyogja 
körül ; a másiknak feje fölött, gyászos börtönében összecsapnak 
az emberi kínnak és szenvedésnek összes gyötrelmei. És ez mint 
az : hazájára gondol és nemzetére. Bessenyey fényözönben el- 
káprázott szemének az idegen jóllét csábjai között, saját nemzeté
nek culturális elmaradottsága jelenik meg és megalkotja a bécsi 
magyar testőrök irodalmi körét; Kazinczynak pallos alá szánt 
feje, népe veszendőnek indult nyelvén aggódik és meghasítván 
öntestét, börtönében vérével készít jegyzeteket Ossian magyar 
fordításához. — És Horváth Istvánnak hazafias érzületből fakadó 
tudományos tévelygései, naivságulsban is, nem meghatók-e? — Az 
a  szilaj vágy, hogy az emberi nem eszmekincse a magyar tudo
mányosságnak köszönjön egy nagy vívmányt és hogy e vívmány a 
magyar nemzet nevével kapcsolatban emlegettessék, Regulyt 
mesés nélkülözések, nyomor és ínség között az Ural kopár bér
ezem és Szibéria jégsivatagjain át, a Jeges-tenger partjaihoz hajtja 
csüggedetlenül. És ugyanaz az érzés, mely a saját nemzete által 
bántóan mellőzött Regulynak, nélkülözések és nehéz küzdelmei 
közepette is tollába mondja, hogy ha nagygyá akarjuk tenni a 
hazát, szenvedései között kettőzött erővel szeressük és kétszeres 
hívséggel teljesítsük iránta való kötelességeinket: ugyanaz az érzés 
vezeti Körösi-1, emberi képzeletet meghaladó sanyarúság között a 
forró éghajlat országaiba, — és a Himalája égbenyúló bérczeinek 
aljában domborodó dardsilingi elhagyatott, magányos puszta 
sírnál meghatóbb apotheozisát a hazaszeretetnek — — az emberi 
nemnek története nem tud felmutatni.

Napjainkban, midőn a népeknél a nemzetiségi ösztön esz
mévé alakult, minden nemzet, mely ez elnevezésre számot vél 
tarthatni, politikai és társadalmi téren, törekvéseinek fősúlyát 
nemzeti jellege megőrzésére és minél tökéletesebb kidomborítá
sára, a nemzeti nyelvnek és hagyománynak biztosítására, és a 
nemzeti érzésnek és hazaszeretetnek tervszerű nevelésére, ápolá-

33*
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sara, gondozására és minél magasabb fokra való fejlesztésére he
lyezi, hogy fiaiban a nemzetiség eszméjét erős hitté nevelje.

Nálunk azonban sok évszázzal ennek előtte, midőn nemzeti 
kérdést nem ismertek még; mikor az egész világ tudósai egyete
mesen a latin nyelvet használták eszméik közvetítésére : a költő 
Zrínyi magával ragadó meggyőzés erejével sürgeti szóval, tollal és 
tettel az önálló magyar hadsereget és a független magyar álla
mot ; kortársa Apáczai pedig, az igazi magyar nemzeti műveltséget 
tekintvén fönmaradásunk egyedüli biztosítékának, oly korban, 
mikor a nemzeti műveltség ismeretlen fogalom, ő, a magyar nem
zeti művelődésnek honfitársaitól félreismert és üldözött mar- 
tyrja, életét, tudását és munkaerejét — a külföld kecsegtető Ígére
tével szemben — nemzetének szenteli és magyar nyelven megírja 
a tudomány egyetemes birodalmát átölelő Encyclopaediáját.

Valóban, Tekintetes Pædagogiai Társaság, áhitat és hit száll 
az ember leikébe, hogy a gondviselés a haza szeretetének ezen 
ösztönszerű erős érzését csak azért ültette a magyar nemzet fiai
nak keblébe, hogy ezen, az emberi család történetében nagyra 
rendelt népet időtlen időkig fentartsa annak betöltésére, a mire 
hivattatott ; mert történelmünk évlapjairól, m int jelenések köny
véből, hangosan szól hozzánk annak a megnyilatkozása, hogy egy 
évezrednek nehéz küzdelmei, vészei és viharai között ez az érzés 
volt a mi hitünk, a mi oltalmunk, a mi védelmünk, a mi pai- 
zsunk, a mi mindenünk. Ez az érzés volt az a bibliabéli láng- 
oszlopunk, mely százados elnyomatás sötét és sivár pusztaságain 
keresztül elvezetett bennünket a politikai és polgári szabadságnak 
vágyva vágyott Ígéret földére ; ez az érzés volt az az ige, a mely a 
halálos dermedtségbe gyakran sülyesztett magyar nemzetet fel
emelte és újra megelevenítette ; ez volt az a századokon által meg
szentelt hagyomány, melyet az ivadék nemzedékről nemzedékre 
hálás kebelben híven megőrzött és ápolt, az unokák lelkében lán
got gyúlasztandó ; ez az érzés az a bűbájos és titkos erő, melyet 
íróink, tudósaink, költőink, művészeink és államférfiaink — 
inspiratio okáért — népköltésünkben, nemzeti viseletűnkben és 
szokásainkban, állami és társadalmi intézményeinkben és minden
ben, a mi e honi föld határain belül létezik, Magyar- tiénius 
néven kutatnak és áhítanak ; ez az a Magyarok-Istene, a kinek 
nevét jó- és balsorsban egyaránt, csak imaszerű áhítattal veszünk 
ajkainkra ; a ki a kedvező szerencsének szédítő mámorában a
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szertelenségtől, a balsorsnak leverő csapásai között pedig a 
csüggedő kicsinybitüsógtől megoltalmazta nemzetünket, — és a 
ki állami létünk második évezredének hajnalhasadásán büszke 
bizalmat és megrendíthetetlen erős bitet önt lelkűnkbe a magyar 
nemzet jövendő sorsa iránt ; mert ez a nemzet, fiai hazaszerete
tének örök-életet adó forrásából------- halhatatlanságot ivott.

Ezen gondolatok támadtak lelkemben, midőn arra a, reám 
nézve sokszorosan szomorú és fájdalmas feladatra vállalkoztam, 
hogy — a Tekintetes Pædagogiai Társaságnak nevében és meg
tisztelő megbízásából — időnek előtte elköltözött társunknak, 
Szathmáry Györgynek sírhalmára letegyem a. kegyeletes megem
lékezés koszorúját.

Mert ő is azok közé tartozott, a kiknek a hazafiság mély és 
határtalan érzése varázserővel kötötte le egész valóját ; a ki nem 
ismert magasabb czélt, mint nemzetének javát véglehelletéig tán- 
toríthatlan odaadással m unkálni; a kinek tiszta keblében minden 
érzés összeolvadt a hazának szeretetében ; a kinek lelkében a
hazának szeretete nem is érzés már többé, hanem -------emésztő,
lángoló szenvedély. E szenvedély erős lánggal lobogott lelkében és 
egész gondolat- és érzelemvilágát betöltötte.

Nemzeti érzületének ilyetén fejlődésére és megizmosodá
sára, lelki életének, egész belvilágának, a milyenné lett, olyanná 
való alakulására, félreismerhetlenül hatott mindaz, a mi fogékony 
gyermek- és ifjú-korát térben és időben körülvevé : az elragadó 
szép táj, melyre az eszmélni kezdő gyermeknek első tekintete 
esett; a korai árvaság, melyre már harmadik életévében ju to tt 
édesatyja halála által ; az ebből folyó sajátos körülmények, melyek 
között azután nevelkedett ; körűié nyom nyom mellett az elnem- 
zetietlenedett magyarság szomorító látványa és a sok történelmi 
nevezetességű hely édes-bús emlékeivel; a munkaverejtékkel ön
tözött út, melyen az egyszerű, kicsiny falusi házikótól, a melyben 
született, a cultusministeri tanácsosi magas méltóságig, a hova 
szakadatlan tanulás és önművelés mellett, nehéz fáradalmak és 
gyakori nélkülözések között, önerejéből magát felküzdötte ; ez ú t
nak fáradalmai és ezernyi csalódásai intézményekben és emberek
ben : mind-mind nyomot hagytak az ő érzékeny lelkenek világá
ban. így lettek lelkének alapvonásai : nemzeti mély hittel párosult 
szinte szilaj lelkesedésti hazafias érzés; embertársaiért melegen 
érző nemes és nyílt szív; az erkölcsi szépért, igazért és jóért



5 1 8 N E M É N Y I IM R E .

heviilő egyenes lélek és ragyogó tiszta charakter; sírjáig megőrzött 
nemes idealismus ; széleskörű, sokoldalú és beható tudás ; éles 
belátással párosult biztos Ítélet ; és végül, mint minden sokat 
küzdött embernél, nagyfokú érzékenység, mely életének végső sza
kában — átélt tapasztalásai miatt — a skepsistől és pessimismustól 
nem egészen idegen.

Szathmárynak  szülőföldje Hunyad. Bölcsőjét tehát ott rin 
gatták azon a földön, a mely Bethlen Gábort szülte ; a mely Kún 
Kocsárdot adta a hazának; a melyen Vajda-Hunyad emelkedik, 
ez a megható fejezete régi nemzeti nagyságunk történelmének ; —- 
és utána hosszú-hosszú sorban Bokaj, Branyicska, Maros-Illye, 
Boldogfalva, Farkadin, Kis-Borcsa: a Thoroczkóyak, Bornem
isszák, Kendeffy, Jósika, Lónyay-családok és a Barcsayak változa
tos hagyományaival. Azután intő például a dák uralomnak és a 
római nagyságnak romjaiban is nagyszerű maradványaival válta
kozva egy-egy gloriosus emléke nemzeti múltúnk dicsőségének : 
Piski, Bukova a Vaskapu-szorossal, mely Hunyadinak 1442-iki dicső 
győzelmét látta, — és a Kenyérmezőnek honfivértől megszentelt 
téréi. De a fénynek és dicsőségnek, mely a Betyezát alján elterülő 
képnek emlékeiből szétsugárzik és büszkén dobogtatja a honfi 
keblét, fájdalom, igen-igen sötét árnyalásai is vannak. Az ősök 
örök dicsőségével szemben ott állanak szivettépő szemrehányás
képpen : Nagy-Bár, Mező-Livádia, Borbátvíz, Puj, Fehérvíz, Ba- 
jesd, Felső-Szálláspatak, Malajesd, Bácsi, Hosdád és Zajkány köz
ségek részint magyar, részint székely nemességből teljesen el- 
oláhosodott lakóival ; nem is szólva Kristyór, régebben Kőrös
falva, Czebe, azelőtt Veresbánya, Brettyin, régi nevén Törzsökfalva ;
Vulcsesd, Dobra, Vermága, Boicza községekről, melyek Völcsed, 
Jófű, Veremága és Kisbánya régi magyar neveiknek eloláhosításá- 
val, lakosságuk egy része is «letépte fényes nemzeti bélyegét» és 
eloláhosodott. — Magának Alpestesnek is, a Hunyadiak ez ősi fész
kének, hol Szathmáry 1845. évi április hó 14-én született, nagy
részben eloláhosodott magyar a lakossága.

A gyermek Szathmáryra, kit a Gondviselés nyílt észszel ál
dott meg, mély és kitörülhetetlen hatással voltak a körülötte levő 
jelenségek. Kevésbbé élénk szellemű gyermeknek figyelmét és kép
zeletét is megragadja vala, ha lát maga körűi embereket, kiknek 
neve magyar ; viseletűk magyar ; szokásaik, öltözetük magyar ;
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vallásuk, papjuk magyar és református, mint az övé; de nem 
értik meg az ö beszédét.

E jelenségek a korai érettség ösztöne által már a gyermek 
Szathmáryval sejttették a körülötte lappangó veszedelmet. De a mi 
a gyermek lelkében csak sejtelemszerüen derengett, az erős érzés
ként dobogtatta későbben az ifjú keblét — és ellentállhatatlan 
szenvedéllyel tüzelte tettre a férfiút. A ki mint gyermek, minden 
ellenőrzés híján, szegénység és nélkülözések között is, miként 
Szathmáry, kitüntetéssel járja iskoláit, és noha 16 éves korától 
kezdve — önfentartási kényszerből —  ideje legjavát, mások tan í
tására kell fordítania, mégis dicséretes eredménynyel végzi be 
tanulm ányait : abban veleszületett erős kötelességérzés van ; az 
érzi hivatását. Miután alsó és középfokú iskoláit Hunyadi várlaka 
közelében, Eákosdon és az erdélyi fejedelmek elhanyatlott dicső
ségű székvárosában, Gyulafehérvárott— , a jogtudományi tanulm á
nyait pedig Kolozsvárott elvégezte, ismereteinek bővítése és bete
tőzése végett 1869-ben Budapestre jött, és miután két évi tanu l
mány után, a jogi és politikai tudományból dicséretes eredmény
nyel tett szigorlatai által itt is magára vonta tanárai figyelmét : 
pályaválasztás előtt állott.

Szathmáry mindenkor és mindenben a szív embere volt és 
életpályáját is, hazaszeretetét követve és minden más tekintetet 
félretéve : szívével választá. Eddigi életútján nehéz lidércznyomás- 
ként kisérte az a gyötrő tudat, hogy Erdélyben hosszú idők kö
zönyét, végzetes hibáit és mulasztásait kell jóvá tenni. Kereste 
az eszközöket ; fürkészte a módokat, a melyekkel a nemzet eme 
súlyos sebhelye felé lehetne fordítani a közfigyelmet, és a midőn 
hosszas töprengéseinek eredményéül azon alternativa elé állítva 
látta  magát, hogy vagy az erdélyrészi magyarság ügye gát nélkül 
halad tovább a megindult lejtőn lefelé, vagy pedig ő, a saját gond
talan nyugalmat ígérő jövőjét koczkára téve, a fenragyogó czélért 
eszközül áll a magasztos ügy megmentésére : Szathmáry tovább
nem tétovázott és nem késlekedett-------a hírlapírás szolgálatába
szegődött.

A hetvenes évek elején, ujahb alkotmányos ærânk kezdetével 
esik össze hírlapirodalmunk aranykora: Kemény Zsigmond, Pálffy 
Albert, Horn Ede, Csernátony, Jókai Mór, Urváry Lajos, Fáik 
Miksa, Kecskemétliy Aurél, Yadnay Károly, Bákosi Jenő, Nagy 
Miklós és hasonló jeleseink neveivel találkozunk e kornak publi-
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czistái között. A nemzetet a politikai átalakulás vágya ragadta meg 
és soha talán a hirlapirodalom művelése és emelése a liazafiság- 
nak fontosabb, sőt talán egyedüli feladatául ily mértékben, mint 
ekkor, nem tekintetett. Ha valaha, ekkor volt szükség és alkalom, 
hogy a hirlapiró lélekzetét visszafojtva lesse a közvélemény szív
verését és megérezze annak minden dobbanását ; hogy megértvén 
a közgondolatot, a szükséghez képest, szavával — idejében fékezze 
a szenvedélyeket, vagy pedig az ország szívét erős lüktetésbe hoz
ván, felizgassa a nemzet szellemét.

A közvélemény fejlesztésében és irányításában a napi sajtó 
ez idő tájt fontos hivatást teljesített. Igaz, hogy sem az újságok 
száma, sem pedig az olvasóközönségé megközelítőleg sem volt oly 
nagy, m int ma ; de a hírlapok rendkívüli tekintélynek örvendtek 
és szavuk nagy sulylyal esett a közvélemény mérlegébe. Az az 
általános lelkesedés és öröm, melyet az ország alkotmányának 
visszanyerése okozott, még mindig lekötve tartotta a kedélyeket ; 
bizonyos ideális hangulatot ébresztett a társadalom minden köré
ben és ez átszállott a napi sajtóra is : minden, az újra visszanyert 
szabadság mézes heteinek örömében úszott még. Ez a hangulat 
illett Szathmáry ideális felfogásához, tiszta, nemes gondolkozá
sához.

Midőn helyét a «Hon» szerkesztőségében elfoglalta, hova az 
akkori szerkesz tő, JókaiMór, az alapos és sokoldalú műveltségű, rend
kívüli olvasottságú fiatal Szuthmáryt 1871-ben meghívta : már akkor 
tisztán lebegett előtte a nagy czél, a magyar egységes nemzeti 
népoktatás, a melynek megteremtését egész munkás élete felada
táu l és vezéreszméjeül kitűzte. Ez az eszme vitte őt a hirlapirói 
pályára, mert látta, tudta és érezte, hogy erről a tárgyról, míg a 
közfigyelmet kellőleg felé fordítania sikerül, nagyon sokszor és 
nagyon sokakhoz fog kelleni szólnia ; ezt pedig semmi más pályán, 
mint a journalistikain, sikerre való kilátással tennie nem lehet. 
Szathmáry óriási munkásságot fejtett ki, m int hirlapiró. Azon
kívül, a mit mint a «Hon»-nak és későbben mint a «Hon» és az 
«Ellenőr» összeolvadásából keletkezett «Nemzet» czímti lapnak 
rendes munkatársa irt, sűrűn jelentek meg dolgozatai más napi- 
és szépirodalmi heti lapokban és folyóiratokban is; mint: a «Va
sárnapi Újság»-ban, a «Fővárosi Lapok »-ban, a «Magyarország és 
a  Nagyvilág »-ban. — A «Szegedi Hiradó»-ban, a «Kolozsvári Ke
let»-ben és «Magyar Polgár»-ban is gyakran találkozott nevével az
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olvasó közönség. Ezen időre esik szerkesztői működése is az 
«Igazmondó» czímü napilapnál.

De minthogy nemcsak társadalmi és közművelődési téren 
látja az elmaradottságot, hanem a gazdasági téren is, és m iután ő 
erejéhez képest, minden téren tenni akar a nemzet javáért, köz
gazdászat! tanulmányokra adja magát, melyeknek eredménye a 
«Budapesti Szemlé»-hen megjelent alapos, mély belátásról és 
széles látókörről tanúskodó tanulságos munkálataiban van letéve.

Köteteket töltenének meg azok az ezrekre menő magvas és 
tartalmas czikkek, a melyeket Szathmáry hosszú publicistikai 
pályája alatt jogi, politikai, nemzetgazdasági, közművelődési, 
közgazdasági és az állami és társadalmi életet érintő legkülön
bözőbb és legégetőbb kérdésekről, mindig alapos tanulmánynyal 
és sok tudással írt. De bár sokoldalú képzettségénél és a szerkesz
tőséghez való viszonyánál fogva gyakran jutott oly helyzetbe, 
hogy a közkormányzat legkülönbözőbb kérdéseiről kellett írnia, az 
ő legkedveltebb thémája, lángoló szeretetének tárgya a magyar 
közművelődés és ennek egyik legfontosabb ága, a magyar nép- 
oktatásügy volt. Lelkében erős bitté válik az a meggyőződés, hogy 
nemzeti kultúránknak és a magyar nemzeti állam kiépítésének 
nagyfontosságú és messzekiható munkájában sem az állam, sem a 
társadalom, sem egyéb tényezők nem állanak feladatuk magaslatán 
és hogy így haladva, soha sem fogjuk kiépíteni a magyar nemzeti 
államot és megízmosítani a magyar nemzettestet. Ellenállhatatlan 
vágy emészti lelkét, bogy a mostoha viszonyok miatt tőlünk el
szakadt testvéreink visszahódíttassanak és hogy erősen lüktető 
nemzeti kultúra megteremtése által a magyar faj hegemóniája 
biztosíttassék ; az állam hatalma fokoztassék; a nemzet ereje 
öregbíttessék. De mivel lángoló lelkesedésén és perzselő fajszere- 
tetén kívül más eszköz a nagy czél eléréséhez nem áll rendelkezé
sére, azért a legalkalmasabb helyen, a sajtóban, a legilletékesebb 
tényező elé, a nemzet fóruma elé viszi az ügyet : gondolkodik, 
küzd, fárad és munkálkodik ; serkent, buzdít és lelkesít ; tervezget, 
útat tör és czéltudatosan irányt jelöl, a melyen haladva, sajnos 
nemzetiségi viszonyaink között, a nemzetünk létérdekeit erősen 
fenyegető veszély elől kitérni lehetne.

Az eloláliosodott magyarság visszamagyarosítása érdekében, 
lázas erővel működő agitátori munka volt az, a mit Szathmáry, 
mint publicista, a hírlapokban és társadalmi téren egyaránt ki
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fejlett. Kiváló személlel felismerte a veszélyt, mely különösen az 
erdélyi részekben fenyegeti nemzetünket a mindinkább elszaporodó 
és elhatalmaskodó oláhság részéről. Tüzes nyelvvel hirdeti a nem
zeti érdekek megóvását; rámutat a nemzet fennmaradásának és 
megerősítésének eszközeire és — bár saját szívét legfájdalmasab
ban érinti — kíméletlen kézzel rántja le a leplet a nemzet testének 
véres sebéről, hogy szavainak annál erősebb nyomatékot adhasson.

Szathmáry kezében tárogatóvá lett a toll és a mit írt, az 
szívhez ható harsány szózat volt nemzetéhez. Tüzes heve, lángoló 
lelkesedése átszállt olvasóira is ; vészkiáltásával felrázta a nemzetet 
végzetes közönyéből és odairányította figyelmét az elnemzetiet- 
lenedett testvérek lakóhelyeire, a hol — talán nem is oly túlságos 
régen — a magyar nemzetnek még erős őrállomásai voltak, me
lyekből ma m ár «az őrök kihaltak».

Szathmáry a szó hatalmával fedd, sőt ostoroz. « A haza égjük 
legbecsesebb műemléke — így ír többek közt —  a vajda-hunyadi 
várkastély, országos költségen már-már restaurálva és középkori 
szépségében szemeink elé állítva van. A várkastély egyik tornyán 
ott áll a nagy Hunyadi János életnagyságú érczszobra. A szobor 
arczczal kelet felé fordulva, kezében zászlót lobogtat, jelképezve 
Magyarország keleti missióját. Soha nemzet ily szatírát magára 
és maga ellen érczbe nem öntött, mint a minőt jelent ama szobor. 
Keleti missió ! Nagy missiókra csak oly nemzetek képesek, me
lyek önmagukat becsülni tudják, melyek nem hagyják elpusztulni 
saját fiaikat ! Missiókra erős nemzet kell és nem széthulló kéve. 
Ha missiót akarunk teljesíteni, erősödnünk, magunkat összeszed
nünk kell és pedig mielőbb : nehogy elkéssünk vele. Hunyadi ősi 
vára restaurálva, de a nép, a mely hajdan ama falakat védelmezte, 
romokban hever. Ha a falakat restauráltuk, segítsünk restaurálni 
a népet is. Ha az a szobor ott fenn érezni tud vala, rég alázuhant 
volna a magasságból szégyenében, látva e pusztulást ! Az a szobor 
már csak arra való, hogy a pusztulásnak gyászolója legyen ! Csak 
arra való, hogy szomorúan emlékeztessen minket arra : mik vol
tunk hajdan és mik vagyunk most. Ne hagyjuk meg továbbra is az 
arczpirító, kínos ellentétet egy restaurált várkastély és egy kipusztu
lásnak indult nép között.»

A lelkes szózat bámulatos hatású volt és országos mozgalmat 
teremtett. A mint az elért fényes siker mutatja, Szathmáry szavát 
meghallotta a büszke paloták ura és a nádfedelű háznak egyszerű
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lakója egyaránt. Szinte divattá lett Hunyadmegyéért és Déváért 
a kaszinókban, nőegyesületekben, társaságokban gyűjteni, esté
lyeket rendezni, felolvasásokat tartani stb. — Az összes lapok 
külön rovatot nyitottak a magyarosítás érdekében megindult gyűj
tésnek. — Szathmáry maga is tevékeny élete legszebb sikerének 
tartotta, hogy a hetvenes évek derekán, mikor a kedélyeket a bél
és külpolitika legégetőbb kérdései kötötték le, nékie sikerült részint 
a felszólalására megindult gyűjtés, részint pedig az általa szer
kesztett Hunyadi-albmn útján 15,000 forintnyi tőkét előterem
tenie a hunyadmegyei eloláhosodott magyarok visszamagyarosí- 
tására. Örömét nagy mértékben fokozhatta még az a tudat, hogy 
az általa indított mozgalom adta az impulsust az «Erdélyi magyar 
közművelődési egyesület» megteremtéséhez. Szathmáry két éven 
keresztül lankadatlan kitartással tarto tta  ébren a felélesztett moz
galmat és hogy az eredmény még nagyobb mértéket is nem 
öltött, csak annak tulajdonítandó, hogy a közönség figyelme és 
áldozatkészsége másfelé tereltetett, az!orosz-török háború sebesültjei 
számára, majd a Deák-szoborra és a szegedi árvíz-katastrópha által 
sújtottak részére megindított gyűjtések által.

Elő lévén teremtve a szükséges eszközök, Szathmáry alkal
mas központot keresett, honnan az elnemzetietlenedett magyarság 
visszahódítására irányuló törekvéseit megindíthassa. Erre leg
megfelelőbbnek Dévát találta, mely hajdan, míg Bethlen Gábor 
néhány oláh családot oda nem költöztetett, tiszta magyar város 
volt; holott ma a lakosságnak nagyobb felét oláhok teszik. Az 
egybegyült 15,000 frton a dévai állami reáliskola mellett ingyenes 
internátust létesített és segély-egyesületet, miknek az volt a czélja, 
hogy minél több eloláhosodott magyar fiút a reáliskolában segé
lyezvén, addig taníttasson, míg a magyar nyelvben és nemzeti 
öntudatban annyira megerősödnek, hogy többé el ne oláliosod- 
hassanak és így a visszamagyarosodás processusát elősegítsék. — 
Ezret meghalad azóta azok száma, kik a Szathmáry által terem tett 
jótékonysági alapnak köszönik kiképeztetésüket.

Szathmáry hirlapírói lázas hivatásának teljesítése mellett, 
tudományos munkákkal is gyarapította a magyar irodalmat. Két 
kötetre terjedő «Tanulmányok»-at ad ki; egy külön terjedelmes 
tanulmányt ír az akkor actuális «Keleti kérdés»-völ és nagy figyel
met keltett annak idejében két kiadást ért munkája «Az amerikai 
verseny és a magyar mezőgazdaság»-ról. Figyelemmel kiséri
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azonkívül és tanulmányozza a külföldi irodalmat és ha oly munka 
jelenik meg, mely az ő kitűzött életczéljának, a magyar cultura 
egészséges irányba fejlesztésének szolgálhat, vagy pedig politikai, 
társadalmi és kulturális nézőpontból okulást nyújthat, nem késik 
azt irodalmunkba átültetni. így fordítja le az Akadémia részére, 
Soréi Albertnek «Európa és a franczia forradalom» czímű 
nagyszabású m űvét; Hüppé-nek «A lengyel alkotmány törté
nelmén -ről írt tanulságos könyvét és Portális-nak «Az egyesült 
államok, az önkormányzat és a ccesarismus» czímű munkáját. Az 
utóbbit főleg azért, hogy láthassuk a mesés áldozatokat, melyeket 
Amerika a művelődés oltárára hoz és a lélekemelő vívmányokat, 
miket ott a közoktatás ügyével egybeforrott demokratia és ön- 
kormányzat teremtett.

Szathmárynah  munkakedvét és óriási munkabírását csak 
olthatatlan tudásvágya szárnyalhatta túl, —  és az önművelésre 
való fáradhatlan törekvésénél csak az ahhoz szükséges szorgalma 
és kitartása volt nagyobb. Nagy kiterjedésű irodalmi munkássága 
mellett arra az óriási olvasottságra és sokoldalii tudásra, mely 
munkáiban meglepi az olvasót, csak úgy tehetett szert, hogy álmát 
rabolta meg, éjszakákat töltvén könyvei mellett. Eközben, hogy 
alkalma legyen az ifjúságra is hatnia, elhatározza a középiskolai 
tanári vizsga letételét. Elhatározását a tett követi mihamar és az 
1879. évben már, hírlapírói munkája mellett, a fővárosnak egyik 
középiskolájában a magyar történelemre és irodalomra tanítja az 
ifjúságot. Vonzó, tartalmas és érdekfeszítő előadása, a tanítványai
hoz vonzódó meleg szíve, csakhamar a legrokonszenvesebb viszonyt 
teremtette meg a tanár és növendékei között. De Szathmáry mint 
mindent, a mire vállalkozott, úgy tanári teendőit is lelkének egész 
odaadásával teljesítette, és így átlátta, hogy ereje elfogy e kettős 
hivatás teljesítése közben. Néhány év múlva tehát megint visszatért 
egészen a journalistikához és újra átvette a «Hon»-nál a külföldi 
rovat szerkesztését, melyre őt széles látókörén kívül gazdag 
nyelvismerete is hivatottá tette. A hazain kívül tehát a külpoli
tikai mozgalmakat is, hivatásszerűen kellett beható megfigyelés és 
tanulmány tárgyává tennie.

Épen erre az időre esik egyik legmozgalmasabb korszaka a 
spanyol történelemnek és egyszersmind Castelar Emilnek, a me
rész és fenkölt eszmék lánglelkű és elragadó ékesszólású bajnoka, 
egész Európát lázba ejtő szereplésének fősúlya. Szathmárynak, ki
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hírlapírói minőségében a külföldi eseményeket élénk figyelemmel 
kisérte, oly mély rokonszenv töltötte el lelkét e nagy férfiú egyéni
sége és szereplése iránt, hogy megtanulta a spanyol nyelvet, 
csakhogy Castelar munkáit és szónoklatait eredetiben olvashassa. 
Sűrű levelezésben is állott e nagy férfiúval, kinek azután, egy 
kötetbe összefoglalva, lefordította szónoki beszédeit magyarra és 
hasonlóképen «A római műveltség és a classions művészet», 
valamint «A művészet, vallás és természet Olaszországban» czimü 
munkáit is. Castelar munkáinak szépsége káprázatos és elbájoló. 
De a mi Szathmáryt Castelar szónoki és egyéb műveiben oly ellent- 
állhatlan erővel vonzotta és lelkesítette, az nem csupán a mélységes 
érzelmeknek és a magasztos gondolatoknak túláradó bősége ; 
nem az eszmék magas szárnyalása, és nem nyelvezetének festői 
gazdagsága, vagy képekben, hasonlatokban és meglepő ügyes for
dulatokban gazdag beszédeinek formai tökéletesség és bevégzettsége 
volt, hanem az a végtelen nemességű tüzes lélek, melylyel a világ
mozgató, az emberi nemet minden rétegeiben átjáró nagy eszmé
ket, mint : a gyülekezési, az egyéni, a lelkiismereti, a vallás- és a 
sajtószabadságot tárgyalja ; valamint az a nemes exaltatióig menő 
mámorító lelkesedés, melylyel Castelar a hazáról szól és a hazának 
szeretetéről. Castelar tanulmányozása mély és kiolthatatlan nyo
mokat vésett Szathmárg leikébe, ki épen oly olthatatlan szere
tettel lángolt hazájáért és nemzetéért m int amaz és a ki, midőn 
később a nyilvános politikai pályára lépett, ha nem is emelkedett 
a szónoki tökéletesség olyan utolérhetetlen szédítő magaslatára és 
nem is lehetett a lelkét eltöltő eszméknek oly elragadó szószólója 
de azért épen olyan tántoríthatatlan, elszánt, lángoló lelkesedésö 
és tiszta-lelkű híve volt minden szabadelvű eszméknek, mint 
aranyszájú m estere------- Castelar.

Szathmárynál szabadelvűbb gondolkozásig embert én való
sággal nem ismertem ; kétlem is, hogy létezhessék. Szivének csak 
egy bálványa volt : a haza ; lelke csak egy hitet ismert : a hazának 
szeretetét; — és akit ő ebben a hitben elég szilárdnak talált és 
állhatatosnak, annál kor, vallás, társadalmi állás és nemzetiség 
különbözetei elenyésztek szemei előtt; azt testvérként meleg 
szeretettel ölelte őszinte kebelére.

Hunyad vármegye intelligentiája rokonszenvvel nézte 
Szathmárg munkásságát; örvendett sikereinek és büszke volt őt 
földijének mondhatni. A dévai választó kerület méltányolván az ő
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kiváló érdemeit, önzetlen hazafias fáradozását és a közjó előmozdí
tásában elért sikereit, már 1878-ban felajánlotta neki a képviselői 
mandátumot; de Szathmáry csak 1881-ben jutott a parlamentbe. 
A dévai választó kerület, midőn Szathmáryt képviselőjeként az 
országházba küldötte, csak részben törlesztette ama kedvezmények 
és jótétemények hosszú sorát, melyek szülőmegyéjében már ekkor 
Szathmáryt nevéhez fűződtek. Ez nem volt előlegezett bizalom a 
kerület részéről, hanem megfordítva.

A képviselői állást senki még ideálisabban nem fogta fel, 
m int Szathmáry. A miért eddig tollal küzdött, most szóval is síkra 
szállhatott. Képviselői állását soha a saját érdekében ki nem 
használta; ellenben boldog volt, ha kerülete részére valamit ki
eszközölhetett. De jóllehet, hogy csak a dévai kerületnek volt 
képviselője, egész Hunyadban alig van közintézmény, melynek 
létesítése nem az ő nevéhez és képviselői ténykedéséhez fűződnék : 
a piski-telepi kisdedóvótól kezdve fel a dévai al-reáliskola kiegészíté
séig és internátussal való kibővítéséig ; az ipartestület épületétől 
és a dévai előlegezési szövetkezet telkétől és házától, fel az önálló 
kir. pénzügyigazgatóságig és a megye székházának kiépítéséig ; a 
Hunyad vármegyei csángótelepítés, Déva város vásári és vámjoga, 
számos állami iskola és kisdedóvó, mind a Szathmáry képviselői 
pályáját jelölik. Nem is szólva azon anyagi és erkölcsi támoga
tásról, melyben 9 évi képviselősége alatt nemcsak választóit, hanem 
mindazokat részesítette, kik hozzá, mint ismert nevű és páratlan 
jószívűségéről is ismert képviselőhöz segítségért fordultak.

Érzékeny szíve szerető részvéttel fordult embertársai 
felé ; legnagyobb örömét az emberbaráti szeretet gyakorlásában 
találta fel és jóságánál csak szeretetreméltósága volt nagyobb, 
melylyel azt gyakorolta. A jótékonyság gyakorlása valóságos élet- 
szükséglet volt nála és későbben, magas állásában is életének 
legnagyobb örömei közé tartozott és legboldogabb napjai azok 
voltak, ha valamely elnyomott, vagy szenvedő, vagy nélkülöző 
embertársát czéljához segíthette. Parlamenti működése, mint a 
tanügyi bizottság előadójáé, egyébként csak folytatása volt a 
nemzeti kultúra érdekében kifejtett eddigi lelkes tevékenységének.

Egész lélekkel csügg ezen az ügyön és ha ez irányú tevé
kenysége súlypontját első sorban épen a hunyadmegyei viszo
nyok javítására helyezi, ez nem tisztán a locális patriotismusnak 
rovására írandó, hanem azon körülménynek tudandó be, hogy a
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hetvenes években, a magyar korona összes megyéi között, Hunyad - 
ban voltak a legszomorúbb kulturális állapotok : a tanköteleseknek 
esak 10 százaléka látogatta az iskolát. Ezen elszomorító állapotok 
a hetvenes évek vége felé már tetemesen javultak ugyan, de még 
mindig alig történt valami a hunyadmegyei eloláhosodott magyar
ság visszahódítása érdekében; pedig ez fájt szívének leginkább ; ez 
zaklatta fel lelkének nyugodalmát legjobban. Gyötrő kínnal 
emésztette őt az a gondolat, hogy saját véreink, kiket az elolá- 
liosodás tőlünk elszakított; saját fajunk, de mely nyelvünket nem 
érti már, hazaellenes üzelmek eszközéül fog felhasználtatni elle
nünk -------  nehéz napokban.

Ez a gondolat érleli benne többek közt azt az elhatározást 
is, hogy a szülő-faluja szomszédságában levő Kis-Barcsa község
nek hajdan magyar és református, de hitben és nyelvben egyaránt 
elnemzetietlenedett oláh lakosságát visszatéríti a görög keleti 
vallásról ősei hitére, a református vallásra. — 1885-ben megindí
totta a mozgalmat, melyet a legszebb siker koronázott, — és noha 
ő maga a kath. hitet vallotta — mindvégig hű és kifogyhatatlan 
jóltevő pártfogója maradt a ref. hitre visszatért kis-barcsaiaknak : 
harangokat szerez számukra; képviselőtársai között több száz 
forintot eredményezett gyűjtést rendez az új egyházközség részére; 
szakadatlanul küzd és munkálkodik, míg a kis egyházközségnek 
templomát is fel nem építteti és nagyrészben sajátjából látja el az 
új egyházközséget templomi berendezéssel. Azután mint buzgó 
apostol el-ellátogat az ő kis nyájához : buzdítja, bátorítja és lelke
síti őket ; új erőt és kitartást önt lelkűkbe és így tartja ébren bennük 
a felszított lángot. Ma ezen egyházközség híveinek száma a százat 
közelíti és minden 40 éven alúl levő egyén beszéli a magyar 
nyelvet.

De a midőn szülőföldje magyarságáért így fáradozik, azért ő 
egy pillanatig sem téveszti szeme elől az országos érdeket, a nemzeti 
kultúrpolitikát sem !

Az eszmék hatalmától elragadott léleknek szenvedélyével 
csinál minden téren propagandát a magyar állameszmének, mely
nek testet öltött alakjaként a magyar nemzeti népoktatás lebeg 
lelki szemei előtt; mert mindazt, a mi a nemzetnek befelé szilárd 
egységet és összetartást, kifelé pedig önérzetet és nagyhatalmi 
tekintélyt biztosíthat, mindazt a nemzeti népiskolától várja. 
.<( A nemzet sorsa — úgymond egyik parlamenti beszédében -
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a mennyiben tőlünk függ, a népoktatás terén dől el és azért az 
igazi nemzeti feladatok a népoktatás terén várnak megoldásra». 
Nemzetünk politikai, társadalmi és ethnographai viszonyait buzgón 
tanulmányozva, Szathmáry lelkében mély gyökeret ver az a meg
győződés, hogy az iskola nálunk nem pusztán kulturális tényező, 
nemcsak a didaktika és pædagogia kérdése, mint más államokban, 
hanem a magyar faj es magyar állam létfeltételének alapja, 
vagy — hogy Szathmáry saját szavaival éljek — «oly kérdés, 
mely a magyar nemzetet csontig és velőig érdekli», — és társa
dalmi, valamint nemzeti politikánknak, ha nem is egyetlen, de 
minden esetre leghatalmasabb, legbiztosabb eszköze, melynek 
fajfentartó, - és alkalmas viszonyok közé helyezve, nemzetizmo- 
sitó ereje van.

A magyar törvényhozó testületnek Szathmáry egyik legrokon
szenvesebb alakja volt, kinek felszólalásait pártkülönbség nélkül 
örömmel és jóakarattal fogadták mindig a hallgatók. Mert ha 
képviselőtársai között tagadhatatlanul voltak is sokan, a kik fölül
múlták őt eloquentiában ; a kiknek szónoklatai szélesebb alapra 
fektetve, gazdagabb tartalommal ömlöttek és tökéletesebb külső 
alakkal dicsekedhettek : de nem volt közöttük egy is, a ki az ügyet 
nálánál több hűséggel és odaadással szolgálta, vagy a kinek szavai 
mélyebb, erősebb és ellentállhatatlanabb meggyőződésből, m int az 
övéi, fakadtak volna. Ebben rejlik szónoki hatásának titka és 
ebben leljük szónoki sikereinek magyarázatát.

Mert Szathmáry, m int előadó szónok nem volt magával 
ragadó. A lángoló hév, a melylyel írni tudott, hiányzott élőszóbeli 
beszédéből. О nem vesztegeti meg hallgatóit külsőségekkel, nem 
a szónoki beszéd figuráival, nem az előadás művészetével. Erős 
gondolatokat kifejező szavai inkább meleg közvetlenséggel, szoros 
logikai rend által és az igazság erejével hatottak a hallgatóra ; — 
beszéde : zamatos és tiszta magyarságú, tartalmas és szabatos volt, 
simán folyó és meggyőződéssel teljes, szívtől jövő és szívhez ható. 
Valamint szavai m inden affeetatió nélkül mindig hű kifejezése 
voltak annak, a mit érzett és a mint gondolkozott, azonképen 
tettei is minden időben a legszebb harmóniában voltak szavaival 
és igazolták érzelmeinek és szavainak tisztaságát és őszinteségét.

A közoktatási bizottságban előadói minőségében és az 
országgyűlési tárgyalások alkalmával történt felszólalásainak ered
ménye az a, magyar nemzeti nézőpontból megbecsülhetetlen fon-
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tosságu mozzanat, hogy az állami felügyelet és ellenőrzés jogköre 
a kisdedóvási és középiskolai törvényben oly kiváló módon érvé
nyesül ; a tanítóképző intézeti tanárok fizetésrendezésének is ő 
volt lelkes szószólója ; továbbá a tanítók és tanítójelöltek katonai 
szolgálati viszonyaik rendezésének hasonlóképpen.

A magyar tanítóság, mely ügyeinek lelkes támogatóját látta 
mindig Szathmáryban, az 1890. évi IV. egyetemes tanítógyülés 
elnökévé választotta öt.

Szathmáry méltányolta és szerette a magyar tanítókat. Nem 
a népszerűség bajhászása miatt, a mi távol állott tiszta, egyenes 
jellemétől és nem tapsaikért, a melyek után nem vágyódott soha
sem ; hanem szerette őket — mint a nemzeti kultúra apostolait — 
szilárd és benső meggyőződésből; mert annak az eszmének, m e
lyet ő propagált; melynek népszerűsítésére törekedett; melyet a 
közszellemben szent meggyőződéssé érlelni keblének leghőbb 
vágya, megvalósítani életének legfőbb ideálja volt: ennek az 
eszmének megvalósítását, ezen magasztos ideálnak megközelítését, 
az osztatlan és oszthatatlan egységes magyar nemzeti államnak a
magyar nemzeti népoktatás által leendő fölépítését------- általuk
és tőlük várta.

Ezt az eszmét — és a tanítói állásnak ezen eszme szolgála
tában való magasztos hivatását, — a magyar nemzeti műveltség
nek a népoktatás útján az alsó néprétegek milliói között való 
terjesztésének nemzeti nagy fontosságát fejtegeti a IV. egyetemes 
tanítói gyűlést megnyitó, eszmékben gazdag és gyönyörű szépségű, 
gyújtó hatású beszédében, melyért az akkori közoktatásügyi mi
niszter, Csáky Albin gróf, egy Mindszentről hozzá intézett meleg
hangú levélben lekötelező elismeréssel üdvözölte őt és a népokta
tási ügyek élére, a vezetése alatt álló minisztériumba, miniszteri- 
tanácsosnak meghívta.

Szathmáry engedett a meghívásnak. Nem az állás, m int 
ilyen, kecsegtette őt, hanem, hogy élete eszményének megvaló
sításához, melyért eddig inkább szóval és tollal, m int tettel lép
hetett sorompóba, közelebb hozatott ; hogy mód nyújtatik néki, 
ifjúkorának a magyar nemzeti culturáról szőtt álmait, messzemenő 
terveit realizálhatni.

Szathmáry kész kultúrpolitikai programmal, erősen kialakult 
meggyőződéssel állott azon munkakör élére, a melyre elhivatott és 
a melyre tehetsége és eddigi munkássága is prasdestinálta. «Minden

34Magyar Pædagogia. V II. 9.
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iskola — úgymond ■— kedvező viszonyok közé állítva, két érdeknek 
tehet komoly szolgálatokat : az egyik a didaktikai —  kulturális 
érdek; a másik a nemzeti vagy állami érdek». E néhány szóban 
kristálytisztán tükröződik Szathmáry felfogása. Láthatjuk belőlük, 
hogy helyes népoktatási rendszernek csak azt tekintette, mely 
a mellett, hogy a nép szellemi szükségleteit kielégíti, valláserkölcsi 
életét nemesíti, az iskolát egyszersmind a hazafiúi érzések tűz
helyévé teszi ; a hol a nép minden rétegének gyermekei a legmara
dandóbb benyomásokat szerzik a nagy nemzeti család hagyomá
nyaiból és a hol felébresztetik és híven, gondosan ápoltatik a 
gyermek fogékony lelkében a nemzet nagy egységéhez való hozzá- 
tartozandóságának érzete és tudata, a melynek segítségével azután 
felfoghatja, megértheti és átérezheti, hogy mik voltak azon nagy 
és lélekemelő motívumok, a mikért a letűnt nemzedékek imádkoz
tak, küzdöttek, szenvedtek és vérzettek.

«A nép érzéseiben hatalom gyökerezik. » És ennélfogva, ha 
a magyar korona területén minden iskola, nemzetiségre-, nyelvre- 
és felekezetiségre való különbség nélkül, a nép gyermekeinek 
vérébe nem oltja be azon tanokat, melyeket hangosan hirdet a 
hazaszeretetnek magasztos evangéliuma, és ha kiolthatatlanul nem 
plántálja a haza jövő reményének, az ifjúságnak leikébe azt az 
érzést, melynél fogva büszke önérzettel vallja magát nemzete tag
jának ; ha nem teszi az ifjú nemzedék szivét és lelkét fogókonynyá 
dicső nemzeti m últúnk emlékeinek méltányló megértésére és a 
haza jelenben való érdekeinek átérzésére és helyes felfogására ; ha 
mind ezeket elérnie nem sikerült : akkor az a népoktatás hasztalan, 
eredményeiben áldástalan munkát végzett és nem töltötte be 
nagyrarendelt hivatását.

Szathmáry éles szemmel látott és jól Ítélt; mert mind
ezen tényezőknek szükségességét és kiváló fontosságát mé
lyen érzik még azok az államok is, melyek természeti helyze
tüknél, múltjuknál és históriai alakulásuknál fogva, nemze- 
tileg is egységes és összetartozó egészet képeznek ; melyeknek 
tagjai egységes népfajból állván, nyelvükre, múltjukra, szokásaikra 
és érdekeikre nézve is azonosak : mennyivel inkább kell tehát, 
hogy áthasson e közszükség érzete minket abban a tudatban, hogy 
hazánkban, a viszonyok polyglott természeténél fogva, az állam
egység eszméje és gondolata, a lakosság nem minden rétegében 
vert még kitéphetetlen gyökereket. Azt Szathmáry jól tudta és
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érezte, hogy épen ez a tény teszi nálunk a nemzeti nevelés kérdé
sének megoldását a legfáradságosabban realizálható tényezővé ; 
de viszont ez a tudat győzte meg őt arról is, hogy csakis a szó 
legteljesebb értelmében vett nemzeti nevelésnek áldásos hatása 
alatt tisztulhat és nemesbedhetik népünk minden rétegének 
hazafias és erkölcsi felfogása, és terjedhet szellemi látóköre 
annyira, hogy tudatosan és imponáló erélylyel tudja magától 
elutasítani és távol tartani a lelketlen és káros idegen befolyá
sokat, melyekkel, a mint Szathmáry azt kora ifjúságától fogva 
szerzett személyes tapasztalataiból sajnosán tudta, egynémely 
nemzetiségi iskolában a gyermekek lelkülete és érzelmei a phana- 
tismus és elfogultság maszlagja révén már csirájában megmérgez- 
tetnek ; mert államellenes tanokkal megtévesztve oktatják ki őket 
nemzetünk múltjának történetére ; a mit hirdetnek nekik, az hamis 
tan ; a mire őket tanítják, az rú t hálátlanság haza és nemzet 
iránt; és a m it szemük láttára müveinek, az tömjénezés — — 
hamis oltárok előtt.

Ma már mindenkit áthatott és a köztudatba is átm ent az a 
meggyőződés, hogy azé az állam, a kié az iskola; és a nemzetisé
geknek e téren kifejtett veszedelmes agitatiója tanúságot tesz 
a mellett, hogy azt ők is erősen érzik, hogy a nemzeti élet 
emelését és fejlesztését czélzó valamennyi tényező közt az isko
lának ügye a legfontosabb állami érdek, — és hogy m int olyan 
factor, melyben állami életünk föltételeinek összes szálai össze
futnak, az iskola ügye az egész nemzetnek ügye, a melyért kell 
hogy egyforma odaadással és lelkesedéssel szálljon síkra m in
den ember.

Ezen meggyőződés tüzelte Szathmáry hazafias lelkét arra, 
hogy évtizedeken által, lankadatlan kitartással izgatott és állott ki 
a  «nemzeti népoktatás» mellett, és a mint az uticai Cato minden 
beszédét Carthaginem esse delendam-mal kezdette meg és zárta 
be, azonképpen Szathmáry közpályán való működésének minden 
tényéből is hangosan kiált felénk az intő szózat, hogy nemzeti 
államot csak nemzeti népoktatás mellett fogtok teremthetni !

Szathmáry kultúrpolitikai törekvéseinek végczélját a nép
oktatásügy államosítása jelöli. Ez szól hozzánk «Nemzeti állam és 
népoktatás» czímű könyvének minden sorából és ezt bizonyítja az 
a kitörő öröm, melylyel azt az országos mozgalmat üdvözölte, 
melyet a népoktatás államosítása érdekében Csanád vármegye

R i*
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közigazgatási és törvényhatósági bizottsága 1895-ben megindított 
és melyhez, elenyésző csekély kivétellel, valamennyi törvényható
ságaink, a többi között az ország szívének, Budapest székes- 
fővárosnak törvényhatósági bizottsága is csatlakozott. Jól esett 
látnia lelkének, hogy elveit egy nemzet helyeslése kiséri és hogy 
törekvései az egész országban örvendetes viszhangra találnak.

Szathmáry valóságos vallásos meggyőződéssel és bensőséggel 
hitt a magyar nemzeti népoktatás államalkotó erejében.

Voltak sokan és vannak még ma is, a kik Szathmáryt felfogá
sáért nemzeti rajongónak és terveit utolérhetetlen ábrándoknak 
állították.

Legyen.
Ha ábrándozónak azt nevezzük, a ki élete minden reményét 

egy szent érzésnek, egy nagy gondolatnak, egy magasztos czélnak 
feláldozni kész ; a ki minden örömét ezekben találta és minden 
törekvéseit ezeknek megvalósítására irányozá: akkor, a szónak ily 
lelket felemelő nemes értelmében, valóban ábrándozó és rajongó 
vala Szathmáry György is. Mert ő is oly feladat megoldására 
vállalkozott, mely emberi erőnél magasabb vala ; ő is életének oly 
czélt tűzött ki, mely nem egy emberélet alatt érhető el, sőt elérve 
is, reá mint egyénre teljesen haszon nélkül való. De ha ily fel
fogással egy vizsgáló pillantást vetünk a történelembe, nem az 
a kérdés vetődik-e fel szemünk előtt, hogy a Grachus-testvéreken 
kezdve, egy eszméért vagy egy meggyőződésért vagy az emberiség 
érdekeiért önzetlenül küzdők hosszú-bosszú lánczolatán keresztül 
fel-fel : Columbus és Campanella és Bamus Péter és Morus Tamás 
és Galilei és Savonarola és hozzájuk hasonlóan sok-sok mások még: 
vájjon mi egyebek voltak ők, ha nem rajongók és ábrándozók? 
És mindezeket meggondolva és a múlt idők nehéz küzdelmeit a 
jelenkor örvendetes eredményeivel összevetve, valljuk meg: 
ábrándozók voltak az emberi nemnek legnagyobb jóltevői. Őket 
korról-korra a népek gondviselő Istene küldi a világra áldozatul 
szellemi vagy erkölcsi sülyedésbe esett embertársaik megváltá
sára, vagy hogy eszmék fényével igaz ösvényt mutassanak nem
zetüknek.

Az emberi haladásnak mezején egy fűszál sem kél ki, mely
nek magva verejték áztatta földbe gondos ősök által el nem 
vettetett, — és az ivadék nem szedi le a gyümölcsét egy fának sem, 
melyet önzetlen elődök, sokszor önhasznukra való minden kilátás
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nélkül, csupán a jövő reménységének fejében, nem plántáltak és 
gondosan nem nyesegettek.

A népoktatásügy államosítása, melyért Szathmáry küzdött, 
de a mi ma még merő utópiának látszik, idővel be fog következni. 
Be fog következni a szellemi és politikai áramlatok logikai term é
szeténél és expansiv erejénél fogva : vaskövetkezetességgel, m int 
egy jól megoldott mathematikai feladatnak az eredménye, — és 
biztosan mint egy syllogismusnak zárótétele. Az utat, mely a kezdet 
és a czélrajutás között húzódik, majd letűnt nemzedékek nyomai 
jelölik talán és az eszme első harczosainak sírhalmait százados 
moh lepi be ; meglehet. De végtére logikai szükségességgel mégis 
eljő a nagy nap, mely Szathmáry ábrándjait valóra váltja és akkor 
az ivadék, mely a kétségtelenül áldásos eredményeket élvezni 
fogja, visszatekintve az eszme úttörő pályaküzdőire, nem fog el
mehetni a Szathmáry György neve mellett a nélkül, hogy kalap- 
levéve hálás kegyelettel áldást ne mondjon emlékezetére.

Szathmáry erősen kialakult tudatossággal, valóságos stra té 
giai tervezéssel és számítással munkált népoktatási eszményének 
megvalósításán. A haza polgárai között annyira szükséges közös 
átérzésnek és összeforrasztásnak leghatalmasabb, talán egyedüli 
és kizárólagos tényezőjéül a magyar nyelvet tekintvén, törekvései 
a nyelvhatár terjesztésében jegeczesedtek ki. De e részben is első 
sorban az önvédelemre szorítkozik és azokat a helyeket szállja 
meg a magyar kultúra és államiság védőbástyáival, állami isko
lákkal, a hol a már elnemzetietlenedett magyarságot kell vissza
hódítani, vagy azokat a községeket, a melyek «vérszegények 
magyarság tekintetéből» és attól lehet tartani, hogy a magyar 
kisebbség, mint ez oly sok esetben megtörtént, elnyeletik a tú l
súlyban levő idegen nemzetiség által. Ezután következtek az oly 
községek, melyekben a magyar elem túlsúlyban lévén, a csekély
számú más nemzetiségűekre assimiláló hatást gyakorolhat az is
kola; negyedik helyen a tisztán idegen nyelvű és nemzetiségű oly 
községek, melyeknek higgadt és józanabb belátású lakossága, 
önként és örömest hajlandó nyelv tekintetében is assimilálódni, 
összeforrni velünk, ha az állam megadja a hozzá szükséges módo
kat és eszközöket — a népoktatási intézetek felállítása által ; m ert 
önmaguk átlátják, hogy a teljes egyenlőségnek csak ez az egyedüli 
útja, mert csak ez hárít el minden akadályt a nem magyar-ajkú
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polgártárs előtt ; csak a magyar szó nyitja meg előtte az ajtó t-------
hivatalba és társaságba egyaránt.

Az erőszakos magyarosításnak szándéka távol állott Szathmáry - 
tól. «Mi nem akarunk — mondja egyik parlam enti beszédében — 
senkit erőszakkal megmagyarosítani ; de ezt nem is tehetnők, mert 
nem rendelkezünk még arra sem a szükséges eszközökkel, hogy 
saját elkorcsosodott fajunkat, az elnemzetietlenedett magyarságot 
megmentsük, visszamagyarosítsuk. Az erőszakos magyarosítás 
ellenszenves és gyűlöletes törekvésének én nem voltam és nem is 
leszek szószólója. Én nem vagyok nemzetiséggyülölő és nem aka
rok panmagyarizálni ; de mint magyar ember megkövetelhetem, 
hogy nemzetem egy része visszatereltessék azon testhez, melytől 
mostoha viszonyok elszakították.»

Az imént mondottakból kiviláglik, hogy Szathmáry kultúr
politikai programmja a tisztán magyarajkú  és magyar vidéken 
fekvő községeknek csak végső pontban szánt állami iskolát; csak 
kétségtelenül beigazolt szegénység esetében. E  jelenséggel szemben 
önkéntelenül tolul ajkunkra a kérdés, hogy a ki oly perzselő szere
tettel szereti faját, m int a hogy Szathmáry azt szerette : mi kész
tette őt ily eljárást követnie?

Könnyű a felelet.
Szathmáry közvetlen tapasztalatok hatása alatt tanulmá

nyozta az életet és tanulságot vont a történelemből, és ha a 
tényeknek csakugyan van megdönthetien logikájuk — a mint 
mondani szokás —  és ha a történelem valóban az életnek tanító- 
mestere, a m int azt Cicero állítja, akkor azon az alapon, a 
melyen indult, más eredményre, mint a melyre jött, lehetetlen 
volt jutnia ; mert az ő nézete szerint a tisztán magyar lakossággal 
bíró községekben az iskola csak kulturális czélt szolgál, csak 
didaktikai feladatot old meg ; a másik —- a hazafias, a nemzeti 
czél, iskola nélkül is el van érve. Történelmünkben nem kell 
messzire mennünk példáért. Szegednek sok ezernyi tömegben 
összesereglett, iskolázatlan és addig páriaként elnyomott tanyai 
lakosságát Kossuth 1848-ban «a haza büszkeségének» nevezte, 
midőn a piaczon, beszédének hatása alatt, zuhogó esőben leemel
ték kalapjaikat és m int egy ember megesküdtek, hogy a hazát 
utolsó csepp vérükig megvédelmezik; ellenben a hazánkban élő 
nemzetiségek nagy része, a Hóra és Kloska-féle lázadáson kezdve,.



örömmel ragadott meg minden alkalmat, mikor a magyarság ellen 
síkra szállhatott.

Ezt az érthetetlen ellenszenvet elenyesztetni; az iskolai neve
lés által a nemzetiségbelieket felvilágosítani, megnyerni és a 
magyar elemhez assimilálni volt Szalhrnáry életének egyik leg
hőbb vágya; mert az ő hite szerint «Magyarország csak azon 
mértékben lesz igazán magyar állam, a mily mértékben sikerül a 
magyar nemzet számbeli és faji gyarapodását előmozdítanunk«.

Ha élt valaha ember, a ki a magyar elemnek szellemi 
suprematióját Magyarországon óhajtotta : Szathmáry is lelkének 
egész teljével áhította azt; de a nagy nemzet-összesség azon 
részének, melyet «nép» fogalmával, a szó közönséges értelmében 
jelölni szoktak, ő sem assimiláló erőt nem tulajdonított, sem 
assimiláló tehetséget.

A hol a magyarság eloláhosodott, ott is ez a processus nem 
az oláh köznép hatása folytán következett be, hanem egy kényszer- 
helyzetnek volt az, ép oly természetes, mint szomorú eredménye. 
Minthogy az egyes községeknek nagy minoritásban levő magyar 
eleme külön iskola állítására a szükséges anyagi eszközökkel nem 
rendelkezett, gyermekét iskoláztatni azonban mégis akarta, tehát 
gyermekét az oláh, szerb vagy tót iskolába küldte, a hol a sok-sok 
ezernyi magyar elemre, nem a m,ás 'nemzetiségek összessége, hanem 
azok közül csak két tényező gyakorolta az elnemzetietlenedő hatást : 
az egyház és az iskola, vagyis : a pap és a tanító. Holott azon sok 
százra menő községeinkben, a melyekben egyenlő anyagi viszonyok 
között élve a két, sőt háromféle nemzetiségek mindegyike tart 
fenn iskolát és templomot : évszázados együttlakás után a kölcsönös 
assimilátiónak legcsekélyebb nyoma sem észlelhető.

Mint a mágnespatkó, melynek hajlása és az a körül elterülő 
túlnyomó nagy test-tömeg, bár az egésznek kiegészítő, nélkülöz
hetetlen és összetartó része, érzéketlen vesztegel és csak a csúcsok 
gyakorolnak ható és vonzó erőt: ilyenek a nemzetek. Tétlenül 
vesztegel a sokaság, míg államalkotó és erősítő tekintetből a ható 
és vonzó csúcsokat a szellemi és születési aristo kratia képviseli, — 
és ennek tartalmilag és számbelileg is minél magasabb fokon álló 
szellemi suprematiája hír döntő és alakító hatással állam-élet és 
nemzet-erősödés nézőpontjából.

De Szathmáry, noha lelki szemei előtt mint végső czél az 
exclusiv államosítás lebegett, és hite szerint, a mennyit az iskolá
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ból bármely tényezőnek átengedünk, annyit engedtünk át az 
országból, vagy legalább is a nemzet erejéből és hatalmi feltéte
leiből, azért sem az elérhető czélt, sem feladatának korlátáit soha 
nem téveszté szemei elől. Eles szeme átlátta, bőgj' az államosítás 
egész vonalon való keresztülvitelének sem a módja, sem az ideje 
még nem érkezett el : pénzügyi viszonyaink, hitfelekezeti érdekek, 
politikai intézmények és nemzetiségi tekintetek áthághatatlannak 
tetsző gátakként emelkednek.

Azért tehát, midőn mindezen körülmények szorgos figye
lembe vételével a fennálló viszonyok között is realizálható, föntebb 
vázolt részleges államosítási tervét megteremtette, azt főleg az 
északi, északkeleti és délkeleti felföldek nagy tömbökben lakta 
nemzetiségi vidékei folyamvölgyeinek megszállása által igyekezett 
realizálni, hogy ily módon a nagy nemzetiségi tömegeket, ha 
egyelőre csak keskeny sávok által is, egymástól elválaszsza. 
E mellett különösen kedves eszméje volt, az erdélyi keleti 
megyékben, az oláh-tengertől körülvett Háromszék, Csik, Udvar
hely és Maros-Torda vármegyékben székely magyarság zömét az 
alföldi magyarsággal összeépíteni, még pedig egy kettős híd által, 
melynek egyik ága, értvén ez alatt az állami iskolák egyik hosszú 
lánczolatát, Maros-Tordától — Szilágy és Bihar megyéken keresztül, 
a másik pedig a Maros völgye mentén húzódott volna nzon kettős 
czéllal, hogy míg egyrészt a magyarságot összeköti, másrészt éket 
ver és elválasztja az éjszaki oláhságot az Erdély középvidékén 
lakótól és ezeket ismét a délvidéki oláhságtól.

Ezen kiváló érzékkel és mély belátással felállított terveknek
realizálásán dolgozott azután Szathmáry csöndesen, zajtalanul ;
de — az ország pénzügyi viszonyaihoz mért dimensiókban —
lankadatlan és buzgó kitartással ; boldogan, hogy a miért egy élet
javarészén küzdött, most keresztül is viheti.

/

Es ezen, szilárd meggyőződés alapján, érett megfontolással 
létesült tervének kivitelében azután semmi sietség, semmi kap
kodás, semmi szertelenség, semmi tétova, semmi ötletszerűség, 
és soha egy pillanatnyi megtántorodás : sem a barátság kedve
zéséért, sem a nagyok kegyeiért ; mert az ő szeme előtt mindig a 
közjó érdeke lebegett, saját énjének teljes háttérbe szorításával. 
Eveken keresztül készült, haladt a magasztos rendeltetésű alko
tás, és a mester örömittasan legelteté rajta szemeit ; miglen a nagy
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munkától, melyhez leikével forrva volt, hirtelen, váratlanul — 
a hűséges sáfár elszólíttatott.

Az emberi erőt meghaladó túlfeszített munka, melyet 
Szathmáry, mint kultuszministeri tanácsos hat éven által végzett, 
megörölte testi erejét, és a mind-gyakrabban jelentkező rosszullét 
arra készteté, hogy az 1897. év tavaszán több havi szabadságidőt 
kérjen egészségének helyreállítására. Fájdalom későn. Az első 
consultatio alkalmával már az orvosi tudomány eltörte Szathmáry 
feje fölött a halálos ítélet pálczáját, és barátai, kik szenvedései 
nehéz napjaiban gyakran és gyakrabban keresték fel, hogy kissé 
elszórakozzák a nehezen szenvedőt : fájdalmas szemtanúi voltak 
fokozatos pusztulásának. О maga kezdetben még remélt és beteg
sége első hónapjaiban, mikor fájdalmai engedték, történeti tanu l
mányokkal foglalkozott, bog}’ megírja a m. tud. akadémia részére, 
mely az előző évben tagjai sorába választotta, székfoglalóul 
«А magyar faj kuttur missió ja  a keleten» czímű tanulmányát, a 
mely azonban mindjobban súlyosbodó bajánál fogva csak befeje
zetlen töredék m aradt; töredék, m int kultúrpolitikai terveinek 
és nemzeti törekvéseinek realizálása; töredék, — mint maga 
egész élete.

Szabadságidejének az 1897. évi szeptember hóban történt 
lejárta Szathmáryt nem találta oly egészségi állapotban, hogy 
állását a minisztériumban elfoglalhatta volna. Ez a körülmény 
teljesen megtörte bizalmát, hitét és reményét javulása iránt. 
Pessimismusra hajló, borongó lelke most már érezte, hogy pályá
jának alkonyulásához érkezett; látta, hogy a czél, mely felé életé
nek minden törekvései irányozva voltak, csak részben van még 
elérve és egészen elérni ő immár nem is fogja, — és hogy a 
feladat, melynek biztos nyomán látta magát, csak egy lépéssel 
legfeljebb, ha van elébbre hozva a megoldáshoz most, midőn ő reá 
nézve a tevékenység tere lezáródik örökre.

Lelki állapotát mi sem tükrözi hűbben, mint az a tény, 
hogy barátai, kik felkeresték, ezentúl Job szenvedései könyvének 
olvasásában találták elmerülve. És ebben a tényben rajzolódik 
Szathmáry sorsának egész tragikuma. О, a ki világot átjáró esz
mékért hevült, és csak azért, hogy ezen eszmék egyik lángelméjű 
szószólójának müveit eredetiben olvashassa, nem sokalta egy 
idegen nyelvnek elsajátításával járó fáradalmakat: most a tűrés
nek és szenvedésnek könyvében keresett enyhet és vigasztalást.
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Megfosztva munkaerejétől, elzárva élete czéljától, akadályozva 
ideális törekvéseiben, valóban — miként Jób — ő is mindenét 
vesztté. Gyötrő fájdalmaira, testi és lelki szenvedéseire fenkölt 
lelkű, szerető hitvesének gondviselésszerű, odaadó ápolása igye
kezett enyhet hozni ; azonban a súlyos csapást, mely a családra 
a sorstól szánva volt, ezen önfeláldozó szeretetnek legmeghatóbb 
megnyilvánulása sem bírta feltartóztatni.

De ha szenvedései szivettépőek valának is, és halála megvál
tás emberfölötti fájdalmaitól : a legkeserübb pohár mégis elvonatott 
panaszos ajkai elöl. Érzékeny szíve megkiméltetett a legrette
netesebb csapástól, mely e földi létben érhette volna ; mert kiváló 
tehetségű, ritka szorgalmú és nagy reményekre jogosító, egyetlen 
fia, neki is bálványozva szeretett szemefénye, az egész családnak 
büszke reménye — két héttel későbben követte őt az öröklétbe : 
magával vivén a lesújtott család vigaszát ; édesanyjának jövőbe 
vetett hitét, életének minden örömét és a fájdalom hét tőrdöfésétől 
megtépett szívének könyörtelenül összezúzott reményeit. A beteg
ségénél fogva ekkor már amúgy is elkerülhetetlenül közeli halál
nak szánt apával szemben, az isteni kegyelem valóban teljes 
nagyságában nyilatkozott meg, midőn e megrázó csapás bekövet
kezése előtt szólította őt magához : 1898. évi január hó 14-én.

Szathmáry 52 esztendőt élt. Aránylag kis életkor alatt nagy 
és szép életpályát futott meg ; élete gazdag volt küzdelmekben, de 
a közügyre értékes vívmányokban és egyéni sikerekben is. Becsü
letes, nemes törekvéseiért az isteni gondviselés megjutalmazta őt, 
midőn kedves, boldog házi tűzhelyt ada néki és a polgári javak 
legmagasabbjával, a közelismerés koszorújával övezte halántékait. 
Az óriási részvét, mely végtisztességtételén megnyilatkozott; a 
fájdalom, melylyel barátai koporsóját körülállották, és a mély 
bánat, mely nagyszámú elvtársai részéről őt sírjába kísérte : meg
mutatta, hogy sokan voltak, kik értették és átérezték az ő intentióit 
és méltányló elismeréssel adóztak a zajtalan, de eredményeiben 
áldásos munkának, melyet ő soha nem csüggedő kitartással, párat
lan állandósággal és szünetlen buzgósággal szolgált, de melyet 
befejeznie, nékie végzetétől meg nem adatott.

De ha a zászló kiesett is a lelkesen küzdő bajnok fáradt 
kezéből, m ielőtt azt a várfokára győzelmesen kitűzhette volna: ez 
nem csökkenti érdemeit. E zászlót ő szőtte ; ő emelte fel ; köréje 
híveket ő toborzott : szőtte pedig önzetlen hazaszeretetének és



nemes idealismusának tiszta színarany szálaiból ; fennen lobogtatta 
jobb napokban, erejének és munkabírásának teljében ; köréje czél- 
tudatos, összhangzó munkára Magyarország tanítóseregét legelőször 
táborába ő egyesítette ; a társadalom minden rétegéből is toborzott 
híveket és lelkesedést öntött beléjük az ő lelkesedéséből, midőn 
saját életével és tettei által példát mutatott, hogy a legféktelenebb 
realismusnak szertelen hullámcsapásai között is, miként lehet és 
kell ideális nemzeti és hazafias czélokért, soha meg nem tántorodó
állhatatossággal és nemes hévvel küzdeni m indhalálig-------híven
és rendületlenül. Neményi Imre.

FR A N C Z IA O R S Z Á G  É S  A N G LIA  N E V E L É S I  R E N D S Z E R E . 5 3 9

FRANCZIAORSZÁG ÉS ANGLIA NEVELÉSI 
RENDSZERE.*

Mélyen tisztelt Hallgatóim !
A köpüből reggel kiszáll a méhecske, repül-repül, keresztül 

patakon, folyókon ; fölkeresi más berek virágait is ; megszedi 
mézét mindegyik virágnak; de estére, mézzel megrakottan, csak 
visszaszáll köpüjébe, a közös kincset gyarapítva szerzeményével. 
Engedjék meg, hogy munkanapom után hazaszállván, a távoli 
berkek virágaiból gyűjtött mézem zsengéjét én is ide hozzam el a 
közös köpűbe.

Francziaország és Anglia nevelési rendszeréről akarok ma 
egyet-mást elmondani. Ehhez kérem szives türelmüket. A dolog 
minket is érdekel; közoktatásunk rendszerét most alakítjuk át. 
A mások példájából okulhatunk mi is. Most még nem késő.

Nevelést mondok és nem oktatást, m ert az előbbenit tartom 
fontosabbnak s mert a tapasztalat azt bizonyítja, hogy a nemzeti 
erő és erkölcs fejlődése igen kis mértékben függ magától a szoros 
értelemben vett oktatástól, hanem sokkal inkább a nemzet széles 
rétegeiben érvényesülő nevelés irányától.

Csattanó bizonyíték erre Francziaország és Anglia,
A grande nation a sedáni sebek kiheveróse után egy csodála

tosan tökéletes közoktatási rendszert alkotott magának. Az önren

* Pölolvasta a szerző a M. Pædagogiai Társaságnak 1898 okt. 15-én 
tartott ülésén.
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delkezését visszanyert nemzetnek legjobbjai dolgoztak e mű létre
hozásán. Büszkén dicsekszenek vele Francziaország államférfiai, 
m int a köztársaság legnagyszerűbb alkotásával és legerősebb 
támaszával; mert a rendszer czélja tényleg a köztársasági érzület 
megerősítése ; ennek a czélnak van alárendelve minden ; ennek 
áldozták fel a vallásoktatást is.

S méltán dicsekszenek vele, m ert a maga nemében tökéletes. 
Egy csodálatos gépezet, melynek m inden rugója, csavarja, szorítója 
összevág, melynek minden kereke pontosan jár, sőt könnyen 
mozog, mert az állam nem kíméli tőle azt a becses olajat, mely
nek neve: pénz. Palotának beillő, pompás iskolákban, kitűnően 
képzett tanítói és tanári kar, egyöntetű tanterv szerint, ingyen 
tanítja, ingyen tanszerekkel a franczia nemzet összes gyermekeit s 
a középiskolai ifjak kényelmes berendezésű internátusokban, 
katonai fegyelem alatt készülnek az életben reájuk váró fel
adatokra. Ismeretes a franczia államférfi mondása, ki külföldön 
járván, kivette óráját zsebéből, mondván : «E perczben Franczia
ország minden elemi iskolájában a jelzői mellékmondatot tárgyal
ják». E mondás — még ha adomaszámba veszsziik is — tökéle
tesen jellemzi a franczia közoktatásügy rendszerét. A közoktatás- 
ügyi gépezet talán sehol oly összevágóan nem működik; a tanulók
nak talán sehol oly nagy százaléka nem vizsgázik sikeresen ; az 
iskolák általános fegyelmi állapota talán seholsem oly kifogástalan; 
a tanköteleseknek talán sehol sem részesül oly nagy száma már a 
kisdedóvótól kezdve rendszeres oktatásban ; a vallásoktatást az isko
lákban eltörülték ugyan, de az erkölcstant külön tárgy gyanánt 
kötelezőleg oktatják ; az iskolai hygiene is tökéletes s meghaladja 
mindazt, a miről mi ma még e téren csak álmodunk ; az egységes 
állami felügyelet biztosítja a rendszer egységét ; az állam által ki
adott és kötelezőleg használt tankönyvek s még inkább a tanítók 
részére Íratott, mintaszerű módszertani vezérkönyvek, megköny- 
nyítik az átlépést egyik iskolából a m ásikba; a tanfelügyelet rend
szere ideális : a competentia elvére van alapítva, azaz tanfelügyelő 
bármely iskolanemre csak az lehet, ki az illető fokú iskolánál kellő 
ideig működött. Sőt maga az egész közoktatási rendszer állandósága 
is biztosítva van az állandó közoktatásügyi államtitkári intézmény 
által, melynek értelmében az ügyvezetést teljesítő államtitkár állá
sát a politikai élet hullámzásai nem érintik, a mennyiben a bukott 
miniszterrel együtt távozni csupán a politikai államtitkár kénytelen.
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Mindebből, de főkép a közoktatási rendszer egységességéből 
és állandóságából az következnék, hogy harmincz év alatt annak 
hatása alatt a franczia közszellemnek át kellett volna nemesednie; 
a franczia fajnak testi-lelki erőben meg kellett volna gyarapodnia. 
S mi a tényleges eredmény? Hogy a franczia nemzet e harmincz 
év alatt eljutott a Panamához és a Dreyfus-pör revisiójálioz ; a 
bűnesetek száma ijesztően növekedik ; a családi élet züllése roha
mosan terjed ; a franczia fajnak életereje is megfogyott, mert tíz 
év óta, nem hogy szaporodnék, de olyfokú apadást mutat, mely a 
hazafiakat a legnagyobb aggodalommal tölti el.*

Holott a szomszéd Angliában, melynek pedig közoktatási 
rendszere valóságos anarchia, a közélet tiszta ; a nemzet erkölcsi 
színvonala feltűnő emelkedést mutat ; a bűnesetek száma — 
daczára a büntető codex hiányának s az angol bíró enyhe Ítélkezé
sének — évről-évre csökken; a családi élet — n, legfelsőbb osztály 
kivételével, mely ott is csak mételyes, m int egyebütt — tiszta ; a 
faj számbelileg rohamosan gyarapodik, szellemi ereje és m unka
bírása révén pedig nyomról-nyomra szorít ki minden más fajt, de 
főkép a francziát, mindenünnen, a hol lábát megveti.

A közoktatásügyi anarchia illusztrálására elég legyen ennyi : 
Angliában a teljes tanszabadság elve uralkodik. Mindenki taníthat 
s mindenki tanulhat attól és azt, a kitől s a mit neki tetszik. A nép

* Egy kis szőrszálhasogatással ez ellen azt leliet vetni, hogy az új 
közoktatási törvény csak 1876-ban lépett teljesen életbe, s az azóta eltelt 
22 év rövidebb idő, hogysem a rendszer kipróbálására elegendő lett volna 
s hogysem a faji életerő csökkenésében ez utóbbinak része lehetne. Ez any- 
nyiban igaz is, hogy pl. a Panama s a Dreyfus-pör főszereplői még na
gyobbrészt ahhoz a nemzedékhez tartoznak, mely e közoktatásügyi rend
szert megcsinálta, s hogy a ma élő franczia családapák és családanyák nem 
mindnyájan e rendszer neveltjei. A baj csak az, hogy az ifjú Franczia- 
országtól, mely már igenis e rendszer hatása alatt nőtt fel — a legkiválóbb 
sociologusok egybehangzó véleménye szerint — a nemzet erkölcsi talpra- 
állását, ép a rendszernek a jellemfejlesztés szempontjából sarkalatos hibái 
miatt, remélni nem lehet ; a mint a később elmondandókból ki fog tűnni. 
A faji életerő csökkenése s a szaporodásnak ezzel egybefüggő apadása pedig 
épen a fiatalabbaknál észlelhető egyre fokozódó mértékben. — Egyébiránt 
a rendszerek nem születnek készen, hanem mindig bizonyos megelőző fej
lődés eredményei ; azok a pædagogusok, a kik a rendszert megalkották, az 
abban kifejezésre jutott elveket valószínűleg már előbbi gyakorlati nevelői 
működésükben is, a régibb rendszer keretén belül is alkalmazták, ha nem 
is oly kizárólagosan, mint az ma történik.
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oktatási kényszer ocla redukálódik, hogy írni-olvasni mindenkinek 
meg kell tanulnia; de az állami beavatkozás máig oly csekély, 
hogy közoktatási statisztika is alig létezik, s maga a közoktatás- 
ügyi kormány alig van tájékozva az oktatásügy nem egy ágáról. 
Egységes tantervről, egyenlő tankönyvekről, a tanerőknek egyenlő 
képesítéséről, de csak maguknak az egyfokú iskoláknak egyenlő 
tanrendszeréről is, szó sincs. A felekezetek teljesen autonom jog
körükben, függetlenül intézik iskoláik ügyeit, tudomást sem véve 
egymás intézkedéséről. Egyesek és társulatok legjobb belátásuk 
szerint, szabadon állítnak és szerveznek iskolát. Az állam óvakodik 
ügyükbe avatkozni, vagy felettük felügyeletet gyakorolni. A tanító
képzőkben a legnagyobb egyenlőtlenség : a hány képző, annyiféle 
rendszer, a képesítésben annyiféle fokozat.

A mi, paragrafusra fejtett formaságokhoz és az állami gyám
kodás látásához nevelt szemünk és agyunk elképedve áll e rend
szertelenség előtt, melyet kicsinyéivé néz le a franczia is ; pedig 
kár lenéznie. Azt mondjuk vele együtt: «Soha ilyen gépezetet, 
melyben minden kerék másfele jár!» És nem értjük, ily anar
chikus gépezet mellett hogy fejlődhetik nemzet oly hatalmasan.

A dolog nyitja ott van, hogy az angol nevelési rendszer nem 
gépezet, mint a franczia, de eleven, izmos, élő hajtása az angol 
nemzeti életnek, mely azt mindenkori szükséglete szerint magából 
fejlesztette s melylyel az szoros összefüggésben van, magából a 
nemzeti életből szíván erejét és táplálékát. Az angol iskola nem 
szakadt el az angol élettől ; benne ugyanaz az erkölcs, ugyanaz a 
szellem, ugyanaz a gondolkozás, ugyanaz az élet lüktet, m int 
magában a közéletben és a társadalomban ; az angol gyermek, 
mikor az iskolába belép, tovább éli otthoni életét, a megszokott 
hang, a megszokott légkör fogadja ott is. Valaminthogy az angol 
családi életnek, az angol /roménak alapja a vallás, a keresztény 
hit, a mit fitogtatás nélkül, de tudatosan és határozottan vall és 
követ tetteiben is mindenki: azonképen az angol iskola is a val
lást állítja első helyre, még az egyetemen is. — Örökké felejthe
tetlen lesz előttem az a vasárnap délután Cambridge-ben, mikor 
az egyik collegium kápolnájában az összes collegiumbeli, fehér kar- 
inges fiatalságot komoly áhítatba merülve láttam imádkozni és 
énekelni összes tanáraikkal s szüleikkel, rokonaikkal együtt, kik a 
tágas templomot megtöltötték; valamint az a jelenet, mikor esteli 

- szentbeszéd után a templomból kijövő egyetemi ifjak megálltak a
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gyepes játszótér sarkában — mely 10— 12 holdnyi mező, hétköz
napokon csakúgy zengett a labdázó, crieketező, tennisező fiatalság 
zajától s a nézők lelkesült tapsától — s ott, egyikük előénekelvén, 
hangosan énekelték a zsoltárt, az arra menők pedig- nők, férfiak, 
fiatal leányok — megálltak és velük együtt énekeltek. A tanítónő- 
képzőben pedig a meglett fiatal leányok — tennisezés, tanulás 
helyett, a mit az angol vasárnap ünneprontásnak tekintene - 
igazgatójuk szalonjába gyűlve, a szőnyegre, a székekre letelepedve, 
az egész háznéppel együtt zsoltárt énekeltek. Reggel is, az egész 
liáznép — a cselédség is komoly áhítattal hallgatta végig a fel
olvasott szentirási részletet s énekelte együtt a zsoltárt. Nem 
liypokrisisből — ne tessék hinni, hanem komoly, igaz vallásos 
érzésből. Ezt a vallásosságot az angol elviszi magával mindenüvé. 
A világ bármely részében telepedjék meg, házát azzal avatja o tt
honává, hogy templomává teszi, melyben ő, maga a családfő, 
együtt imádkozik háza népével. A komoly vallásosságnak ez a 
megszokása rányomja bélyegét az angol gyermek lelkére. Korán 
megtanulja azt, hogy van valami, a m it szentnek kell tekinteni, s 
szentnek tartván a vallást, megszokja szentnek tekinteni a családi 
kötelékeket is s mindazt, a mi kötelesség. Bizonyos összhang fej
lődik ki ebből lelkében, mely megóvja a jellembeli ingadozástól, 
sőt sok esetben a lelki rázkódásoktól is. A vallás megszabja élet
útját. Egyenesen, biztosan jár azon. Az erkölcs megszabja korlát
ját. Nem lépi azt által.

Holott a franczia gyermek belső meghasonlásbán nő fel. 
Anyja még többnyire vallásos — atyja a vallást gúnyolja. Az 
iskolában papja és tanítója között foly tovább az áldatlan liarcz, 
melyben mindig ő az áldozat, mert az ő hite nem bír megerősödni, 
mert az ő hite rendül meg, mert az ő lelke marad üres, m ert ö 
van kidobva az életbe iránytű nélkül. Az, a mivel a franczia isko
lákban a vallásoktatást pótolják — az erkölcstan — az élet súlyos 
megpróbáltatásai közt még seholsem bizonyúlt megbízható vezető
nek. Ezt sínyli a franczia ifjú. De sínyel egyebet is. Az összhang 
hiányát az iskola és a családi élet közt. A franczia családi élet 
már magában véve nélkülözi azt a bensőséget és azt a vidámságot, 
a mi az angolt jellemzi; a miben része lehet az egy-gyermekrend- 
szernek ott s a népes családoknak az angoloknál ; a franczia fiú a 
féltett, egyetlen gyermek örömtelen életétéli; míg angol pajtása 
testvérei közt szabadabban fejlődhetik, több módja van játékban,
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birkózásban, együttes erőkifejtésben ; szóval, gazdagabb testi-lelki 
életet él. Ha pedig a franczia gyerek iskolába kerül, e palotaszert!, 
tökéletes tantervű elemi iskolákba, o tt az ő tanítója nem beszél 
neki az ő szülőföldjéről, nem apja-anyja foglalkozásáról, hanem 
beszéli óráról-órára azt, a mit a hivatalos tanterv Francziaország 
valamennyi iskolájára elé szab. Ebben rejlik annak a tantervnek 
gyöngesége ; t. i. a franczia parasztgyerek a legnyomorultabb júrai 
faluban ugyanazt tanulja, a mit a párisi, tűim (ívelt, fin de siècle 
ember gyermeke. Ez végzetes hiba. Nincs itt meg az eleven kap
csolat a való élet és az iskolai oktatás közt. A gyermekben oly 
igények, oly vágyak ébrednek, miket nyomorult falujában ki nem 
elégíthet. Az elégedetlenség csirája a gyermeki lélekbe el van vetve. 
Az, a mi apja volt, nem akar többé m aradni ; szerencsétlen neve
lése azonban nem edzette meg akaratát eléggé ahhoz, hogy ki- 
küzdeni is bírja, a mi után vágyik. Nem tanítja meg erre a közép
iskola sem. A franczia középiskola valóságos melegágya a jellem
beli gyöngeségnek. Nem én mondom ezt, hanem Francziaország 
két hű fia, egyik Payot, a gondolkozó pædagogus, másik Demolins, 
a messzire látó sociologue. Mind a kettő a m ai franczia nevelési 
rendszer csődjét constatálja, mely az élettel megbirkózni kész, 
akarni tudó, edzett testű-lelkű embert, mély jellemet nem nevel. 
Az ítélet, a mily lesújtó, ép oly tanulságos ránk nézve is. Legyen 
szabad e két köztiszteletben álló író müveiből az idevágó részt 
idéznem Payot —  L ’ Education de la Volonté (Az akarat neve
lése) -— s Demolins — A quoi tient la  Supériorité des Anglo- 
Saxons ? (Mi oka az angolszászok elsőbbségének ?) — czímű m ű
veiből.

Az egyik, a franczia tökéletes közoktatásügyi rendszer 30 évi 
működése után constatálja, hogy «a tanulók nagy része felületesen 
képzett és enervált» ; továbbá — megemlítvén, hogy az inertia 
mennyire természetében rejlik az embernek — így folytatja : 
»Egész nevelési rendszerünk oda irányul, hogy e belső restséget 
súlyosbítsa. A középiskolák tanterve m intha azt akarná, hogy 
minden tanuló felületessé váljék. Kényszerítik a szerencsétlent, 
hogy mindent érintsen, de a rengeteg anyaghalmaz nem engedi, 
hogy bárminek is mélyére hatoljon ; elöli benne az egyéni kezde
ményezést s a becsületes munkára való hajlamot. Meg akarsz 
állani ? Tovább-tovább ! így űzik szakadatlan. -— De még nem 
ertem jól ! — Mindegy. Csak tovább! így űzik a középszerűségbe ;



így tanítják felületességre s a látszat u tán  való ítélésre. Később a 
lélek bogy legyen ellentálló, mikor a nevelés erre nem készítette 
elő ? Iskoláinknak egyébre nincs gondjuk, m int az értelmet agyon
tömni, holott az embert az akaraterő teszi. Ezt mindenki érzi. 
Mindenki sínyli az aránytalanságot az elme túlhajtott művelése s 
az akarat gyöngesége közt. Nem tudunk sem akarni, sem dol
gozni».

Még keservesebben fakad ki Demolins, felpanaszolván, hogy 
az ifjúság ma az önálló, független életpályáktól irtózik, eszménye 
a hivataloskodás, hozomány nélkül házasságra lépni nem hajlandó 
s a közélet harczait megvívni képtelen. Állítását statisztikai adatok
kal igazolja, kimutatván, hogy Francziaországban a független elem 
rohamosan apad, ellenben évről-évre nő az ostrom a függő, hiva
talos állások elnyeréséért.* Még a nemzeti szapiorodás csökkenését 
is a felelősségtől való irtózásnak tudja be : a gyermeknevelés gond
dal, költséggel, felelősséggel já r; a mai szülők e felelősséget elvál
lalni nem hajlandók, inkább lemondanak a szülői örömökről is. 
Az erkölcsi gyöngülés e fokától faja jövőjét félti és rámutat az 
angol nevelési rendszerre, mely a francziának egyenes ellentéte ; 
de ellenkező az eredmény is, a melyet elér.

Az angol gyerek többnyire sokadmagával, falun nő fel, a leg
nagyobb szabadságban, mert az angolt ma is csak üzlete vagy 
hivatala viszi be a városba, családja többnyire falun él. Ott birkó
zik a gyerek, ott labdázik, ott lovagol, ott gyalogol, ott evez. Az isko
lai élet e testedző játékoktól nem zárja el ; a hosszas évközi vaká- 
cziók alatt módjában van hétszámra űzni kedvteléseit. Iskolájában 
csak annyit tanul és azt, a mire neki szüksége van. Az angol iskola 
falun gazdálkodásra készít elő, városon iparűzésre, kereskedésre. 
Az angol gyerek, mikor iskolában van, nem más légkörben él, 
m int otthon. Az iskola csak folytatása az otthonnak és előkészítés 
az életre. Legyen szabad egy jellemző példát felhoznom. Az abbots- 
holmi középiskola a vezető osztály fiait akarja nevelni, hogy a reá
juk váró szerepnek akár az anyaországban, akár a gyarmatokban 
meg bírjanak felelni. Mire neveli őket? A programm világosan 
megmondja: testi-lelki erőre, szívós kitartásra, életrevalóságra, 
rendelkezni-tudásra. S hogy éri ezt el ? — Nagy gazdaság köze
pette kényelmes, barátságos falusi ház; ez az iskola. Körülte
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* Akár csak nálunk.
Magyar Pædagogia. V II. 9. 35
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udvar, kert, szántóföldék, legelők. Udvaron, kertben, mezőn, 
kovácsműbelyben, mindenfelé izmos, jóképű, vidám fiúk dolgoz
nak, megpróbálva mindenféle m unkát ; még a bidat is maguk ver
ték keresztül a patakon ; még a kerítést is maguk faragták, még a 
csűr tervrajzát is maguk készítették, a gerendákat maguk mérték 
le, maguk ácsolták ki. Délelőttönkint 4—5 órát tanulnak ; a nap 
többi részét gazdasági gyakorlatokkal, játékkal, lovaglással, lialá- 
szással töltik. Este levetik a munkászubbonyt, fekete kabátot 
öltenek, együtt ebédelnek az igazgató családjával s az estét ott, 
családi körben, művelt úri nők társaságában zenével, énekkel, 
tánczczal, társas játékokkal töltik ; megtanulván így a nők irán t 
való tiszteletet is, a mire az angol nevelésben mindig nagy súlyt 
helyeznek. Gentlemanekké nevelik itt őket, de oly gentlemanné, a 
ki nemcsak másnak tud parancsolni, hanem maga is megfogja a 
dolog végét, ha kell. Az ilyen fiút aztán bátran eresztheti apja far
mernek Ausztráliába. Jellemző az is, hogy7 ez az iskola magán- 
vállalat, csakhogy nem nyereségre alapítva. 60 tanulónál többet 
föl nem vesznek, nehogy az iskola elveszítse családias jellegét.

A franczia egy-gyermekrendszernek van azonban más oka is. 
A franczia szülő minden törekvése vagyont gyűjteni gyermeke 
számára, hogy férjhez adhassa, ha leány, hogy kényelmesen el
helyezhesse, ha fiú. Ennek a törekvésnek az a gyakorlati következ
ménye van — ezt megint nem én mondom, hanem Marion, a 
kitűnő franczia sociologue —, hogy a fiúk nem érnek annyit, m int 
atyáik; ők beérik azzal, hogy elköltik azt az anyagi és erkölcsi 
tőkét, a m it atyjuk gyűjtött. Holott az angol apa sem lányának 
hozományt, sem fiának vagyont nem ad, hanem kineveli úgy7, hogy 
meg tudjon állni a maga lábán, a mi szintén felér egy hozomány
nyal. Ezért nem fél az angol apa a sok gyermektől. Nem fél az 
angol anya sem. Kis leánykorában fiú-testvéreivel együtt pajkos
kodva, később velük versenyt játszva, tanulva, még az egyetemen 
is ; a fiúban inkább pajtást látva ; a testedző játékban kedvet 
lelve, testét nem nyomorítván el oktalan ruházattal ; idegeit nem 
rontván meg a józanész törvényeibe ütköző életmóddal; szabadon, 
testi-lelki épségben fejlődvén : ha férjhez megy, ép kedélyt, ép 
szívet, testi-lelki egészséget s vidám munkakedvet visz férje 
házába; a gyermek neki nem teher, ellenkezőleg: népes családjá
ban büszkélkedik s ép kedélyével, ép idegzetével tud derék, életre
való, erős fiakat nevelni. Míg franczia testvére, a ki üveg alatt nőtt
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fel,* testileg gyengén, lelkileg még gyöngébben, az életről alkotott 
ferde fogalmakkal, bárminő komoly küzdelemre vagy nélkülözésre 
képtelenül : ha férjhez megy is — nem szíve választása szerint, 
hanem szülői megegyezés következtében —, a férjhezmenetelben 
csak a biztos elhelyezés egy módját látja s felszabadulást a társa
dalmi korlátok alól, mik ott a meglett leányt is nevetséges k is
korúságra kárhoztatják. A gyermektől fél ; az anyai gondoktól és 
fájdalmaktól retteg, s ha már megvan a gyermek, neveli, azon az 
oktalan nyomon tovább, a melyen ő maga jutott el oda, a hol 
van. Az ilyen anyák nevelik aztán — segítve az iskoláktól — 
azokat az ifjakat, kiknek erkölcsi gyöngeségén nemzetük jobbjai 
feljajdulnak.

Mert mi lesz az ily ifjúból, ha az egyetemre kerül ? Az inter- 
nátusból — a hol 800 ad magával évek során megszokta a katonai 
fegyelem alatt, pusztán engedelmeskedni s akaratát a másénak 
alávetni ; a hol a tanító személyzet egész nevelői működése ez 
egyetlen törekvésben csúcsosodik ki : a tanulókkal a vizsgákat jó 
sikerrel letétetni, a mit legbiztosabban magoltatás és tölcséreztetés 
által érnek el, az egyéni tevékenységnek nem hagyván semmi 
tért — a szoros felügyelet alól kiszabadulva, egyszerre megnyílik 
előtte az egyetemi élet korláttalan szabadsága. Vájjon fog tudni 
vele élni? A tapasztalat azt mutatja, hogy csak a legritkább 
esetben. Az ifjak legnagyobb része elfecsérli ifjúsága leg
szebb éveit; aláássa testi-lelki egészségét; s testi-lelki erejének 
megmaradt roncsait vontatja be aztán a házasélet kikötőjébe, mely 
nem tartogat számára több illusiót. Milyen fiat fog nevelni az 
ilyen apa ?

Holott az angol ifjú ép egyetemi évei alatt kerül az angol 
collégiumoknak szinte vaskalapos fegyelme alá, mely, míg egy
részről a férfias, edző, vidító játéknak minden nemét megengedi — 
csak látni kell a cambridgei college-ek remek kertjeit, cricketező, 
tennisező tereit, a folyón nyüzsgő sok csónakot s csónakversenykor 
az ifjak ügyességét, aczélos erejét s az ifjúságnak, a nézni kiözönlő 
közönségnek (ott van ilyenkor a város apraja-nagyja az utolsó

* A nőnevelésben a fiiba sokkal inkább az ósdi előítéleteiben elfogó- 
dott társadalomé, mint az iskoláé, mely a női jellem fejlődésére csak az 
által is, hogy a leánytanulóktól komoly munkát és kötelességtudást kíván, 
kedvezően fiat. Erről azonban más alkalommal lesz módunkban bővebbeu 
szólni.

3 5 +
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napszámosig), de maguknak az egyetemi tanároknak is fiatalos,, 
tüzes lelkesedését —  ellenben őket a legokosabb életrend korlátái 
közt tartja, az önfegyelmezésre s a társadalmi törvények tiszteletére 
tanítja s őket az öntevékenységre és az önálló, komoly munkára 
serkenti ; most is fülemben cseng egy angol egyetemi hallgató 
szava: «Azért vagyunk itt, hogy megtanuljuk, miként éljük
életünket !»* — a miben nagy része van az angol egyetemek el
helyezésének is a csöndes, ódon egyetemi városokban, holott a 
franczia ifjúság Páris mételyes levegőjét szívja. A különbséget 
mindenki leolvashatja a párisi fiatal ember bágyadt szeméből,, 
enerváltságából s az angol ifjú életkedvéből, határozott modorából, 
piros-pozsgás arczából, aczélos erejéből. A ki pedig belső szemé
vel is tud olvasni, az kiolvashatja később a franczia közélet sivár
ságából s az angol közélet komoly, kitartó harczaiból, tisztaságá
ból és termékenységéből, valamint az angol társadalom kötelesség
tudásából s az angol családi élet tisztaságából. Mindebben lehet 
része a fajnak, az éghajlatnak, sőt magának a különböző táplálko
zásnak is; de főtényezője mindenesetre a milieu, az az erkölcsi 
.légkör, mit a nevelés teremt a zsenge, fogékony ifjú lélek körül.

E sorok felolvasásra voltak szánva. A midőn most őket sajtó 
alá bocsátom, úgy vélem, mulasztást követnék el, ha az olvasó 
figyelmét a magunk viszonyaira is föl nem hívnám. Próbálja maga 
vonni meg a párhuzam ot a magunk nevelési rendszere s egyrészt 
az angol, másrészt a franczia közt ; terjeszsze ki e párhuzamot a 
tanuló, főkép az egyetemi fiatalságra ; vegye számba tapasztalatát 
arra nézve, vájjon nálunk melyik irányzat erősebb az életbe kilépő 
itjaknál : a független életpályák fölkeresése-é, mint Angliában, 
vagy a függő hivatalnoki pálya ostroma, m int Francziaországban ? 
Vonja le ebből a nemzet erkölcsi fejlődésére vonatkozó következ
tetést ; azután ítélje meg elfogulatlanul, emelkedőben van-e nem
zete erkölcsi ereje vagy ellenkezőleg?

Geőcze Sarolta.

* Hát ugyan a magyar jogász az egyetemrejárás czélját hogy hatá
rozná meg ?
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A POLGÁRI ISKOLÁK REFORMJA.

Az Orsz. Közoktatási Tanács 1898 nov. 8-án tartott ülésében a polgári 
iskolák reformját illetőleg a következő határozatokat hozta :

I.

A polgári iskola az elemi népiskola négy osztálya fölé épült 
népoktatási intézet.

II.

A polgári iskolának négy osztálya van s felállítására vonat
kozólag fentartandó a községeknek eddigi törvényszabta kötelezett- 
ségök.

III.

A négyosztályú polgári iskola tanterve aképen állapítandó 
meg, hogy a népiskolai oktatást tovább fejlesztve és betetőzve, ön
magában is egészet alkosson.

IV.

A négyosztályú polgári iskola fölé a szükséghez és a nagyobb 
községek anyagi erejéhez képest háromévfolyamú felső polgári 
iskola állíttatik.

V.

A felső polgári iskola a négyosztályú polgári iskolában adott 
általános műveltséget gyakorlati czéljához képest szakszerű irány
ban tovább fejlesztő népoktatási intézet.

VI.
A háromévfolyamú felső polgári iskola tanterve aképen álla

pítandó meg, hogy záró (érettségi) vizsgálata egyfelől főiskolai 
képzettséget nem kívánó közigazgatási és közgazdasági pályákra, 
másfelől az egyéves önkéntességre képesítsen.

VII.
A négyosztályú polgári iskola magában is állítható. Felső 

polgári iskola állítása azonban csak ott engedhető meg, a hol a
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községek polgári iskola állítási kötelezettségüknek megfelelteké 
A két intézet közös igazgatás alatt is állhat.

VIII.
A négyosztályú polgári és háromévfolyamú felső polgári 

iskola tanulmányi tekintetben külön felügyelet alá helyeztetik.

IX.
A polgári és felső polgári iskolai tanárok képesítésében és 

javadalmazásában fokozati különbség teendő. A tanárok képzésé
ről e czélra szervezett intézet, képesítésükről külön állami vizs
gáló-bizottság gondoskodik.

X.
A négyosztályú polgári iskola elbocsátó bizonyítványa jogo

sít : a j a középfokú szakiskolákba való belépésre; új az 1883:1. 
t.-czikkben felsorolt állások elfoglalására.

A háromévfolyamú felső polgári iskola jogosít: a) mindama 
közszolgálati pályákra, melyek elfoglalását az 1883:1. t.-czikk a 
felső kereskedelmi iskolák vég(érettségi)-bizonyítványához köti ; — 
új az egyéves önkénytesség kedvezményének elnyerésére.

A polgári iskola bármelyik osztályából a középiskolák meg
felelő osztályába való átlépés és viszont, a különbözeti vizsgálat 
letételével, megengedtetik.

ÉSZREVÉTELEK A NYELVTANÍTÁS MÓDSZERÉHEZ.

(Befejező közlemény.)

Mindezek elég nyomatékos érvek a reformerek kezében, a kik — 
mint közülök kivált az úgynevezett reàlpædagogusok — tisztán gyakorlati 
czélokat tartanak szemök előtt. Őrizkedni kell azonban az egyoldalúság
tól és a túlhajtástól. És bizony a reàlpædagogusok is kezdenek visszatérni 
a formális képzés terére. Feledni nem szabad, hogy egy nyelv mindig 
egy teljes szerves egészet képez és minden jelensége meg van okolva 
főleg psychologiai tüneményekkel. Mint ilyen tehát rendszerbe foglalható 
és a mint mondva volt, ily rendszer hű kinyomata az illető nép szellemi 
és kedélyvilágának. Ez egyszersmind hordozója és médiuma a magasabb
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szellemi műveltségnek és ép azért mindig és mindenkor képes a logikai 
okkötés kifejezésére. Továbbá bizonyos az is, hogy, legalább az idegen 
nyelv elsajátítása közben, maga Steinthal szerint is már az első elemek 
feldolgozása közben, a logikai operatio határozottan fellép. Hornemannál 
így szólt, Psychologie und Sprachwissenschaft ez. művéből idéztetve : 
«Von einem Knaben wird das Perfectum Indicativi Activi von laudare 
verlangt ; er wird diese Form durch eine Reflexion, durch einen logischen 
Schluss finden, vorausgesetzt, dass er die lateinische Konjugation versteht. 
Er operiert mit sprachlichem Stoff in logischer Form». Erre maga Hor- 
nemann megjegyzi : «Man sieht also, dass der nicht logische Charakter 
der Grammatik sie gar nicht hindert ein trefflicher Stoff für Denkübung 
zu sein». (Zur Reform des neuspraclichen Unterrichtes. Hannover 
1886. 170.1.).

Azonban, jóllehet a kérdés nem kevésbbé fontos, annyi is elég 
lehet annak beigazolására, hogy a nyelvoktatás és a grammatikai rend
szer kifejtése közben nagyszabású formális hatást el lehet érni. Azt bizo
nyítja az eddigi nyelvtani és stylistikai rendszerek hatása is. Ohlert maga 
is sok másokkal egyetértve hangsúlyozza kivált a latin nyelv hatalmas 
formálisan képző erejét. így kivált Jagerre támaszkodva mondja : «Lässt 
sich diese Behauptung beweisen, ist in der That nach Jägers schroffem 
Ausdruck Lateinlernen soviel, wie wissenschaftlich arbeiten lernen, so 
muss der Lateinunterricht an unsem höhern Schulen nicht etwa in 
seinem gegenwärtigen Umfange erhalten, sondern bedeutend verstärkt 
werden» (i. m. 170. 1.). Különben is ismeretes Cauer (formale Bildung) 
mondása «ceterum censeo linguam Latinam esse restituendam».

Hogy a formális képzést az újabb nemzedék annyira perhorres- 
cálni kezdte és a nyelvektől eltagadni iparkodott, arra mindenek előtt a 
megelőző idők nyelvtanítása, különösen a classikai nyelvek kezelése és a 
velők túlságig menő grammatizálás szolgáltatott okot. Igaz, hogy ez jó 
sokáig úgy ment, és miután, mint már valaki megjegyezte, magukat az 
auctorokat is csak a gerundiumok, supinumok és participiumok raktá
rainak tekintették, világos dolog, evvel magát a helyesen felfogott for
mális képzést is elhanyagolták. Feljajdultak különösen az úgynevezett 
constructiv, azaz fordítási eljárás ellen. Majd szidni kezdték magát 
a seriptumot is. Újabb időkben azonban úgy látszik, oda kezd fejlődni 
a dolog, hogy a classikus nyelveknél mégis főképen a formális képzésre 
fektetik a fősúlyt ; az anyanyelvnél és az élő nyelveknél pedig, kivált a 
kik utilitaristikus czélokat követnek, a tulajdonképeni nyelvbirásra fek
tetik a fősúlyt. És ez, lehet mondani, még a legczélszerűbb eljárás.

Még egy körülmény említendő meg, mely a grammatikai kategóriák 
nagyobb mértékű kiküszöbölését sürgetni látszik, és pedig az, hogy a ter
mészetes nyelvelsajátítás, kiváltképen az anyanyelv elsajátítása nem
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támaszkodik grammatikai paradigmákra, hanem majd minden ember 
legalább az anyanyelvét már megletó's fokig bírja, a nélkül, hogy annak 
grammatikai, vagy syntaktikai szerkezetéről tudomása volna. Ohlert is 
szorosan elválasztja a Können-1 és a Wissen-1 egymástól. Tudvalevő 
dolog, hogy a nyelvtani szabályok megértésére a mi középiskoláink 
alsóbb osztályainak tanulói, vagy akár a németek sextanerei és quinta- 
nerei nem képesek, mert jól mondja Hornemann : «Das Kind subsumiert 
nicht mit dem Verstände bei klarem Bewusstsein den Einzelnfall unter 
eine ihm mitgetheilte Kegel und spricht danach, sondern es trifft das 
richtige nach dem Gefühl ohne jede Reflexion, obwohl es niemals eine 
Kegel gehört hat» (i. m. 26. 1.). Ez annyira szembetűnő, hogy Perthes 
magát a latin nyelvet is ily módon rendezte és az olvasmány tartalmát 
kiindulási pontul véve a nyelv inductiv tárgyalását sürgette.

Midőn így egyrészt a formális képzés lehetősége és hatásos volta 
bebizonyítottnak vehető, másrészt pedig a nyelvelsajátításnak az emberi 
életkor különböző lelki phásisai szerint a legalsó fokon tisztán utánzó, 
öntudatlan alakja látszik egyedül kivihetőnek, egész természetesnek 
találjuk, hogy legalább bizonyos fokig a merő nyelvbirás is kielégíthet. 
Függ ez továbbá az oktatás terjedelmétől és szorosabban vett czéljaitól. 
A psychologiai kutatások és különösen a gyermekfejlődés legalsó fokainak 
megfigyelése, mint minőt Preyer, Strümpel és mások eszközöltek, jelenté
keny hatással vannak kiválóan a nyelvoktatás természetes és fokozatos 
eszközlésére. Ennek a körülménynek tudjuk be azt az üdvös hatást, melyet 
a psychologia a nyelvoktatás menetére kezd és még tovább hivatva van 
gyakorolni. Tisztán ily psychologiai elvekből kiindulva helyben kell hagy
nunk Perthesnek is abbeli kezdeményezését, hogy szem előtt tartva a lelki 
processusok öntudatlan működését, a mely csak utólagosan lesz tuda
tossá, ezen tudatossá válásban három fokozatot különböztet meg. 1. Az 
egyes esetek öntudatlan észrevétele ; 2. ugyanazok tudatos észrevétele, 
de a közös törvény tudása nélkül ; 3. a törvény tudatos megismerése. 
(Hornemann i. m. 26. 1.). Tehát a fokozatos és természetes haladás 
menetén teljesen helye van, t. i. a kezdésnél az öntudatlan, csak imitáló 
nyelvtanítási eljárásnak.

Az eddigiekben főleg azokra iparkodtunk rámutatni, a mik a nyelv- 
tanítás menetére és természetére nézve az újabb tapasztalati lélektan 
adatai alapján kideríthetők voltak. Kimutatták a viszonyt a grammatikai 
rendszer és a tiszta logika között, azután azt is, hogy a kicsinyeknél a 
nyelvtanítás tisztán közvetlen utánzás, úgynevezett méthode maternelle 
formája szerint indulhat csak meg, jóllehet az oktatás további menetén 
a formális rész, sőt a logikai operatio teljes mértékben érvényesül. 
Ezekre nézve valamennyi újabb methodikus megegyezik.

Kevésbbé fognak megegyezhetni a czélokra nézve, a mint is az
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utilitaristák és a formális képzés dicsérői közt mindeddig nagy az ellen 
tét. Tudjuk, nálunk is mennyire kezdték dédelgetni a reális irányt ; a 
régi gymnasiális oktatást, mely főleg humanistikus czélokat követett, 
elitélték, a modern nyelvek szükségességét hangsúlyozták, ezek tanításá
nál is csak a beszédbeli ügyesség elsajátítására fektették a fősúlyt. Senki 
sem fogja tagadni, hogy ezek mind életre való eszmék és indítványok és 
teljes elismerést érdemel azon oktatás, a mely egyenesen az életre készíti 
elő a növendéket, hisz ily gyakorlati irányú az egész modern társadalom. 
Azonban a társadalomnak és az államnak különféle czéljai vannak, mert 
világos, hogy nem csupa ügynökökből, mérnökökből, üzérekből áll a tár
sadalom, az oktatás terén a cultura és pedig a többi nemzetekkel való 
versenyzés a cultura terén a legmagasabb szempont. Ha tehát csak némi- 
kép lépést akarunk tartani a külfölddel a műveltség, a szellemi haladás 
és a tudományok fejlesztése terén, nem szabad egyoldaluaknak lennünk. 
Magától értetődik, hogy a különféle fokozatok és irányok szerint, külön
féle módon lehet és kell is megválasztani az eszközöket. A formális kép
zés a classikus és humanistikus irány ép oly módszeresen alkalmazható, 
mint a merő gyakorlati ügyesség. Annyira igaz ez, hogy majdnem az 
összes európai államok tantervei megegyeznek erre nézve. Sőt tudva
levő dolog, az irányok egyesítése : a realistikus és humanistikus irányok 
egybekapcsolása lebeg szemeink előtt. Bizonyára az egységes középiskola 
eszméjére csak az vezetett, hogy belátták úgy a formális képzés — mely- 
lyel főleg a classikus nyelvek kérdése függ össze — mint az utilitarista 
czélok egyforma szükségességét és egyenlő fontosságát.

Itt mindenek előtt a nyelvtanítás menetére és fokozataira vagyunk 
tekintettel. A nyelvtanítás különben úgy a humanistikus, mint az utili- 
tanstikus czélokat kitünően szolgálja. A mi a szorosabb czélokat illeti, akár 
humanistikai, akár realistikus tekintetben még csak az jöhet szóba, mily 
nyelveket tárgyaljanak akár a formális képzést, akár a beszédbeli ügyes
séget és gyakorlati érdekeket tartva szemeink előtt. Ezen kérdést már 
akkor kezdték bolygatni, midőn szóba jött a classikus nyelvek elejtése a 
modern élő nyelvek javára. Ugyanis az antik nyelveknél keveselni kezd
ték a formális képzésre való alkalmatosságot. Mélyebben gondolkodók, 
kivált az összehasonlító nyelvészet művelői okoskodni kezdtek azon, 
hogy melyik nyelvnek is van nagyobb mívelő és formálisabban képző 
ereje. Maga Ohlert is említett művében hosszasabban foglalkozik ezen 
kérdéssel a «Wertschätzung der Sprachen» ez. szakasz több lapján át. 
Ugyanerről a kérdésről megemlékezett Paulsen Fr. «Geschichte des 
gelehrten Unterrichtes auf den deutschen Schulen und Universitäten. 
Leipzig, 1885.» Ezek inkább gyakorlati czélokat tartottak szemeik előtt, 
de a nyelvtudósok és a szorosabban vett philologusok közt kezdve Müller 
Miksától egészen Herrmann Pániig nagy eltérések voltak. Itt szintén
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inkább a gyakorlati czélokat tekintetbe véve Ohlertre s vele együtt má
sokra is támaszkodva azt tartjuk, hogy minden nyelvnek akár élő, akár 
holt, egyenlő mértékben van mívelő és formálisan képző tulajdonsága. 
Magától érthető, hogy a nagyobb és művésziesebb irodalmakkal biró 
nyelveknek mindenek előtt adandó az elsőség.

A nyelvtanitásnál különböző czélokat lehet magunk elé tűzni, a 
melyek szerint természetesen maga a módszeres eljárás is némiképen 
változni fog. Ezen tekintetben legérdekesebb és legtanulságosabb az 
egyes tanügyi kormányok által kiadott hivatalos utasításokat és tanter
veket tanulmánozni. Magok a szakemberek is rendesen a czélból indul
nak ki és e szerint állapítják meg eszközeiket. Nézetünk szerint a leg
helyesebb kiinduló pont a nyelvtanítás czéljainak, valamint eszközeinek 
megállapításánál a nyelvfejlődés és a nyelvelsajátítás lélektani jelensé
geinek alapos méltatása. Hozzá járul az irodalmi oktatás kijelölésénél 
az æsthetika. Ilyen szempontból irta meg Ohlert a már több helyen em
lített művét, melyet nagyon is ajánlhatok az e kérdéssel foglalkozóknak. 
Ha így a nyelvkialakulás és ennek a fogalomszerzés és gyűjtés menetével 
való egybefüggését alaposan méltattuk, nem lehetünk sokáig kétségben a 
felől, mit is lehet mindent a nyelvtanítás utján elérni. Épen azért úgy 
véljük, hogy a czélok kitűzése első sorban az oktatási hatóságokat illeti. 
Ezek tanügyi intentióikhoz képest szorosabban és részletesebben körül
írhatják a czélokat. Nem csak a módszer, de a czélok is eltérnek és vál
toznak a fokozatos beosztás szerint, teszem azt az elemi oktatás, a 
középiskolai és itt megint a gymnasiumi és reáliskolai oktatás terén. Ha, 
a mint úgy is van, a reáliskolai nyelvoktatásnál inkább a gyakorlati, a 
gynmasiuminál inkább a formális és irodalmi képzés kívántatik, az ellen 
nem lehet senkinek kifogása. Megjegyzendő, hogy ily czélok magának a 
középiskolai nyelvoktatásnak különböző fokai szerint is némikép módo
sulnak, hiszen ezen értekezésünk elején ki is fejtettük az első nyelvokta
tásnak módozatait és az evvel elérhető czélokat.

Ha már magukat a czélokat tekintjük első sorban, háromféle czélja 
lehet a nyelvoktatásnak ; először is a tiszta gyakorlati ügyesség, a beszéd- 
Véli jártasság; másodszor a nyelv szellemének behatóbb ismerete, a 
mennyire az gondolkodásunkat formálisan disciplinálja, új culturfogal- 
makkal gazdagítja ; harmadszor pedig valamely irodalom termékeinek 
olyatén ismertetése, mely minket főleg aesthetikailag és ethikailag képez. 
Ez utóbbi látszólag, mintha nem is tartoznék szorosan a nyelvoktatás 
czéljaihoz, de minthogy nyelvismeret nélkül nem érhető el, jogosan 
sorakozik a nyelvtanítás legalább távolabbi czéljai közé. Lehetnek ezeken 
kívül még egyéb speciálisabb czéljai a nyelvtanításnak, de ezek az emlí
tett három főczélon belül mindig megtalálhatók. Ezen a helyen még arra 
a jelenségre is rá akarunk utalni, hogy bármily mértékben eltérnek is a
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nyelvtanítás czéljai a különböző érdekek szerint, bármit mondjanak is a 
túlzó utilitaristák, vagy humanisták, ha a tanügyi kormányoktól kitű
zött czéljait a nyelvoktatásnak tekintjük, azt látjuk, hogy ezek az összes 
elérhető czélokat mintegy egyesíteni akarják. Főleg a középiskolai okta
tásra vonatkozik az, miután tudvalevő dolog, hogy ezen a fokon főképen 
nevelési czélok állanak szemeink előtt, és így a nyelvoktatás az ily neve
lési czélokat kénytelen szolgálni. És innét az egységes középiskola esz
méje. Részemről a szakiskoláknak nagy fontosságot tulajdonítok ott, a 
hol azokra szükség van, de a mint Conrad Rethwisch «Deutschlands 
höheres Schulwesen» ez. művéből kivettem, Németországban is főleg a 
nyelvtanítás terén a czélok ily egyesítése, a classikai irány méltatása, 
a formális képzésnek a modern nyelveknél is érvényesítése általában 
megfigyelhető.

Miután a nyelvtanítás lélektani természetét és eszközölhetésének 
természetes fokozatait megjelöltük, továbbá a czélokról is megemlékez
tünk, melyek oly sokfelé ágazók, de a nyelvtanítás szempontjából is a 
középiskolai oktatás terén határozottan a magasabb nevelési, vagyis 
egyöntetű szellemi képzés szolgálatában állanak : ezennel az eszközök 
bírálatára megyünk át.

A rövid, psychologiai és logikai szempontból is eszközölt szemle rá
vezetett bennünket, vagyis inkább ráutalt a természetes eszközökre. Leg
fontosabb pedig azon felfedezett körülmény, hogy bármely nyelvtanítá
sának első fokán a tanítás csak a direct, anyai nyelvtanítás módszere sze
rint eszközölhető. Ezen a téren találkoznak legelső sorban azok, a kik az 
úgynevezett öntudatlan nyelvtanítás mellett vannak, itt találkoznak a 
phonetikusok is, a kik a direct módszert sürgetik, itt a szemléltetéssel 
kezdők. Erre a kérdésre vonatkozólag tett Bréal «De l’enseignement des 
langues vivants» e folyóiratban is ismertetett érdekes művében sok 
fontos megjegyzést. Ezen kezdő nyelvoktatásra vonatkozik a Breymann 
ismertette nagy halmaza az új pædagogiai iratoknak. Maga Bartos is 
megjegyzi, hogy «Breymann gyűjtésében nyolczvan százalék a nyelv- 
tanítás első két évével foglalkozik». Itt érvényesítette magát leginkább 
az inductivisták iskolája, a mely azonban már a gyakorlati czélokon 
kívül az elméletet is szem előtt látszik tartani. Mert végre is az inductio 
elméletre, a nyelvoktatásnál szabályra vezet. Egészben véve csak azt 
lehet mondani, hogy mindezen árnyalatok bármely nyelv oktatásának 
kezdő fokán egészen a maguk helyén vannak. Igen mellékesnek tartom, 
vájjon az olvasmányon, vagy élő szón, vájjon szemléltetés útján, vájjon 
phonetikai transscriptio segítségével kezdjük-e ; mert mindezek a maguk 
helyén igen hathatós segédeszközök, azonban a főczél elérésével szorosab
ban nem függnek össze. Legfeljebb a phonetikai kérdés kivált az élő nyel
vek szempontjából érdemel nagyobb figyelmet, mivel rendesen a nyelv
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tanítás kiinduló pontján áll. Egy teljesen idegen nyelv mindenesetre á 
hangok, nemcsak élőszóbeli, de graphikus ismertetésével is tanítandó. De 
ez különben majd minden egyes nyelvnél úgy van.

Ha magát a kezdő fokot veszszük tekintetbe, ily direct és köz
vetlen oktatás mellett lassacskán érvényesülhet a szorosan vett inductiv 
eljárás, mely a grammatikus oktatáshoz mintegy átmenetet képez. 
A németek úgynevezett unbewusste Induction-ról beszélnek, mint Kulm, 
Obiért, Bierbaum, Hornemann. De az ily öntudatlan inductio is, végső 
elemzésben elméleti összefoglalásra vezet. Másodszor megjegyzendő, 
hogy akármilyen directe érvényesített nyelvoktatás mellett mindig szo
kás tankönyvet használni, a mely nemcsak a tanítványnak, de a tanárnak 
is vezérfonál gyanánt kell, hogy szolgáljon. Harmadszor az oktatás foly
tatólagos menetén, még a kezdő fokon sem érjük be soha a merő társal
gással,— ami legfeljebb egy-két növendék mellett tartott gouvernantok- 
tól telik ki — de nyilvános és legtöbb esetben zsúfolt iskoláinkban más 
egyéb nevelő czélok szemmel tartása mellett alkalmazzuk az olvasóköny
vet. Ezen három eszközt : az inductiót, a nyelvtant és az olvasókönyvet 
elkerülhetetlenül kell használnunk — legalább az iskolában — a nyelv- 
oktatás kezdő fokán is.

Eddigelé, igaz, hogy sok tekintetben túltengőén a nyelvoktatás 
egyik eszközéül a fordítás szolgált. A fordítást maga Ohlert is jelenté
kenyen leszállítja említett művében a kellő értékére, a régibb, t. i. clas- 
sikus holt nyelvekre nézve pedig teljesen meddőnek nevezi (i. m. 187.1.). 
Mindazáltal, ámbár messze áll, akár idegen nyelvből, akár idegen 
nyelvre való fordítás a közvetlen utánzási és szemléltetési eljárástól, 
mégis elkerülhetetlen és minden ellenvélemény daczára a legelterjedet- 
tebb eljárás magán a kezdő fokon is. Hiszen reá számítanak a legújabb, 
tisztán inductiv alapokra fektetett nyelvtanok, úgy a holt, mint az élő 
nyelveket illetőleg ; reá reflectálnak az Utasítások, csakhogy természetes 
dolog, hogy nem szabad az előbbi idők szellemtelen módja szerint érvé
nyesülnie, de kellő mondattani alapon megindulnia, miután tárgyilag ele
gendőképen prssparálva van. Evvel szorosan összefügg az az elemzés, 
mely az újabb nyelvtanokban pl. Csengeri Latin gyakorlókönyvében 
magát a fordítási műveletet megelőzni látszik. Itt a fordításról csak azon 
értelemben van szó, a mennyiben az alsóbb nyelvtanítási fokon a nyelv
alakok begyakorlására szolgál. A fordítással természetesen összefügg az 
anyanyelv viszonya egy idegen nyelvhez. Az úgynevezett direct módszer, 
a mely a nyelvbeli idomok öntudatlan megszerzését czélozza, egy idegen 
nyelvnél az anyanyelvet, mint közvetítőt, mint gondolkodási operatiókra 
késztetőt nélkülözni akarja. Itt röviden csak Ohlertnek egy helyére uta
lok, a mely az anyanyelv szerepét érinti : « erst wenn die Kenntniss der 
deutschen theoretischen Grammatik zu einem gewissen Abschluss ge
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kommen ist, ist das Studium einer fremden Grammatik von Vortheil 
für die allgemeine Bildung» (i. m. 201. 1.). Ez a régi fordítási módszer
nek mintegy ellentétes véglete. Az ilyen túl hajtást szerencsére észrevet
ték a szakférfiak és mint Hornemann mondja, Munch, Ohlert, Lange, de 
kivált Schaefer «Elementar-Buch für den französischen Unterricht. Ber
lin, 1885.» ez. művében a középútra való visszatérésre intenek. Medio 
tutissimus ibis. Schaeferben egyszerre felháborodik a formális elv embere, 
rájön, hogy a nyelvtanítás nem puszta positiv adatok közlésére való, 
hanem kiválóan a gondolkodás és az Ítélet kifejtésére czéloz. Saját 
szavai ezek: «Im Gegensätze zu dem unbewussten Sprachenlernen 
des Kindes soll das Erlernen einer fremden Sprache ein bewusstes, von 
stetem Nachdenken begleitetes Lernen sein ». Hornemann azonban sze
mére veti, hogy midőn így az analytikus eljárást a synthetikussal össze 
akarja egyeztetni, egyenesen az úgynevezett constructiv fordításra szo
rítkozó eljárásra csap át.

Sokszoros alapos megfontolás tárgyává tették az első olvasmányok
kal való elbánást. Legáltalánosabb és legeltei jedettebb eljárás összefüggő 
darabokból kiindulni és azok körébe vágó fogalmakat nyelvbelileg tisz
tázni, nyelvtani alkalmazásra elkészíteni. Bármely szempontból tekint
sük is a dolgot a nyelvtanítás kezdő fokán, végre is a nyelvtan alap
vető ismereteit czélozzák főképen, pedig az alaktan az, a melynek főbb 
szabályait az akár öntudatlan, akár öntudatos inductio megállapítani 
ügyekszik, hiszen Hornemann maga említett művében kiválóan a fran- 
czia verbális flexiót akarván ily inductiv módon tárgyalni, szorosan vett 
grammatikai paradigmák szerint osztja fel a tárgyalandó és magyará
zandó alaktani formákat. Nem különben jár el Bréal a német nyelvre 
vonatkozólag. Különben az alaktani részleteket tekintetbe véve teljesen 
magamévá teszem ebben a folyóiratban már idézett angol Írónak (Pren- 
dergast) nézetét, a ki azt mondja, hogy a nyelvnek a szó szoros értel
mében nincs kezdete. Olyan mint a globus, melynek földrajzát bárhol 
elkezdhetni.

A mi magát az alaktant illeti, azt lehet mondani, hogy a nyelv- 
tudomány alaposabban dolgozta fel, ha főelveinkben következetesek aka
runk lenni és egy nyelrendszert tisztán anthropologiai ismeretnek tekin
teni : azt lehet mondani, hogy több oldalból van megvilágítva -— kivált 
a mióta a régi logikai kategóriákat kezdik benne elhagyni — mint a 
nyelvrendszer másik része, a eyntaxis. Bármely nyelvnél is, ha a syntak- 
tikai nyelvalakok összefüggésének, akár analytikus, akár synthetikus 
tárgyalásába bocsátkozunk, úgyszólván a nyelvtanítás második fokára 
lépünk. Ezt meg kell különböztetni azoktól a mondattani schemáktól, a 
melyeknek alapján az újabb inductio magát az alaktant, sőt a hangtant 
— pedig ezt nem alaptalanul — kezdi tanítani. Valamely nyelvrendszer
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syntaktikai jelenségei, nem egyebek mint anthropologiai vonások, vagy 
legalább is lélektani tünetek, melyek ugyancsak a legszigorúbb analysis 
útján kifürkészhetők és következetes synthesis után összeszerkeszthetök. 
Tehát a nyelvtanítás ezen fokán is, sőt csak itt valóban érvényesül és 
érvényesülhet az inductio. Kérdés : vájjon az öntudatlan, vagy az öntu
datos ? Egyelőre mindegy, de minthogy a tanuló ilyen schemák elvonása 
és a szöveg ily formális méltatása közben kénytelen okoskodni, követ
keztetni, abstrahálni, ha a tanár megtiltaná is neki az öntudatos követ
keztetést, ő azt, akarva, nem akarva és pedig minden szerencsés esetben 
végre fogja hajtani.

A syntaxist, mint az elméleti tanítás zárókövét lehet tekinteni. De 
már előbb említettem, hogy még nem oly befejezett és megállapodott. 
Legjobbak az állapotok erre nézve a classikus nyelvek terén. A franczia, 
oly bonyodalmas és subtilis syntaxis csak újabban kezd fellendülni, 
kivált a román philologia kedvező hatása alatt. A mi a német syntaxist 
illeti, megengedem, hogy a németeknek lehetnek jó syntaxisaik, mint a 
sokat emlegetett Franz Kern: Die deutsche Satzlehre. Berlin, 1888, de a 
mi tankönyvirodalmunkban egy önálló, minden chablontól ment német 
syntaxis még mindig pium desiderium.

A nyelvtanítás harmadik foka gyanánt— habár nem látszik az előb
biekkel összefüggni — az irodalmi tanítást értem. Ámbár a classikusok 
olvasása és mindenoldalú megértése itt a főczél, mégis a nyelvtanítás 
útján érhető csak el, sőt kivált a classikus és idegen irodalmak fejtege
tése közben folyton kell magával a nyelvvel is foglalkozni, kivált a nyelv 
sajátosabb formáival. Egy különös körülményre akarok itt kiváló súlyt 
fektetni. A formális képzés nem érhető el igazi jelentésében csak a gram
matikai és syntaktikai szabályok összegezése, más nyelvekkel való egybe
vetése által, ez szerintem a formális képzésnek csak egyik alakja ; és ha 
úgy veszszük, a classikus nyelvek olyannyira typikus syntaxisai is a 
középiskolai oktatás fokán sohasem képesek nyújtani azt, a mit tőlök 
követelni lehet, t. i. egy nyelvcsalád gondolkodásának, szellemi irányá
nak, képzetbeli ügyességének a megértését a középiskolai fokon, a gram
matikai és syntaktikai szabályok levonása és tudatos alkalmazása csak 
szellemi gymnastika, csak a gondolkodás fegyelmezettségének elősegítése 
— különben magukban véve nagyra becsülendő dolgok. — Ez a formális 
képzésnek csak egyik oldala, a teljes formális képzés az olvasmány útján 
érvényesül. Erre való az úgynevezett irodalmi tanítás, a mely a remek
művek fejtegetése közben kivált három, t. i. stilistikai, æsthetikai és 
ethikai szempontból foganatosítandó. Az első szempont a stilistikai a 
tulajdonképeni formális oktatásnak a betetőzése. Az általános stilistikai 
szabályok, ha úgy lehet mondani, az inkább anthropologiai alapokon 
nyugvó syntaxis és a tisztán abstraháló logika között középhelyet foglal
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el. Fölösleges dolog volna a rendkívül képző hatásra kiterjeszkedni, me
lyet a kiválóbb Írásművek ilyen stilistikai alapon való taglalása biztosít ; 
tudjuk pl. hogy ily formális és stilistikai behatás kimutatható a modern 
irodalom legnagyobb kiválóságainál is. így Taine az «Angol irodalom 
történetében» azt mondja Macaulayról : «szellemének szerkezete, ékes
szólása és rhetorikája által latin ; úgy hogy tehetségének benső alapja a 
classikus irók közé sorozza» (i. m. II. k. 204.1.). Azt hiszem, hogy ezt 
Taine nem gáncsképen mondotta. De midőn így az olvasmány formá
lisan képző erejéhez semmi kétség sem fór és midőn ezen formális hatás 
maguknál a természettudósoknál is a leghatározottabban bebizonyult, 
nem értem, miért támadhatott oly sok ellensége a fordításnak, a mely ily 
stihmképzésnek a legsajátosabb gymnastikája. Mondjon is bármit akár 
Obiért, akár Münch a fordítás didaktikai becséről, a tapasztalás azt mu
tatja, hogy ez a legegyenesebb út és az egyedüli próbakő, melyen stílus
beli jártasságot szerezni és beigazolni képesek vagyunk. A mellett a 
fordítás sokoldalú szellemi munka, a figyelmet állandóan megfeszítve 
tartja és úgyszólván többféle szellemi képességet foglalkoztat egyszerre.

Ennyit röviden a stilistikus formális képzésről.
Hogy akár a olassikai, akár bármely modern nyelv irodalmi ter

mékei nagy mértékben használhatók fel akár az æsthetikai, akár ethikai 
nevelés médiumai gyanánt, arra nézve sem a régi, sem az új pædagogu- 
sok közül talán egy sem volt kétségben. Azért csak helyeslendő a közép
iskolai tantervek közül akármelyik, hogy a szépirodalmi remekművek 
tárgyalásának oly nagy időt biztosít, mindazonáltal az a megjegyzésem 
különösen a gymnasiumban tanítandó német nyelvi classikusokra nézve, 
hogy egy kicsit túltengenék a tudományos irodalom remekei tárgyalásá
nak rovására. Kétségtelen, hogy a Helmholtz-, Feelmer- vagy akár 
Schopenhauer-féle próza, legalább a formális képzés, de főképen a szigorú 
és fegyelmezett tudományos gondolkodásmód és tudományos módszer 
tekintetében — a mi nálunk annyira kívánatos — a szépirodalmi mű
veknél nagyobb szolgálatot tenne.

De ezzel dolgozatunk végére jutottunk, a végeredmény, a molyét 
biztosítani akartunk : a nyelvtanítás első fokán, jobban mondva : kez
detén teljesen elfogadjuk a direct utánzó módszert, ugyanezen a fokon 
az öntudatlan ínductiót is ; a második fokon az öntudatos, a formális 
képzést annyira előmozdító inductiót sürgetjük, úgy azonban, hogy a 
levezetés és az alkalmazás felváltják egymást. A harmadik fokon hang* 
súlyozzuk a stilistikus formális képzést és pedig nemcsak szépirodalmi, 
hanem a mennyire lehet tudományos prózai remekek alapján is.

• Eperjes.
B k lják  B ernât .
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MIRE KÉPESÍTSEN A POLGÁRI FIÚISKOLA?
— Az országos polgári iskolai egyesület fölterjesztése. —

Nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi Miniszter Úr ! Kegyel
mes Urunk !

Azon körülmény, hogy az 1883. évi I. törvényczikknek (a tiszt
viselők minősítéséről) revisiója kilátásba helyeztetett, valamint Nagy
méltóságodnak kegyessége, melylyel a színe előtt járó küldöttségünknek 
azt a megbízást adni méltóztatott, hogy az országos polgári iskolai 
egyesületnek ezen törvény revisiójára vonatkozó nézeteit és óhajtásait 
terjeszsze magas színe elé : bátorít fel arra, hogy a következőkben a kapott 
megbízatásnak megfeleljünk.

Az országos polgári iskolai egyesületnek reformtörekvése, a mint 
azt Nagyméltóságod előtt már több ízben kifejteni bátorkodtunk, oda 
irányul, hogy a mai csonka és befejezetlen polgári iskolából oly életképes 
intézményt teremtsen, a mely egyrészt megillető helyét az országos köz- 
oktatásügyi szervezetben elfoglalja, másrészt pedig a magyar társadalom 
azon tagjainak nevelését és oktatását vezesse, a kik az elemi iskolánál 
magasabb műveltségre törekszenek, de egyetemi tanulmányokat folytatni 
nem óhajtanak.

Ezen czél elérésére a következő következményekkel kell tisztába 
jönnünk :

1. A polgári iskoláknak oly szervezetet kell nyerniük, a mely őket 
idegen, nem szakavatott egyének befolyásának békóitól megszabadítsa és 
czélszerű, szabad, csak a szakavatott ellenőrzés által korlátolt fejlődésü
ket lehetővé tegye.

2. Oly elméleti és gyakorlati ismereteket kell, hogy a polgári isko
lák tanítványaiknak nyújtsanak, a melyekkel azok feladataiknak meg
felelhessenek és a hazának értelmes, művelt polgárai lehessenek.

Meggyőződésünk szerint ezen feladatnak csak a két szakaszra osz
tott polgári iskola felelhetne meg ; és pedig az alsó (négy osztályú) 
szakaszú a középfokú szakiskolákra készítsen elő ; a teljes (hét osztályú) 
polgári iskola pedig részben az alább felsorolandó hivatalnoki pályákra 
képesítsen, részben pedig felsőbbfokú szakiskolákra (akadémia) készít
sen elő.

3. Ezen feladatának teljesítésére tanárainak olynemű képzését 
igényli a polgári iskola, a mely tudományos szakképzés tekintetében a 
mai középiskolák tanárainak képzettsége mögött nem maradhat.

A mikor tehát Nagyméltóságod elé azon jogosítványok és minő-
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Bitesek sorozatát terjeszteni bátorkodunk, ki kell emelnünk, hogy sze
meink előtt az ily irányban reformált és kiegészített polgári iskola lebeg, 
a mely alsó négy osztályú szakaszában minden felölelt tudományágnak, 
bár szűkebb körű tárgyalását teljesen befejezi, felsőbb szakaszában, 
vagyis helyesebben a teljes hét osztályú polgári iskolában pedig mindazt 
törekszik felölelni, a mit egy középosztályú, gyakorlati szempontok sze
rint képzett tagja a magyar társadalomnak igényel, a mire hivatalos 
működésében, vagy mint a felsőbb szakiskolába készülőnek szüksége van.

Ilyenek : a magyar nyelvnek és irodalomnak öntudatos ismerete ; 
egy idegen nyelvnek t. i. a németnek gyakorlati ismerete bizonyos iro
dalmi tájékozottsággal ; a hazai és egyetemes földrajznak és történelem
nek a mai viszonyok felfogására szükséges öntudatos ismerete ; alkot
mányunknak és a polgári jogoknak és kötelességeknek kellő ismerete: 
épen igy tájékozottság a közgazdaságtani ismeretekben, a melyek a köz
gazdaságnak mai fejlettségénél fogva mind szükségesebbek lesznek ; a 
számtanból és mértanból mindazon ismereteknek birtoka, a melyek a 
gyakorlati, főleg üzleti életben nélkülözhetetlenek, de egyszersmind a 
mennyiségtannak oly fokú tudományos ismerete, a melyet a felső fokú 
szakiskolákba oda belépőktől feltételezni kénytelenek ; a szabadkézi és 
mértani rajzban, valamint az ábrázoló mértanban oly fokú ismeret, a 
melyre ugyancsak a fönt említett felsőbb fokú szakiskolák eredményes 
látogatása czéljából szükség van ; a könyvviteltannak úgy elméleti, mint 
lehetőleg gyakorlati ismerete az üzleti élet igényeinek kielégítésére ; 
végre a természettudományokban (természetrajz, természettan és vegy
tan) oly kikerekített ismeretkör, a melyre ugyancsak a felsőbb fokú szak
iskoláknak látogatása czéljából szükség van.

Mindezen ismeretek kellő elsajátítását pedig egy záró, elbocsátó 
vagy érettségi vizsgálatról szóló bizonyítvány kell, hogy igazolja.

Az így reformált és kiegészített polgári iskola számára bátorko
dunk a következőket javaslatba hozni : I.

I.

Minősítsen a teljes hét osztályú polgári fiúiskola a következő
a) köztisztviselői állásokra :

1. a községi, illetőleg körjegyzői vizsgára, illetve ennek sikeres 
lotétele esetén ez állásra (Az 1883 : I. t.-cz. 6. §. szerint a vizsgára a 
polgári iskola hat osztálya eddig is minősít) ;

2. az anyakönyvvezetői vizsgálat-, illetve állásra ;
3. kir. tanfelügyelői tollnokságra ;
4. vasúti, távirdai és postatiszti tanfolyamra, illetve ez állásokra ;

Magyar Pædagogia. V II. 9.
36
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5. mémölcségi és felmérési növendéki állásra ;
6. számvevőségi- és ellenőrző tisztviselőségre ;
7. állami, illetve köztörvényhatósági pénztári, adóhivatali tiszt

ségekre ;
8. dohányárúdai raktári és osztálysorsjátéki tisztviselőségre (Az 

1883. évi I. t.-cz. 19. §-a kivételesen a polg. isk. hat osztályt végzettek 
előtt is megnyitja ez állásokat) ;

9. iskola, közművelődési, színházi gondnoki, kezelő számtiszti 
állásra ;

10. fegyintézeti és kerületi börtöni ellenőri és gondnoki állásra ;
11. zálogházi igazgatói, ellenőri, könyvelői, pénztárnoki és ellen

őrző számtiszti állásokra ;
b) a magán, társulati tisztviselői állások közül mindazokra, me

lyekhez főiskolai tanulmány nem szükséges.
Kénytelenek vagyunk itt megemlíteni, hogy a számvevőségi és 

pénztári szaknak említett állásaira a teljes, hét osztályú polgári iskolát 
végzett növendékek sokkal illetékesebbek, mint akár a gymnasium, akár 
a reáliskola nyolcz osztályát végzett tanítványai, mert kereskedelmi, 
számtani és könyvviteltani ismereteik ezen állásokra kiválóan képesítik, 
ép úgy, mint a községi és körjegyzőségre, mely állásokon még alkot- 
mánytani és jogi ismereteik is latba esnek. II.

II.

Jogosítson a teljes, hétosztályú polgári fiúiskola :
1. a bányászati ;
2. az erdészeti ;
3. a gazdasági ;
4. a kereskedelmi ;
5. az állatorvosi (A m. kir. állatorvosi akadémia szervezési alap- 

szabályzatának 4. §-a szerint a felvételi kellék gymnasium, vagy más 
ezzel egyrangú középiskola hatodik osztályából kielégítő bizonyítvány. 
És tényleg a polgári iskola hatodik osztályát végzettek felvétetnek) ;

6. a katonai és
7. a tengerészeti akadémiákra és végül
8. a gyógyszerészeti tanfolyamra való felvételre. (A vallás- és köz* 

oktatásügyi m. kir. miniszter 1892. évi 35.985. sz. a. rendelete szerint a 
reál- és polgári iskolák hatodik osztályát végzett tanulók gyógyszerész- 
gyakornokokul felvehetők, csupán a latinból kell pótvizsgát tenniök).

Itt bátrak vagyunk megjegyezni, hogy az állatorvosi akadémia, 
valamint a gyógyszerészeti tanfolyamhoz való előkészület tekintetében
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a polgári iskolák számára ugyanazon jogokat kérjük, a melyekkel a 
középiskolák tanítványai bírnak, t. i. hogy az előkészítő' osztályok száma 
mind a háromféle intézetnél egyenlő legyen, fenmaradván természetesen 
a reál- és polgári iskolai tanulók számára a kellő latin nyelvi ismeret 
megszerzésének kötelezettsége.

Végül még teljes tiszelettel meg kell jegyeznünk, hogy a hét osz
tályú polgári iskolát befejezett növendéket úgy korát, mint tudományos 
előkészültségét tekintve teljesen jogosítottnak kell tekintenünk az egy
éves önkénytességi kedvezménynek élvezetére. És nem habozunk kijelen
teni azt, hogy ezen kedvezmények megadását a polgári iskolák felvirág
zására feltétlenül szükségesnek találjuk.

Midőn szerencsénk van Nagyméltóságodnak az országos polgári 
iskolai egyesületnek ezen javaslatait kegyes jóindulatába ajánlani, mara
dunk a legmélyebb tisztelettel Budapesten, az igazgatóságnak folyó 1898. 
évi október hó (i-ki gyűléséből.

Nagyméltóságú Miniszter Úrnak alázatos szolgái :
V o l e n s z k y  G y u l a , L ád K á r o l y ,
titk ár és szerkesztő. elnök.
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M a g y a r -la tin  sz ó tá r . Középiskolák szám ára szerkesztette Burián János, 
losonezi á llam i főgymn. tanár. Budapest. F ranklin-társulat. 1899. 508 
lap. Ára 2 frt.

A. föntebb czimzett kéziszótár, ép úgy mint Wolfl' Bélának vagy 
Hoffmann Frigyesnek újabb kiadványai a német szótárirodalom terén, 
egészen az iskola szükségleteit tartja szem előtt. Az iskolai élet adott 
neki létet, a mennyiben a deákokkal való fordítgatás, a tőlök használt 
gyakorló- vagy stilusképző könyveknek használata közben fölmerülő 
nehézségek sarkalták a szerzőt eme fölötte hasznos segédeszköznek össze
állítására. Munkáját szemlátomást nagy lelkiismeretességgel végezte, 
s előszavában be is számol eljárásáról, mely az összeállításban vezérelte. 
Lelkiismeretessége egymaga elegendő, hogy a magyar-latin fordítás 
minden igaz barátjának s a latin nyelv minden jóravaló tanítójának 
rögtön kivívja tetszését ; anyagbősége és a latin nyelvhasználatban való 
classicitása pedig elégséges arra, hogy valamennyi előző társának föléje 
helyezze. Ezt az ítéletet azért bátorkodom koczkáztatni, mert beható 
használat után győződtem meg jóságáról, nem futtában való olvasás 
vagy bepillantás után. Ugyanis egy hosszú értekezésnek latinra való 
fordítása, a napközben, sőt éjjel is eszembe jutó kifejezések fölkeresése,

3(5*
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több más szótárral való egybevetése s majdnem minden szavának latra- 
vetése arról győztek meg, hogy egy szakjáért s az iskoláért élő-haló 
egyénnek munkájával van dolgom, a mely előtt szívesen kalapot emelek 
s üdvözlöm szerzőjét, mint a latin stílusgyakorlatok megkönnyítőjét, 
valamint latin tanításunknak hathatós előmozdítóját. Természetes, hogy 
csupán a ki az én tőlem vázolt betekintést alkalmazza о könyvre, s a 
kinek minden évben állandó foglalkozása a latin stilizálás : az tud csak 
az ilyen könyv megjelentére hozsannát zengeni ; míg a ki csupa nem
értésből lenézi az ilyen segédeszközöket s tanítói hivatalát nagyhangú 
czikkek írásával tölti be : az olyan ember számára hiába szerkeszt Burián 
vagy akármely iskolamester kéziszótárt.

Én főleg az egyes nagyobb czikkeknek összeállítását csodáltam, a 
melyek szinte emberi erőt fölülmúló türelemmel és kitartással vannak 
szerkesztve s jóformán kimerítőleg összeszedve. Egy-egy ilyen czikk 
olvastára rögtön hajlandó az ember odaítélni a pálmát a szerzőnek, ha 
különben akadnak is később egyes foltok itt-ott a könyvben. Ehhez 
járult aztán az a szép latinság, a mely a Krebs-Allgayer Schmalz Anti- 
barbarusának s a legkiválóbb latin stilisztikáknak ismeretéről tanúsko
dik, főképen pedig a Heinichen-féle kitűnő szótároknak forgatásából 
fakadhatott ; mondom, ez a szép latinság végleg betetőzte amúgy is kiví
vott tetszésemet.

Egyáltalán észrevehető Burián úr könyvén, hogy ismerős mind 
az újabb szótárirodalommal, melyet okosan tudott hasznára fordítani, 
mind iskoláink szükségleteivel, a melyeknek kielégítéséért hálás lehet 
iránta tanárság és deákság egyaránt. Sőt az egyetemi hallgatók is haszon
nal forgathatják e munkát a latin stílusgyakorlatok óráiban, de főleg 
tanárvizsgálati latin dolgozatuknak megfogalmazásában vehetik majd 
bőséges hasznát.

A gymnasiumi deák már a IV., de bizonyosan az V. osztálytól 
kezdve használhatja e szótárt. Épen azért a tanítónak Utasításaink értel
mében is gondja legyen rá, hogy okos használatára idejekorán meg
tanítsa növendékeit. Az ón professzoraim még ráértek az ilyen dolgok 
megtanítására, míg most évről-évre tapasztalom, hogy tanárjelöltek sem 
igazodnak el a szótárak adatain ; azért írnak latin fogalmazványaikban 
olyan badarságokat, a melyekért meg kellene buktatni egy V. osztályos 
deákot is. Ennek az oka, úgy látszik, a tudós előadások tartása, vagyis 
kerülve-kerülése a gyermekekhez leszálló tanításnak ; holott ez az egye
dül alkalmas mód a latin nyelv elsajátíttatására, s a latin írók megked- 
veltetésére. Bégi mondás : ignoti nulla Cupido, s a ki nem tanul meg 
tisztességesen fordítani magyarból latinra is, vagyis egyszerűbb gondo
latait nem meri, nem tudja latinul kifejezni : az olyan ifjú meg fogja 
átkozni azt az iskolát, a mely nyolcz keserves évet pazaroltatott el vele-
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csak azért, bogy puskákkal és commentárokkal fölvértezetten érthessen 
valamit a latin classikusokból. Mondom, évről-évre tapasztalom a latin 
nyelv tudásának mind nagyobb csökkenését növendékeinken ; másrészt 
azonban nem ballom, bőgj7 e hanyatlásnak pótló értékét hangoztatnák 
tanítótársaim a maguk szaktárgyában, a mint különben én magam sem 
veszem észre, bogy a reálék, vagyis a régiségtan vagy irodalomtörténet 
terén adnák jelét tanultságiaknak. Már pedig: «ha igaz, bogy a latin 
nyelv magától kimegy a divatból, mélyen kellene sajnálnunk, ha mással 
való pótlás nélkül hagynók kimúlni s megengednők a gyermekeknek, 
hogy a semmit-tanulást megszokják. Inkább kétségbeesett erőfeszítéssel 
állítsuk vissza a régi módszert, mint elnézzük, hogy az iskolákban a 
restség és közöny kapjon erőre. Ha tehát tudunk még módot e tárgy 
becsületének visszaállítására, ám lássunk hozzá azonnal». (Frary Rezső, 
A latin ny. kérdése, 210. 1.). Szerintem is a mai elkényeztető s mindig 
kész fordításokkal szolgáló módszer szüli azt a nemzedéket, a mely nyolcz 
évi tanulás után se németül, se latinul nem tud megérteni eleve nem olva
sott szöveget, annál kevésbbé azokon a nyelveken magát kifejezni. Pedig a 
nyelvtanulás biztos szókincs nélkül, sok radices- és pbrasis-tudás nélkül : 
hangzatos nyelvészkedés, haszontalan időfecsérlés és mulatságos andalgás 
az irodalmi művek, mint afféle bezárt s profán szemektől csak néha-néha 
szemlélhető bálványképek előtt.

A szerzőtől hangoztatott újítások nem újítások, mert előfordulnak 
eddigi magyar-latin szótárainkban is. így a mondattani szerkezetek és a 
synonymák. Az utóbbiakat főképen azért vártam tőle bővebb alkalmazás
ban, mert nem rég ültette át a Meissner-féle latin synonymikát nyel
vünkre. Azt gondoltam tehát, hogy elég szaporán találkozom majd 
synonymikai megkülönböztetéseivel, — ámde csalódtam ; mert az egy
szerű elsorolást csak nem tekinthetjük synonymikának ! A mit nyújt 
néhol, azért hálás vagyok; de mondhatom, ennyit régibb szótáraink is 
nyújtanak.

Van azonban még egy szép sajátsága könyvének, a melyet lépten- 
nyomon észlelhetni benne. Ez a jó magyarság érvényesítése, még pedig 
a kellő higgadtsággal. Röviden ezt úgy fejezhetem ki, hogy se nem 
orthologus a szerző, sem neologus. S épen ez a középszer kivánatos, 
hogy meglegyen a szótáriróbau. Azt hiszem tehát, hogy ezért a tulajdon
ságáért is minden józanul Ítélő csak dicsérni fogja.

Hátra volna még, hogy könyvének egyes hibáival is beszámol
jak az olvasó előtt. Mondhatom, sok megjegyzésem volna, mert a 
könyvnek majdnem minden oldalán vannak magoktól érthető hiányok, 
pótolni vagy megigazítani való dolgok. No de ezek talán csak az én sze
memnek felötlő szeplők, a ki szigorúbb mértéket alkalmaztam könyvére, 
.mert szerettem volna tökéletesnek látni. Ezekről azonban inkább vala-
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mely szaklapban szándékoskodom beszámolni, mint ezen folyóiratban, 
a hol kizárólag iskolai hasznavehotó'ségét akartam kiemelni s ez alapon 
ajánlani minden érdekló'dőnek figyelmébe. Egy kifogásomat mégsem 
hallgathatom el, t. i. hogy egyazon ezikkben a latin szók, sokszor egymás 
mellett, kétféle Írásmód szerint vannak közölve, teszem : nuncius és 
nuntius, condicio és conditio, negligens és neglegens stb. Végül sajtó
hiba sokkal több akad annál a soknál is, a mennyit a könyv végén 
olvashatni. Bódiss J usztin.

N ém et stilu s-gyak orla tok . A középiskolák felső osztályai számára. 
Szerkesztette E n d re i Ákos, főgym nasium i tanár. H arm adik javíto tt 
kiadás. A ra 1 frt 20 k r. Budapest, 1897. L am pel Bobért (Wodianer F . 
és fiai.)*

Endrei könyve ez új, harmadik kiadásában a következő részekre 
tagozódik : I. Bevezetés, «mely a német nyelv és stílus némely sajátsá
gát fejtegeti.» (1—20. 1.) II. A magyarból németre való fordításnak szánt 
darabok, (21 —139. 1.) ; e rész befejező szakaszaként «a stilisztikai, rhe- 
torikai és poétikai anyag rövid összefoglalása», (a 140—150. 1.), végül.
III. a szótár 151 —173. 1., «mely a szövegben *-gal jelölt szóiásmódok- 
nak és nehezebben fordítható kifejezéseknek jegyzéke», illetőleg az 
æquivalens német kifejezésének tára. — Miként e felsorolásból látható, 
a könyv felosztása nem mutat fel lényegesebb változást ; teljesen új 
azonban benne a II. rész befejező szaka, melylyel «az Utasítások által 
követelt német nyelvű összefoglalást» akarta szerzőnk megkönnyíteni. 
Véleményem szerint Endrei könyvének e bővülése nem jelenti egyúttal 
értékben való növekedését is. Nagy tudósnak és művésznek kellene an
nak lenni, ki pl. másfél lapnyi terjedelmen a prózai írásművek elméle
tét, vagyis az egész rhetorikát, sőt még, miként arra szerzőnk törekszik, 
a németektől való műveltetésük történetét is kifogástalanul akarná adni. 
Pedig, ha valakinek, akkor a tanulónak mindig csak a javából kell nyúj
tanunk. Nem a szerző hibája, hogy ilyen csekély térre korlátolva ezt el 
nem érhette, — hogy anyaga, melyet e szakaszban elsősorban magyar 
fordításra, de, miként az Utasításokra való hivatkozás előadja, egy
úttal az irodalmi tárgyi ismeret bővítése végett nyújt, a legtöbb helyen 
nem egyéb rideg száraz nomenklatúránál, irodalmi leltározásnál. A re
gény és novella tárgyalása, pl. összesen egy fél oldalra terjed, de e szűk 
határok közt a regény és novella definitióján kívül csodás kaleidoskop- 
ban egy fényes sereg vonul el szemünk előtt ; megnyitja Csontos Szig-

* Hivatalos bírálat.
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friil, az utócsapatban Auerbach és Heyse vonulnak ; a sereg zömében ott 
látjuk Zesen Fülöpöt, Wielandot, Goethét, Freytagot stb., mindegyiket 
egy-egy jeles alkotásának megemlítésével ! A mogyoróhéjba szorított 
irodalmi tanítás egy másik elrettentő példája a drámát ismertető rész
ben a következő passus : Schiller után a tragoediában főleg Grillparzer, 
a bohózatban Kotzebue, a drámában legújabban Sudermann tunt ki ! ! ! 
Hozzájárul még a tárgyi szempontból sok helyütt kifogásolható osztá
lyozás is, mint pl. a legutóbb említett példánál és egyéb helyütt, vala
mint néhány kiigazításra szoruló adat. Ilyen helyek pl., a hol a szerző 
azt állítja, hogy a F a u s t-m o n d a  g e rm á n  m y th ik u s  erede tű  (144. 1.), a 
hol Gudrunnak h á ro m  kérőjéről beszél. (14-5. 1.), a hol Bürgernek Lied 
vom braven Mann ez. költeményét (146. 1.) sö té t tá g y u n a k  mondja. 
Tévesen nevezi meg szerzőnk a Luisa költőjét : Voss nem F rigyes, ha
nem -János Henrik névre hallgatott ; nem helyesen fejezi ki magát szer
zőnk, tanítván, hogy a romantikus éposz nem a nemzeti mondából, ha
nem a középkori lovagkorból meríti tárgyát ; hát a hol összeesik a két 
elem, teszem a Chanson de Boland-ban ? nem R e in e c k e  Fuchs (kétszer 
is) a helyes írásmód, hanem Reineke ; a 148. lapon azt olvassuk, hogy 
Németországban, 'm in t  m in d e n ü tt a  p ró zá b a  fe lo ld o tt lovagéposzból 
állo tt elő a  re g é n y .  Hát a hol nem volt lovageposz ? stb. stb. Tekintettel 
tehát a térszüke folytán természetszerűleg beállott kivonatszerü rövid
ségre és hézagosságra, melynél fogva e fejezet nem nyújt kifogástalan 
substratumot az összefoglalásra, a III. kiadás e gyarapodását nem tar
tom a könyvre nézve előnyösnek.

A Bevezetés, valamint a tulaj donképeni anyagot nyújtó középső 
rész Szótári függelékével együtt nem ment át lényegesebb változáson. 
A Szótári rész gondosan simul a felvett olvasmány any ághoz és adatai
ban megbízható támaszául szolgálhat a növendéknek. Az alfabetikus 
sorrendje ellen van kifogásom ; az á-t és é-t nem tekinti ugyanis szótári 
külön magánhangzónak, hanem a velőkJ kezdődő szókat az a-sok 
közé szúrja. — Magukban a fordítási gyakorlatokban, miként azt a 
könyv előző bírálatai is kimutathatták, szerzőnk kellő tárgyi gazdagság 
és csoportosítás mellett a formális nehézségek fokozatosságára is tekin
tettel van. Legbecsesebb részeinek mindenesetre a tárgyalt német olvas
mányhoz fűződő darabokat tekintem, kétségtelen, hogy a kiszemelt tar
talmi összefoglalások nem egye helyett classikusabbat is kereshetett 
volna ki a rendelkezésünkre álló gazdag tárházból. így pl. Kobersteinét 
Iphigeniáról, legalább egy részletét ; bizonyára a formális nehézségek 
bírták rá a szerzőt, hogy legtöbbször maga üsse nyélbe a tartalmi el
mondást.

A Bevezetés, mely a fordításokhoz akar bevezető tanulmányt és 
egyúttal szükség esetén utasítást adni, egészben véve szintén megállja
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helyét. Néhány tévedést azonban itt is jó lesz kiigazítani. Die Wartburg 
csak az ódon vár neve, nem pedig valami helységé (nem lehet tehát pél
dául felhozni arra, hogy a nőnemű helynevek elé kiteszszük a névelőt) ; e 
szabály csak az országnevekre áll. Kraut-n&k egyesszámban is megvan 
a fű, gyógyítófű jelentése, nemcsak többesben. Hogy kerülnek Weihnach
ten, Pfingsten, Ostern és Ferien ama szavak csoportjába, melyeknek a 
többesben más genus-szal más a jelentésük ? Vor den Augen halten nem 
sikerült példa annak illusztrálására, hogy a németben a páros testrésze
ket a többesszámban szoktuk használni. A 9. pont látszólagos ellentétben 
van az 5.-el, a minek persze a fogalmazás a hibája. A 10. pont (8. 1.) 
szerint vannak magyar főnevek, melyeket a német csak körülírással tud 
kifejezni: pl. zuhatag: Wasserfall, zápor: Platzregen, temető : Fried
hof. — Egyik sem körülírás. — Ugyancsak a 8. lapon olvassuk, hogy 
Uhr és Stunde synonymák, holott Uhr synonymája Zeitmesser, Stun
denzeiger, vagy ilyesmi volna. •— Mit jelent ez : « Die Blume, (diszvirág), 
die fílüthe (virágzat) ? — 20. pont : Mértékneveket nem szoktak a 
tőszámnevek után többesbe tenni : pl. Fünftausend Mann. — Nem he
lyesen fordít szerzőnk a 32. pontban : Es dürfte zu spät sein : Már 
nagyon késő lehet. Kétes értékű az ilyen tanítás is : auf (ra, re) legtöbb
ször helyi jelentéssel, an (ra, re) nagyobbára elvont jelentéssel ; hibás fel
fogásra adhat alkalmat az 59. pont ; kissé naiv fogalmazású, a tanuló 
szempontjából is, a 78., de különösen 79. pont, mely utóbbi így hangzik : 
Vannak mind a magyar, mind a német nyelvben nagy számmal u. n. 
szólásmódok. — Mennyiben más szerkezetű e két kifejezés : Egyetlen 
jószágunk— Unsere einzige Habe? (78. pont). Ugyanezen pontban: 
Was zu thun — mit volt mit tenni, helyesen Was thun.

Minthogy e könyv több éven át forog a tanuló kezén, kivánatos 
volna csekély (10 kr.) ártöbblet mellett kötött példányokat adni.

Mindent összegezve, véleményem a következő :
Bár az újonnan beszúrt szakasz, a stilisztikai, rhetorikai és poéti

kai összefoglalás, nem sikerült, tekintettel a könyv zömének, a tulajdon- 
képeni Stílusgyakorlatoknak és a hozzá kapcsolt Szótárnak, nemkülön
ben — csekély hibái daczára — a Bevezető résznek használható voltára, 
az Endrei-féle könyvet 3-ik kiadásban is középiskolák számára engedé- 
lyezhetőnek tartom.

T ím á r  P á l .
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— A népiskola belső kialakulása ügyében a « Neue Bahnen» 
(megjelenik Wiesbadenben, H. Scherer szerkesztésében) czímű pædago- 
giai folyóirat szeptemberi füzetében figyelemre méltó czikk látott nap
világot Somogyi Géza, znióváraljai állami tanítóképző-intézeti igazgató 
tollából. Mivel e czikk általános érdeke mellett első sorban kétségtele
nül nekünk magyaroknak szól, tartalmát röviden megismertetjük folyó
iratunk olvasóival.

A fejtegetés «A népiskola belső kialakulásáról» czímet visel. 
Bevezetésében arról szól a szerző, hogy azon óriási áldozatok ellenére, a 
miket az egyes nemzetek a népnevelés oltárára az utóbbi időben hoztak, 
sem jelentékenyen előbbre nem haladtak, sem boldogabbakká nem 
lettek. Hisz ezen időre esik az emberiség haladására nézve veszedelmes 
irányzatú eszmék elharapódzása. Az emberiség politikai és társadalmi 
fejlődése egy átmeneti korszakhoz ért ; hogy az átmenet simán folyjon 
le, arra nézve legtöbbet tehet a népiskola. Hogy a népiskola ebbeli fel
adatának nem tesz eleget, annak az az oka, hogy nem fedezték fel, «hogy 
a nemzet alkotmánya és iskolaszervezete között micsoda kapcsolatnak 
kell lennie». A népiskola nem maradhat meg abban az alárendelt viszony
ban, a melyben a rendi alkotmány korában volt. Alig találunk másutt 
helyes iskolai szervezetet, mint az északamerikai Egyesült-Államokban ; 
Európában a helyes iskolai szervezetet csak a nagy múlttal dicsekvő latin 
iskolák romjain lehetne felépíteni.

Feudális iskolai szervezetünk hátrányai, hogy a gyermek már leg
gyakrabban 9 éves korában kiszólíttatik a szülői ház köréből, a minek 
erkölcsi következményeit gyakran felnőtt korában is sínyli. A változás 
legtöbbször a gyermek szellemi kárára is van, mert mig a népiskolában 
tanítanak, a felsőbb iskolákban előadnak (? — szerk.) ; mig amott na
ponta kikérdeznek, itt nagy időközökben feleltetnek (? — szerk.) ; amott 
a módszeres eljárás a fő, itt az mellékes (?) : nem csoda azért, hogy a 
rendszereknek ily ellentéte mellett az érettségiig a növendékek három
negyed része kimarad, a kikből legnagyobbrészt elégedetlen proletárok, 
vagy talán épen anarchisták lesznek.

Az összefüggés az iskolai szervezet és az iskola belső kialakulása 
között természetes, mert a külső keretek hiányában nem fejlődhetik a 
népiskola belsőleg sem. — Ha a népiskolák mind osztottak volnának, 
alig lehetne a szervezet, illetőleg belső kialakulás ellen kifogást emelni ; 
ezek túlnyomó része azonban minden nemzetnél osztatlan, a mely körül
mény nemcsak alászállítja ez intézmény belső értékét, hanem lehetet
lenné is teszi az egyöntetű kialakulást és fejlődést.
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Az osztatlan népiskola tanítója nem végezheti el az osztott tan
anyagát ; ez a körülmény késztette Magyarország ez idő szerinti kultusz- 
miniszterét arra, hogy az osztatlan népiskolák számára külön tantervet 
dolgozzon ki. — Ilyen tantervek vagy az osztott népiskola tantervének 
vázát, vagy egyes fejezeteit nyújtják ; ennélfogva az oktatás ezek alapján 
vagy nem lehet világos, vagy nem lehet összefüggő, tehát mindkét eset
ben veszélyeztetve van a uépiskolai oktatás egysége. — Ezt a fontos 
kérdést tehát más alapon kell megoldani. Hogy hogyan ? arra nézve 
példát szolgáltat a kis Eománia népiskolai szervezete.

Komániában vannak városi és falusi iskolák, az utóbbiak pedig 
felsők, alsók és osztatlanok. A tananyag három tanfolyamra, alsóra, 
középsőre és felsőre van beosztva. — Az alsó tanfolyam az osztatlan 
iskolák, az alsó és középső az alsó falusi iskolák, a három együtt a felső 
falusi és a városi iskolák anyagát teszi olyformán, hogy az alsó tanfolyam 
a városi és felső falusi iskolák I. és II. osztályában, a középső a városi 
iskolák III., a felső falusi iskolák III. és IV. osztályában, a felső tan
folyam pedig a városi iskolák IV. osztályában, a felső falusi iskolák V-ik 
osztályában dolgozandó fel. — Ez a rendszer nem mintaszerű ugyan, 
annyi azonban bizonyos, hogy megvalósult benne az a kizárólagosan 
helyes alapgondolat, a melynek alapján az osztott és osztatlan népiskola 
kérdése sikerrel megoldható. — Ezt a gondolatot így fejezhetjük ki rövi
den : « A népiskola egysége a tananyag azonosságában áll, azaz minden 
osztály tananyaga osztott és osztatlan népiskolában ugyanaz; az osz
tatlan iskola egy-egy évfolyamára azonban kevesebb oktatási idő ju t
ván : egy osztály anyagát benne hosszabb időre kell beosztani.»

Ezek alapján Somogyi a maga iskolai szervezetét így állítja fel :
Belső okok és tantervi tanulmányok alapján megállapítható, hogy 

egy hat osztályú és évfolyamú népiskola feladatát, a nemzeti műveltség 
átadását, megoldhatja. Legyen ez önmagában befejezett és szolgáljon a 
maga egészében a felsőbb iskolák alapjául. Ezen iskola négy osztályának 
anyaga az osztatlan iskola hat évfolyamára, a két tanitóval biró iskola öt 
évfolyamára osztandó be és csak a három és több tanitóval biró iskolákban 
dolgozandó fel teljesen. — Az V. és VI. osztály tananyaga az osztatlan 
iskola 7. és 8. évfolyamára, a két tanitóval biró iskola 6. és 7. évére 
hagyandó. — Nagyobb községekben a népiskola fölé egy, két, illetőleg 
három osztályú középiskola volna állítandó ipari, kereskedelmi, vagy 
gazdasági színezettel.

Oly államokban, a hol a mindennapi iskolakötelezettség csak hat 
évig tart, mint pl. Magyarországon, az V. és VI. osztály, illetőleg a VI. 
osztály anyaga az ismétlő iskoláknak volna beosztandó, igy ezek az isko
lák tartalmat kapnának és bizonyára jobban virágzanának. Természetes,.
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hogy itt azoknak, a kik tovább akarnának tanulni, az osztatlan nép
iskolából az osztott népiskola V. osztályába kellene belépniök.

Somogyi fejtegetéseit így fejezi be: «Csak ilyen berendezéssel 
lehetne a népiskola bensőleg is népnevelési intézménynyé. — Mai viszo
nyaink között, ha az osztatlan népiskola szegény tanitója a törvénynek 
eleget akar tenni, megtömi a gyermeket mindenféle tannal, de nem adja 
át neki a legszükségesebbet, az olvasni tudást sem. Pedig az emlékezetbe 
tömött csakhamar Jdpárolog onnét és elérkezik az idő, a mikor az ilyen 
iskolázott egy színvonalon áll az iskolázatlannal. — Nem csoda, hisz az 
elfeledettet nem idézheti vissza emlékezetébe, hiányzik a felújítás 
kulcsa : az olvasás kedvelése ! »

A «Neue Bahnen» szerkesztője megjegyzi, hogy ezekre a fejtege
tésekre lapjában visszatér. Mivel tartalmuk reánk nézve időszerű és 
actuális egyaránt : kívánatos, hogy tanügyi köreink is figyelemmel kisér
jék a megindított eszmecserét. Mj.

■—A magyarországi katholikus középiskolák történetére hirdet 
előfizetést Gyürky Ödön, a Katholikus Pædagogia szerkesztője. A szerző 
a millenniumi monographiák alapján szándékozik megszerkeszteni a 
magyar kath. középiskolák képét. A munka 50 ívre teljed. Előfizetési 
ára 5 frt ; czím : Budapest, Pál-utcza 7. sz. II. em.

MAGYAR PÆDAGOGIAI TÁRSASÁG.
Felolvastatott 1898. október hó 16-án.

Jelen vannak Heinrich Gusztáv dr. elnöklése mellett: Wlassics 
Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter, Berzeviczy Albert orsz. kép
viselő, Axaméthy Lajos min. tanácsos, Hóman Ottó min. tan., Morlin 
Emil oszt. tan., Neményi Ambrus orsz. képv., özv. Szathmáry Györgyné, 
Mosdósy Imre, Neményi Imre, Bardócz Gusztáv, Bartos Fülöp, Erődi 
Béla, Ember János, Falvay Antal, Gyomlay Gyula, Gyulay Béla, Göőz 
József, György Aladár, Hegedűs Károly, Józsa Mihály, Kovács János, 
Komáromy Lajos, Kiss Áron, Kerékgyártó Elek, Kirchner Béla, Lederer 
Ábraham, Lakics Vendel, Lázár Béla, Marmula János, Négyesy László, 
Péterfy Sándor, Peree Sándor, Radó Vilmos, Schön József, Sebestyén 
Gyula, Sebestyénné Stetina Ilona, Szigetváry Iván, UjváryBéla, Vámosy 
Mihály, Vajdafy Gusztáv, Verédy Károly, Zlinszky Aladár, Waldapfel 
János, Trájtler Károly, utóbbi mint jegyző ; ezeken kívül számos hölgy 
és férfi vendég, körülbelül 150-en.
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I. Elnök az ülést megnyitja. Első sorban a nagy nemzeti fájdalom
nak ad kifejezést, mely hazánk védőszentjének, ERZSÉBET királyasszo
nyunknak halálával a magyar népet érte. A nemzet tanítói karának fel
adata, hogy ezen áldott nő emlékezete soha ki ne aludjon az ifjúság 
kebeléből és szivében a szeretetet iránta minden időkben ápolja és 
növeszsze. Indítványozza, hogy a Társaság mély fájdalmának és rész
vétének adjon jegyzőkönyvileg is kifejezést ; valamint keresse meg a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter urat, hogy eme részvétét legmagasabb 
helyen tolmácsolni kegyeskedjék. A Társaság egyhangúlag hozzájárul.

Elnök szomorú kötelességét folytatja és bejelenti Klamarik János 
min. tanácsos, a Társaság tiszteletbeli elnökének elhunytat. Klamarik 
állandó helyet bir a közoktatás történetében, a M. P. Társaságnak ujjá- 
alakítója s ennek mindenkori támogatója. Indítványozza, hogy részvétét 
jegyzőkönyvbe iktassa és érdemeit külön emlékbeszédben méltassa. Az 
özvegyhez részvétirat intéztessék. A Társaság egyhangúlag hozzájárul.

II. A felolvasó asztalhoz Reményi Imre ül s néhai Szatlimáry 
György elhunyt rendes tag fölött emlékbeszédet olvas föl. Az emlék
beszéd a Társaság folyóiratában meg fog jelenni, az előadónak pedig a 
figyelmet mindvégig lefoglalva tartó és nagy gonddal készült előadásáért 
köszönetét szavazott a Társaság.

III. Geöcze Sarolta külföldi tanulmány útjáról tartott érdekes 
felolvasást. A Társaság köszönetét mondott.

BEKÜLDÖTT MŰVEK.

A magyarországi népoktatásügy, kereskedelmi és ipari szakoktatás 
szervezete és közigazgatása. A kisdedóvásra, népoktatási tanintézetekre (elemi 
és felsőbb népiskolákra, polgári iskolákra, tanítóképző-intézetekre), felsőbb 
leányiskolákra, kereskedelmi tanintézetekre és a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium hatáskörébe tartozó ipariskolákra vonatkozó összes törvények, 
szabályrendeletek, utasítások, rendeletek, döntvények gyűjteménye. II. köt. 
Tanítóképzés, felsőbb leányiskolák, szakoktatás stb. A vallás- és közoktatás
ügyi miniszter úr engedélyével hivatalos források felhasználásával szerkesz
tették dr. Morlin Emil, vallás- és közoktatásügyi miniszteri osztálytanácsos. 
Szuppán Vilmos, állami felsőbb leányiskolái igazgató és miniszteri biztos. 
Budapest, Eggenberger (Hoffmann Alfréd). 4.-r. 1019 1. Ara angol vászon
kötésben 6 frt 60 kr., az I. köteté ugyanannyi, a két kötet ára együtt 13 frt.

Az iskolák építése és berendezése Németországban és Svájczban. 
Dr. Wlassics Gyula, v.- és közokt. min. úrhoz intézett jelentés. Irta Juba 
Adolf. 34 ábrával. Budapest, Franklin-Társulat. 8.-r. 104. 1.

A felső fokú nőképzés Ausztriában és a bécsi leánygimnázium. Irta 
dr. Radnai Rezső. 8.-r. 23 1. (Különnyomat a «Nemzeti Nőnevelés»-bői.)



Olcsó Könyvtár. Szerkeszti Gyulai Pál. Kiadja a Franklin-Társulat. 
Egy ■ egy szám ára 10 kr. Megjelentek a köv. füzetek.

1065—1066. sz. Rejtett boldogság. Színmű három felv. Irta Suder- 
mann Hermann, ford. Prém József. 91 1.

1067. sz. Coppée Ferenci költeményeiből. Francziából ford. Bogdánfy 
Lajos. 53 1.

1068-^1069. sz. Örült-e vagy szent ? Dráma három felv. Irta Eche- 
garay József, Spanyolból fordította Huszár Vilmos. 116 1.

1070. sz. A sellő. Elbeszélés. Irta Heyse Pál. Németből ford. Szikrai 
Odo. 49 1.

1071. sz. Egy iskolai kaland. Elbeszélés. Irta Kuthy Lajos. 46 1.
1072—1075. sz. Berthier Joconda. Regény. Irta Uchard Mario. Fran

cziából ford. Molnár Gyula. 221 1.
Vasárnapi Könyvtár. Kiadja a Franklin-Társulat. Negyedik évfolyam

5. ez. Nansen utazása lábszánkón Grönlandon keresztül. Irta Szívós Béla.. 
30 képpel. 95 1. Ára 20 kr.

Verne Gyula összes munkái. Új olcsóbb képes díszkiadás. Egyedül 
jogosított magyar kiadás. Budapest, Franklin-Társulat. Ára füzetenkint 
20 kr. Megjelentek :

97. füzet. A lángban álló szigettenger ez. regény befejező füzete.
98—103. füzetek. A hódító Robur. Regény. Fordította Huszár Imre 

44 képpel. (A regény be van fejezve, 288 1. Ára 1 frt 20 kr.)
104—107. füzetek. Utazás a föld körül nyolezvan nap alatt. Átdol

gozta Szász Károly. Harmadik egyedül jogosított magyar kiadás.

Simányi Jenő : Földrajz a női kereskedelmi tanfolyamok számára. 
Budapest, Franklin-Társulat. 8.-r. 120 1. Ára 80 kr.

Erzsébet királyné emlékfüzet. Móra István, Koncsek Lajos és Hajós 
Mihály közreműködésével szerkesztette Újvári Béla. 8.-r. 31 1. A királyné 
1867-iki arczképével. A magyar tanítók országos bizottsága, az Eötvös-alaj> 
és a székes főv. tanító-egyesületek megbizásából. (Az emlékfüzet tiszta jöve
delmét a kiadó egyesületek Erzsébet királyné szobrára fogják fordítani.)

Magyar könyvtár. Szerkeszti Radó Antal, kiadja Lampel R. (Wod ia 
ner F. és fiai). Füzetje 15 kr.

43. fűz. Schiller : A messinai menyasszony, ford. Váradi Antal.
44. fűz. Petőfi Sándor : Elbeszélések és liirlapi czikkek.
45. fűz. Edgar Allan Poe : Rejtelmes történetek. Fordította Tolnai 

Vilmos.
46. fűz. Jókai Mór: Emlékbeszéd Rudolf trónörökösről és egyéb 

beszédek.
47. füzet. Kozma Andor : Víg elbeszélések.
48. fűz. EL A. Butti : Az erkölcstelen. Elbeszélés. Olaszból fordította 

Tóth Béla. 56 1.
49. fiiz. Petőfiné Szendrey Julia naplója és levelei Térey Marihoz. 

Jókai Mór előszavával 48 1.

BEKÜLDÖTT M ÜVEK. 573
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50. fűz. Tennyson Alfréd: Arden Enoch. Ford. Lőrinczi (Lehr) 
Zsigmond. 32 1.

51. fűz. Murai Károly: Huszárszerelem. Vígjáték. 71 1.
52. fűz. Válogatott magyar népballadák. Kendezte és bevezetéssel 

ellátta Morvay Győző. ü6 1.
53. fűz. Felice Cavalotti : Énekek éneke. Dramolett egy felv. Magyar 

színre alkalmazta Badó Antal. 42 1.
54. fűz. Fáy András válogatott meséi : Bendezte és bevezetéssel el

látta Badics Ferencz. 64 1.
55. fűz. Szalagul gróf: A medve. Oroszból ford. Ambrozovics 

Dezső. 63 1.
56. fűz. Ambrus Zoltán: Hajótöröttek. Nyolcz elbeszélés. 64 1.
57. fűz. Meyer Konrád Ferdinand : Egy fiú szenvedése. Elbeszélés. 

Ford. Hevesi Sándor.
58—59. füzet. Helvila. Dráma öt felv. Irta  Jókai Mór. 110 1.
60. füzet. Falusi asszonyok és egyéb elbeszélések. Irta Csehov 

Antal. Fordította Szabó Endre. 62 1.
61. füzet. Kölcsey Ferencz válogatott beszédei. Sajtó alá rendezte, 

bevezetéssel és magyarázatokkal ellátta dr. Radnai Bezső. 70 1.
62. fűz. Újjászületés. Amerikai regény. Irta  Charles Yke. Fordította 

Sz. E. 73 1.
63. fűz. Pázmány Péter élete. Irta  dr. Áldásy Antal. 68 1.
64. fűz. Fáik Miksa Erzsébet királynéról. Visszaemlékezések, a ki

rályné arczképével. 50 1.
65. fűz. Cicero : Cato major az öregségről. Fordította, bevezette s 

jegyzetekkel kisérve kiadta Fábián Gábor. Javította Latkóczy Mihály. 51 1.
66. fűz. Initiai történetek. Irta Budyard Kipling. Fordította Mikes 

Lajos. 64 1.
67. fűz. Kabos Ede: A csengeri kalapok és egyéb történetek. 61 1.
68. fűz. Szalárdi János Siralmas krónikája. Szemelvények. Kiadta 

Angyal Dávid. 64 1.
69—70. fűz. Toldi. Költői elbeszélés. Irta  Arany János. (Az iskolai 

kiadások sorozatában.) 76 1.

Magyar iparoktatás. Az Országos iparoktatási tanács hivatalos 
közlönye. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter megbízásából szerkeszti 
Szterényi József miniszteri osztálytanácsos. II. évfolyam 1897—98. (20 fű
zet) 656 lap. A harmadik évfolyamába lépő lap actuálisan foglalkozik az 
iparoktatás különböző kérdéseivel, hat rovatában nyilvántartja a szak
oktatás terén folyó bel- és külföldi mozgalmakat, s a szakkörök mellett 
az iparhatóságok és az iparos osztály szolgálatában áll. Előfizetési ára 
5 frt. Kiadóhivatala Erzsébet-körut 20.

Martini Gusztáv életrajza. Irta Gruber Mátyás. Fordította Hörl 
Gyula. Budapest, Szent-István-Társulat. Kis 8.-r. 174 lap. Ara egész vá
szonkötésben 80 kr.

Beppó a lazzaroni fin. Irta Rolfus Károly. Fordította Ploskál Budolf. 
Budapest, Szent-István-Társulat.Kis8.-r. 199 lap. Ára díszes kötésben 80 kr.
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Negyedik olvasókönyv a katholikus elemi fiúiskolák negyedik osz
tálya számára. A Szent-István-Társulat megbízásából, figyelemmel a Bá
rány Ignáez-féle olvasókönyvekre, szerkesztették Mócsy Antal, Petrovácz 
József és dr. Walter Gyula. 250 1. Budapest, Szent-István-Társulat. Ára 
kötve 88 fillér.

Negyedik olvasókönyv a katholikus elemi leányiskolák negyedik 
osztálya számára stb. lásd fent. 250 1. Ara 88 fillér.

Nemzetünk nagy költői. 4. füzet : Balassa Bálint báró élete és köl
tészete. 40 lap. — 5. füzet : Zrínyi Miklós, a költő, élete és költészete. 
47 1. — 6. füzet : Gyöngyösi István élete és költészete. 40 1. Irta (mindegyi
ket) Gaal Mózes. Pozsony, Stampfel Károly. Füzetje 40 fillér.

Egyetemes könyvtár. Szerkeszti Zoltán Vilmos. Győr, kiadják a 
Gross-testvérek. 95—96. sz. Bánk bán. Szomorujáték öt felvonásban, irta 
Katona József. Jegyzetekkel és tanulmánynyal ellátta Zoltán Vilmos. 168 1. 
Ára 40 fillér. 98—99. sz. Az 1848—49-iki szabadságliarcz vértanúi. Irta 
dr. Vajda Emil 125 1. Ára 40 fill.

H iv a ta lo s  n y u g tá z á s .

Rendes tagok a felajánlott összegből befizettek : dr. Wagner Ala
jos — Budapest.

Kültagok tagdijat fizettek 1895., fi. és 7. évre : Wittmann Ferencz ;
1896-ra : dr. Kovalik János — Trsztena, dr. Dud János — Lugos.

1897- re : Horváth Ferencz — Karczag, Józsa Pál — Kisújszállás, 
Borosé József — Károsává, Müller Imre — Mórágy, Lisztner Antal — 
Istvánfalú.

1898- ra : dr. I. Vitéz Aladár — Gyönk, Danielovics Kálmán — 
Munkács, Telmányi Emil — Arad, Sántha Albert — Gyergyó-Sz.-Miklós, 
Székely Károly — Baja, Derzsi K. Ferencz — Szentes, Hidvéghi Sándor 
— Gréz, Beksics Ignácz — Kaposvár, Bandura László — Z.-Hermánd, 
Gönczi Lajos — Sz.-Udvarhely, Augusztiny Elek ■— Kassa, Bajay Ar
mand — Miskolcz, dr. Máté Lajos — Erzsébetváros, Faragó János — 
Pápa, Csader Gyula — Pozsony, dr. Bielek Antal — Csetnek, Mencsey 
Károly — Csáktornya, Józsa Pál — Kisújszállás, Heuer Ede — Buda
pest, Kovács József — Úri, Fekete Antal — Györgyfalva, Téry József — 
Székesfehérvár, Zvér Ferencz — Debreczen, Gockler Lajos -— N.-Becs- 
kerek, Müller Imre — Mórágy, Hamar János — Beregszász, Stánicz 
Sándor — Székesfehérvár, Poór János — N.-Károly, Gonda József — 
Békés.

Budapest. 1898. október 10-én.
Dr. G yulay Béla,

pénztárunk.
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Tanító uraknak szives figyelmébe ajánljuk kiadásunkban meg
jelent és a nagym. közokt. minisztérium által általánosan engedélyezett 
népiskolai tankönyveket.

Vass-Sziklay magyar abc, 5-ik kiadás kötve 16 kr.,
« « « « átdolgozott uj kiadás 12 képpel, kötve 20 kr.

Fali olvasó táblák hozzá, 16 lap 2 frt 50 kr.
Vass-Tergina és Kerékgyártó magyar olvasó II. oszt. r. 30 kr.,

III. oszt. r. 35 kr., IV. oszt. r. 45 kr., kötve.
Vass-Hoffmann magyar olvasó V/VI. osztály részére, kötve 70 kr. 
Vass-Tergina és Kerékgyártó tanyai olv. II/III. oszt. r., kötve 32 kr.

« « « « « IV/VI. oszt. r., kötve 64 kr.
Vass-Irmei és Posa magyar olvasó, kötve II. oszt. r. 30 kr., III. oszt. 

r. 35 kr., IV. oszt. r. 45 kr.

Továbbá ajánljuk :

*Szabó Mihály siketnéma Abcje, kötve 20 kr.
*  « « beszélő siketnéma, kötve 40 kr.
Dráb János Csanád vármegye földrajza, kötve 15 kr.
Tergina Gyula Csongrád vármegye földrajza, kötve térképpel 30 kr.

Német ajkú iskoláknak.

Jeck György elemi magy.-német-nyelv és fogalmazás, kötve 30 kr.
« « Praktische Volksstilstik L 3—4. Klasse, fűzve 15 kr.
« « « « II. 5—6. « « 15 kr.
« « Elementar deutsche Sprachlehre « 15 kr.
« « számtani emlékeztető 4., 5., 6. oszt. sz. « 15 kr.
« « Elementar-Kechnen 4,. 5., 6. Klasse « 15 kr.

* Mutatvány nem adatik.

Bevezetés czéljából szívesen küldünk mutatványpéldányokat bérmentve.

Hazafias tisztelettel

Traub B. és Társa könyvkiadóhivatala Szeged.



FRANCZIAORSZÁG NEVELÉSÜGYE*

Mélyen tisztelt Hallgatóim !

A midőn a múlt alkalommal szerencsém volt Önök előtt 
Francziaország és Anglia nevelési rendszerének párhuzamát meg
vonni, mely párhuzam a brit rendszer előnyére ütött ki, csupán 
azt a sarkalatos, minden egyébnél fontosabb különbséget akartam 
mindnyájunk tudatában fixirozni, mely e két rendszer iránya 
között a jellemfejlesztés, az akarat és egyéni initiativa nevelése 
szempontjából létezik. Mert hiszen ebből Ítélhető meg a nevelés 
tényleges eredménye. E szempontot oly fontosnak tartom, hogy 
figyelmüket attól semmiféle részlettel elterelni nem akartam ; 
pedig a franczia rendszernek e sarkalatos hibája mellett sok kiváló 
jó tulajdona van, melyből bármely más nemzet okulást meríthet. 
Engedjék meg, hogy minapi mulasztásomat pótolva — nehogy a 
részrehajlás vádja érhessen — ezúttal a franczia nevelésügyet 
részletesebben taglalva, annak némely kiváló intézményére is rá 
mutassak. Szerencsére a mi nevelésügyünk még nem csontosodott 
meg, még fejlődésben van; ennélfogva javítni rajta még egyik 
ágában sem késő ; még okulhatunk a mások példáján. Kívánatos 
ez már csak azért is, mert a «kárán tanul a magyar» elvét, ha 
valahol, a nevelés terén drágán, egész nemzedékek ferde irányá
val, fizetheti meg a nemzet.

Ebből a szempontból legyen szabad Francziaország nevelés
ügyének egyes ágairól egyet-mást elmondanom. Kezdjük a nép
oktatás négy ágán; megjegyezvén, hogy az oktatás az összes nép
oktatási intézetekben teljesen ingyenes, sőt a tanulókat könyvvel 
és minden taneszközzel is ellátják.

* Fölolvasta a szerző a M. Pedagógiai Társaságnak 1898 nov. 26-án 
tartott ülésén.

M agyar Pædagogia. VII. 10. 37
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a) Kisdedóvók.

Párisban az óvókat 1855-ben kezdték fölállítani; jellegük 
akkor még inkább emberbaráti volt. A közoktatásügyi intézmények 
keretébe 1878-ban illesztették őket; ekkor nevezték el őket écoles 
maternelles-nek — anya,; iskoláknak is. Szervezetüket az 1886-ki 
törvény állapította meg. Látogatásuk nem kötelező. 1892-ben 
Páris 132 óvóját 387 osztályban mindössze 31,000 gyermek 
látogatta ; a mi aránylag kevés. Sajnos, még a munkásnép sem 
használja fel ez iskolákat kellőleg; sok szülő inkább hagyja gyer
mekét felügyet nélkül otthon, hogysem az óvóba-járatás csekély 
gondját elvállalná. Bár lehet a dologban része annak is, hogy az 
óvó csak d. u. 4-ig van nyitva ; azontúl a gyermek nem m aradhat 
ott, haza pedig nincs kinek vinni.*

Az óvóban a kicsinyek — fiúk, lányok vegyesen — három 
csoportba vannak osztva : az I-be a 2—4Va, a II-ba a 41/a—5, a 
Ill-ba az 5—7 évesek. Ez utóbbi osztály már határozottan az elemi 
iskolára készít elő ; m int neve is m utatja: Ecole enfantine.

A tantervet nagy körültekintéssel, a legapróbb részletre ki
terjeszkedő gondossággal szabták meg; még az is benne van, 
hogy az 5 éves gyerekeket mozgó ábéczével kell olvasni tanítni. 
Nagy hibája azonban, hogy túlságos sokat ölel fel ; pl. az 5—6 
éves gyermekeknél már a százig terjedő számkör s a tört fogalmá
nak ismertetését kívánja, sőt a négy alapmíveletet is kétjegyű 
számokkal ; a mi a 6 éves gyermekek átlagával szemben pæda- 
gogiai képtelenség. Ép így fölveszi e csoportnál a kétszólamú dalok
nak hallás után való tanítását is; helyes-é ez, azt ítéljék meg a 
kik nem 6, de 8— 10 éves gyermekeket tanítottak énekre. Reám az 
egész tanterv a sokatmarkolás benyomását teszi; mert bár a hozzá 
csatolt utasítás gyönyörűen fejti ki a kicsinyekkel szemben köve
tendő nevelői eljárást és elveket; s bár az okos, jó anyáknak ösz
tönük-sugallta módszerét hangsúlyozza: a felölelt anyag mégis 
igen sok; a tanítási eljárás mégis igen pedáns ; s a gyakorlatban

* Kitünően megoldják e kérdést a svájczi Kinderhortok, azaz az 
elemi iskolákban berendezett játszóhelyiségek, hol az óvóbeli kicsinyek a 
4—8 óra közötti időt felügyelet alatt, de kizárólag játszva töltik, sőt meleg 
tejből, kenyérből álló ozsonnát is kapnak. Ezt az intézményt legújabban 
kezdik meghonosítani Francziaországban is.
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ez az úgynevezett «anyai iskola» valóságos komoly iskolásdit já t
szik. A minek több oka van.

Első ok az, bogy magára az igazi szabad játékra, mikor a 
gyermek saját játékösztönét, játszi képzeletét követi, nagyon kevés 
idő jut. Annál több időt töltenek a Fröbel-féle gyakorlatokkal, 
melyek ugyan a szemmértéket s kézi ügyességet nagyban fejlesz
tik, de bezzeg nem fejlesztik sem a gyermeki kedélyt, sem az 
egyéni tehetségeket. Afféle komolykodó kis öregek válnak ott belő
lük. Én legalább egy egész «mintaszerűen» vezetett óvó mintegy 
80 főnyi aprósága közt nem találtam a gyermeki ártatlan pajzán- 
ságnak még csak nyomát sem; annál több öreges okoskodást. Jól 
van-é ez így ? Annak a megítélését tisztelt Hallgatóim belátására 
bizom. A tanítónak az roppant kényelmes lehet, hogy valamennyi 
gyermek vezényszóra hajtogassa majd a sárga papirost, majd a 
kék papirost ; ezen az úton pompásul fegyelmezett, piczi emberi 
gépek válhatnak belőlük; megszokják az engedelmességet, a 
parancsszóra-működést, a mi későbbi tanítóik munkáját is roppant 
kényelmessé teszi ; kérdés azonban, kifejlődik-e bennük ez úton 
az életrevalóság, az akarat s az egyéni kezdeményezés ösztöne, az 
önálló egyéniség és a kedély? Gondoljunk a saját gyermek
korunkra: nem az a játék volt-e a legkedvesebb, a mit magunk 
gondoltunk ki? nem az fejlesztette-e képzelőtehetségünket leg
jobban? nem az volt-e akaratunk legjobb edzője, mikor magunk 
gondoltunk ki valamit és azt magunk akartuk megszerkeszteni ? 
Én legalább nem hiszem, hogy a Fröbel-féle rendszer teremné az 
Edisonokét, Nansen Frithiofokat, Stanleyket vagy épen Deák 
Ferenczeket. Bocsássák meg nekem ezt a kitérést; de minap a 
modern nevelési rendszerek csődjét említvén, szükségesnek láttam  
annak ez első tényezőjére rámutatni. Az akarat nem fejlődhetik 
ott, a hol az egyén kiskorától fogva akarat nélkül való, dróton 
rángatott bábbá dresszirozódik.

De térjünk vissza a franczia óvók tantervére. A rajzoktatás 
abból áll, hogy a különféle idomokat előbb pálczikákból össze
állítják ; azután az így szerkesztett idomokat palatáblára rajzolják. 
Ezen az úton nevelhetnek kitűnő ácsokat, mérnököket; de m ű
vészi érzékű embereket aligha. Kétlem, bogy a Corot-k és Puvy de 
Chavannes-ok ily óvókból kerültek volna ki.* Holott az angol óvók-

* Ez ellen azt vethetik, hogy mindenkiből úgy sem válhatik Corot 
vagy Puvy de Chavannes s hogy derék mesteremberekre még nagyobb

37*
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ban — a Buskin hatása alatt — a kicsinyeknek szines czeruzát 
adnak a kezükbe s azzal ők próbálgatnak illusztrálni mindent, a 
mi kicsi fejüket foglalkoztatja: Hófehérkét, Hamupipőkét; pró
bálnak rajzolni temetést, korcsolyázást, vadászatot, hajót, virágot, 
szóval mindent, a mi képzeletüket megragadja.

Nem tartom helyesnek a kézi ügyességek tantervét sem. 
Miért kizárni a kötést, varrást, horgolást ? Holott nincs kis 
leány, a ki édes anyját varrni látván, babájának ruhát varrni ne 
próbálna; ki örömest ne kötne bábujának kendőt, ne horgolna 
neki fejkötőt. Minek a természetes és helyes ösztönt mesterségesen 
elfojtani? Sőt ellenkezőleg: a bábruha-varrás s annak rendben 
tartása a kis leányban a későbbi gondos háziasszony erényeit fejt
heti ki.

Szóval, túlságos komoly, túlságos pedáns az a tanterv. 
A kicsinyeket egy kissé agyontanítja és egy chablonba gyúrja. 
Növeli a bajt az, hogy a tanítást nem külön ez — inkább 
anyai gyöngédséget és szerető gondosságot s türelmet és játszi 
kedélyt, mint széleskörű tudományos képzettséget kivánó —  
hivatásra előkészített óvónők, hanem okleveles, elemi iskolai 
tanítónők végzik, kik az ilyen alkalmaztatásban lefokozást látnak, 
a gyerekes bíbelődést kicsinyük, tanítói becsvágyuk kielégítését 
minél több, minél nehezebb dolgok eltanításában keresik s alig 
várják, hogy az óvóból szabadulva, elemi iskolához jussanak. 
A 2—3 éves piczinyek csoportjának vezetését el se igen vállalják; 
az rendesen az igazgatónőre marad. Mi az eredmény? Hogy az 
első csoportban levő piczinyek még játsziak, elevenek, virgonczok ; 
ez a játsziság, ez az elevenség azonban csoportról-csoportra fogy; 
az értelem kerekedik felül s a kedély kivész ; az 5—7 évesek m ár 
egész kedélytelen, kis vén tudósok. A mi nem csoda, mikor az

szükség van, mint lángeszű művészekre. A mi igaz is. Ám a képzelő te
hetség az emberi léleknek lényeges, semmivel nem pótolható alkotó része, 
a műösztön pedig az emberiségnek ősi ösztöne ; mesterséges elfojtásuk ép 
oly elnyomorítása a léleknek, mint a khinai nők láhelcsavarása elnyomo
rítása a testnek ; mindkettőhöz joga, mindkettőre szüksége van a mester
embernek is, a székely ácsmestertől a komáromi gölöncsérig, a debreczeni 
kézmivestől a szürszabóig, ha munkáját jól ki akarja gondolni, s ha azt 
akarja, hogy öröme teljék benne. Egyébiránt mindezeket nálamnál sokkal 
szebben, jobban elmondta a jó öreg Buskin s az ő népe el is hitte neki, 
meg is fogadta szavát, a miről az angol műipar és műizlés bámulatos föl
lendülése tannskodik.
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5 éveseknek fülem hallatára tartott az állását kicsinyít) tanítónő 
ilyenforma bölcs magyarázatot: «Hogy hívják azt a füstöt, a mi 
a vízből felszáll ? — Gőznek. — Mit csinál az a gőz ? Hajtja a 
vasútat. Mert a gőz mindig elszállni szeretne ; de nem engedik 
elszállni; folyton erőködik s így hajtja a gépet». S így tovább. 
Ismétlem, ezt 4—5 éves gyerekeknek magyarázták. Az előkészítő 
osztályban már írni, olvasni, számtant, földrajzot tanulnak, a táb
lára írt hangjegyből énekelnek; mese helyett a történeti elbeszélés 
járja. A kézi ügyességben — virágcsinálásban, bogozásban stb. — 
csudákat mívelnek. Kérdeztem az igazgatójukat, helyes-e ez? 
Fölényesen mosolygott: «A mi gyermekeink nagyon kiváncsiak». 
Eszembe jutott a magunk gyermekkora s édes anyáink játszi 
mondása : «Nem jó mindent tudni, mert hamar megvénül az em
ber», s a Székelyföldön dívó felelet, a mit kis gyereknek m on
danak, ha sokat kérdezget: «Hogy a rák a vetésre ne menjen». Váj
jon nem több bölcsesség van-é e játszi mondásokban, mint az egész 
óvóbeli rendszerben ?

Bocsássanak meg, tisztelt Hallgatóim, hogy e jelentéktele
neknek látszó dolgoknál ily soká időztem. De kötelességemnek 
tartottam Önök figyelmét e tévedésekre fölhívni ; főkép most, 
mikor nálunk is kezdik az óvónő- és tanítónőképzés egyesítésének 
eszméjét pengetni. Hová vezethet ez? A franczia példa meg
mutatja. Vonjuk le belőle a tanulságot, míg nem késő. Az óvóbeli 
oktatás sok helyt túlzásba csap nálunk is és félő, hogy majd csak 
a magunk kárán fogunk okulni, ha a megkezdett úton tovább 
haladunk.

Azt készséggel elismerem, hogy a franczia óvók a czélszerű- 
ség s a testi hygiene legczélszerűbb követeléseit is teljesen ki
elégítik; a tanítók fizetése ugyanaz, am i az elemi iskolai tanítóké; 
a tanfelügyelet itt is okosan van szervezve : külön e czélra alkal
mazott megyei nó-tanfelügyelők gyakorolják s csak azoknak aka
dályoztatása esetén a férfi-tanfelügyelők ; azonkívül minden óvó
nak van női felügyelő-bizottsága, melynek tagjai az óvót, de sok
szor a gyermekek szüleit is időnkint meg-meglátogatják, s anyagi 
és erkölcsi támogatásban részesítik. Az oktatás ingyenes ; viszont 
azt megkövetelik a szülőktől, hogy a gyermekeket tisztán, rendesen 
küldjék az óvóba. A gyermekek soha sincsenek egészen a dajkára 
bízva, hanem reájuk mindenben maguk az óvónők ügyelnek föl. 
A bánásmód g3röngéd, sőt túlságos udvarias, Monsieurnek, Made-
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moisellenek szólítják a 4—5 éves apróságot is. Az igazgatók több
nyire finom lelkű, művelt nők. Mindezek alapján remélhető, hogy 
ha egyszer az agyontanítást elhagyják, a franczia óvók igazán azzá 
válhatnak, a miknek lenniök kellene : a családi kör kiegészítőivé, 
sokszor pótlóivá.

Ezzel áttérhetünk az elemi iskolákra.

b) A z elemi iskolák.

Páris és a szajnai département számára a mai szervezet m ár 
1868 óta fennáll ; a népoktatási törvény később e szervezetet ter
jesztette ki az egész országra. Annak megalkotója, Gréard, ki 
mint közoktatásügyi ügyvezető államtitkár, csaknem 80 éve áll a 
közoktatásügy élén. Legyen szabad e körülmény jelentőségére 
utalnom. Mit jelent ez ? Szünetlen, háborítlan haladást 30 álló 
évig egyazon irányban, egy okos, messzelátó, higgadt ember czél- 
tudatos vezetése a la tt; jelenti a tervszerű, egyöntetű munkás
ságot ; a kapkodás, a próbálgatás kizártságát ; a tanítói közszel
lem kifejlődését ; az intézmények megszilárdulását, a nemzet 
minden rétegét felölelő hatását. Ha a rendszer — mint minden 
emberi mű — tökéletlen is ; ha épp túlzásaiban magában hordja 
is hibáit: lehetetlen be nem látnunk, hogy e lehető hibák is 
kevesebb kárára vannak a nemzeti fejlődésnek, mint ha azt a 
folytonos kisérletezés s a politikai viszonyok változásával együtt
járó személyi és rendszerváltozások nyugodt fejlődésében mind
untalan megzavarták volna. A rendszer hibáján — melyre minap 
rámutattam, hogy t. i. túlságos egyöntetűségével a helyi viszonyok
nak s az egyéniség kifejlődésének nem felel meg —, ha azt egyszer 
fölismerték, segíteni nem lesz nehéz ; mert, ha az egyöntetű köz
oktatási intézményektől azt az életerőt, a m it a közszükségletből 
kisarjadt iskolákban tapasztalunk, várni nem lehet is : viszont 
arra igenis képesek, hogy a kellő javítások után a nemzeti érdek 
egyetemes követeléseit kielégítsék.

Lássuk e rendszer főbb vonásait.
A gyermek fölvehető 6 éves korától 14 éves koráig — az 

iskolakötelezettség a 13. életév betöltéséig tart —, a hol előkészítő 
óvóbeli osztály nincs, már 5 éves korában. A népiskolából kizárni 
súlyos fegyelmi vétség vagy erkölcsi hiba m iatt csak a 13. évüket 
betöltött tanulókat lehet. A felvételkor orvosi bizonyítványt is
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kívánnak arról, hogy az illető gyermek a többiekre esetleg vesze
delmes bajban nem szenved. De megóvják az iskolás gyermekeket 
az erkölcsi ragálytól is az által, hogy a rossz erkölcsű gyermeket 
az iskolából egy időre kitiltják, vagy más iskolába teszik át, a mi 
többnyire fog ra jta ; ha ez sem segít, akkor valami javítóintézetbe 
helyezik el. A rendtartás a pontos iskolábajárást szigorúan meg
követeli. Csupán az első áldozás előtti hétre bocsátják el a tanuló
kat, vagy pedig szülőiknek írásban beadott kérelmére. Az iskola- 
épületet sem szabad iskolai czélon kívül egyébre használni. 
Idegennek tanfelügyelői engedetem nélkül az osztályokba lépni 
tilos. A nyilvános iskolákban színi előadásokat tartani nem sza
bad ; sem a kéregetés, sem a kisorsolás, sem a gyűjtés meg nincs 
engedve. A főfelügyelő engedelme nélkül sem könyvet, sem kéz
iratot, sem semminemű nyomtatványt használatba venni nem 
szabad. A tanítás megkezdése előtt az osztályfőnök szemlét ta rt a 
tanulók fölött : a tisztátlanokat hazaküldi. A törvény kötelezi a 
szülőt, hogy gyermekét az ingyen iskolázás fejében tisztán tartsa 
s hogy a tanítók felszólítására az iskolában megjelenjék. A testi 
fenyiték ki van zárva ; súlyos vétség esetén az igazgató két napra, 
a tanfelügyelő egy hétre kizárhatja a tanulót ; esetleg arra köte
lezhetik, hogy más iskolába menjen át. Több időre való kizáráshoz 
csupán a tankerületi főfelügyelőnek van joga.

A fölvett tanulókat három folyamba osztják be, a 7 éven 
aluliak az előkészítő osztályt alkotván.

Az I. (elemi) folyamba a 7—9 éveseket, 
a II. (középző) « a 9— 11 «
a III. (felső) « a l l — 13 «

veszik fel. A tanulókat e folyamokban aztán tehetségük szerint 
sorozzák az alsó vagy a felső osztályba. A tehetséges tanuló egy 
év alatt két osztályt is végezhet, s mihelyt az illető folyamot el
végezte, s az arról szóló bizonyítványát megkapta, rögtön átléphet 
a következő folyamba, ellenben a gyönge vagy hanyag tanuló több 
évig is egy osztályban marad. A minek az a jó oldala, hogy egy- 
egy osztály tanulói körülbelül egy fokon állanak ; az elmaradottak 
nem nyűgözik az osztály haladását ; a kiválóak pedig haladhatnak 
gyorsan, nem kénytelenek a lassúbbakhoz alkalmazkodni.

Egy-egy folyam két osztályában a tananyag ugyanaz ; csak
hogy a másodikban kibővítve, részletesebben adják elő ; ez köny-
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nyíti meg az átlépést egyik osztályból a másikba. A tanfolyam 
végeztével bizonyítványt kapnak. E bizonyítványt a tanuló fel- 
adványos füzete alapján adják ki, mely füzetbe iskolábalépésétől 
kezdve minden tárgyból minden hónapban készített első dolgo
zatát írja be egész kilépéséig, úgy, hogy abból haladása világosan 
megítélhető. E füzet az iskola tulajdona marad s azt az irattárban 
őrzik.

A heti óraszám minden osztályban 30; a csütörtök teljesen 
szabad, ez a nap van az iskolán kivül történő hitoktatásra szánva. 
Az erkölcstanra naponkint egy, a franczia nyelvre naponként két 
óra van szánva. Az eredmény bámulatos ; szabatosan és könnyedén 
fejezik ki magukat, helyesírási hibát pedig már az elemi iskola 
felső osztályaiban is alig tesznek. Míg nálunk? Még az érettségi, 
még a képesítő vizsgálati írásbeli feladatok is hemzsegnek a stiláris 
és helyesírási hibáktól. Pedig a franczia helyesírás és szórend igen 
sokkal nehezebb és bonyolultabb a magyarnál. A siker titka, 
természetesen, a gondos és okos javításban rejlik.

A népoktatási intézetek számára kiadott utasítás és tanterv 
igazán egyike a modern nevelési művészet legszebb alkotásainak. 
A baj csak az, hogy a benne felsorolt finom fokozatok alkalmazása 
a tanítók részéről is kifejlett, finom nevelői érzéket kíván, a mivel 
ott sem rendelkezik minden tanító. Ez a főoka annak, hogy a gyö
nyörűen megalkotott tervezet a gyakorlatban nem vált be úgy, a 
mint azt várni lehetett. Annyi azonban tény, hogy ma Franczia- 
ország összes közoktatásügyi intézményei közt a népiskolák felel
nek meg feladatuknak legjobban. Az óvó a gyermekeket megeről
teti; a középiskola csak az emlékezetet terheli s a vizsgákra 
dolgozik; a tanítóképzők az elmélet kedvéért a gyakorlatot el
hanyagolják; az egyetem pedig a középiskolák önállóságra képtelen 
ifjúságát nem bírja az önálló kutatásra szoktatni; de a népiskola 
az elemi ismeretekre jól megtanít, sőt eléggé nevel is; tanulóit a 
becsületes, komoly munkához szoktatja s megadja nekik az alapot, 
a melyre később építhetnek. Ha egyszer a gyakorlati élettel s a 
helyi viszonyokkal szorosabb kapcsolatba jut, igazán meg fogja 
közelíteni a népiskola ideálját.

Eendkivül megkönnyítik az elemi iskolai tanítók dolgát az 
államtól kitűnő pædagogusok által íratott tankönyvek s a niind- 
egyikökhöz csatolt módszeres vezérfonalak. Egy kis szorgalommal 
még a hiányos képzettségű tanító is urává válhatik ez által tárgyá-
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nak s képes azt helyesen dolgozni fel. Vegyük ehhez, hogy mint 
egyéb tanszerrel, úgy tankönyvvel is ingyen látja el az állam vágj' 
a község az összes népoktatási intézeteket ; ezzel elesnek a tan
könyv- és tanszer-mizériák ; a tanulás zavartalanul folyhat az első 
percztől kezdve.

Az utasítás egyik legértékesebb része az, mely a tanítót e 
fokon a tárgy agyonmagyarázásától óva, a józan észre hivatkozik s 
főkép annak fejlesztését követeli. Egyebet is követel ez az utasítás: 
hogy a néptanító nevelőjük legyen a reá bízott gyermekeknek. 
Voltakép ez a czélja az egész erkölcsi oktatásnak is. Az utasítás 
ide vonatkozó szakaszai a kötelesség legnemesebb felfogásáról 
tanúskodnak; abból a tiszta meggyőződés hangja, az erkölcsi jó 
nak, szépnek erős szeretete, s a mi némileg meglepő : magának a 
vallásos érzésnek és a vallásoknak tisztelete is szól ; a melyik 
tanító azt híven megtartja, annak igazán át kell nemesitnie magát 
is, növendékeit is. Ha az általános eredmény nem ez, annak oka 
az emberi gyarlóságban rejlik, mely a saját szenvedélyeit, gyülöl- 
ségét vagy elfogultságát belevegyíti mindenbe, a mit tesz. Remél
hető azonban, hogy idővel, főkép ha majd a tanítóképzők is a fő
súlyt a leendő tanítók nevelésére fogják vetni és a tanítók szín
vonala is emelkedni fog jobban, mint az eddig történt, mondom, 
remélhető, hogy majd akkor az erkölcstani oktatás is meg fog 
felelni ama nemes gondolkozók szándékának, kik azt a franczia 
népnevelés keretébe beleillesztették.

Mielőtt a népiskoláktól búcsút veszünk, legyen szabad még 
egynémely dolgot kiemelnem.

A tanulók létszáma 30 évvel ezelőtt egy-egy osztályban még 
150 is volt; ma az elemi osztályokba nem vesznek föl többet 
50-nél, a középsőkbe 40—45-nél, a felsőkbe 35—40-nél. A heti 
óraszám, mint említők, minden osztályban 30 ; az elméleti okta
tásra azonban ebből az elemi folyamban 20, míg a felsőben csak 
15 óra ju t; ellenben míg a rajzra, kézimunkára az elemi folyam
ban csak 5 órát fordítnak, addig a felső folyamban ez az óraszám 
9-re emelkedik; a fiúknál is, kiknél a női kézimunka helyét a fa- 
és vasipari műhelybeli gyakorlatok foglalják el ; e gyakorlatokon 
Párisban évenkint mintegy 40—60,000 tanuló vesz részt ; az ok
tatás elméleti részét maga a tanító, gyakorlati részét az erre föl
fogadott iparosmester végzi. A leányiskolákban viszont háztartási 
tanfolyamok vannak, melyekben a felső folyam tanulói főzni,
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mosni, vasalni tanulnak, csoportonkint felváltva. Főztüket maguk 
eszik meg; a költséget a város szolgáltatja.

Épület, udvar, világosság, berendezés, fölszerelés, tanszerek
kel való ellátottság tekintetében a franczia népiskolák szinte 
tökéletesek. Az állam és a községek áldozatkészsége e tekintetben 
határt nem ismer. A miről mi, szegény magyar tanítók —• kik 
czélszerűtlen iskolaépületekben, még a legfontosabb taneszközök 
nélkül is szűkölködve —  álmodni sem merünk, az ott meg van 
valósítva rég. A tökéletes berendezés szinte a túlságig megkönnyíti 
a tanító munkáját és elszoktatja az erőfeszítéstől, a leleményes
séget pedig rá nézve feleslegessé teszi.

Minthogy azonban e részletekkel talán más alkalommal lesz 
alkalmam foglalkozni, itt az elemi iskolát elhagyhatjuk.

с) Л polgári isko la  és d) a szaktanfolyam ok.

Vagyis cours complémentaire, mint a tanterv nevezi, ha az 
elemi iskolával van kapcsolatban és azzal közös igazgatás alatt 
áll ; vagy école supérieure, ha egészen önálló, a népoktatási inté
zeteknek harmadik ága; kiegészítik ezt a cours professionnels, 
azaz szaktanfolyamok. Iránya teljesen gyakorlati s kizárólag prak
tikus életpályákra készít elő.

Csak az elemi iskolát végzett, 12 évesnél nem ifjabb, 15 éves
nél nem idősebb tanulókat veszik föl s tanítják három évig, három 
osztályban; a növendékek kora tehát 12 és 18 év közt váltakozik. 
A leányok nevelése itt csaknem bevégződik ; egy részük azonban 
innen, a fiúknak pedig túlnyomó többsége, szakiskolába lép.

A polgári iskolák népessége Párisban körülbelül 7—8000, a mi 
az elemi iskolák 130,000-nyi létszámához képest aránylag csekély. 
A dolog magyarázata az, hogy az elemi iskolából a fiútanulók nagy 
része, a leánytanulóknak is egy töredéke, a középiskolába lép ; a 
többi pedig nem tanu l tovább, hanem, mint egyszerű munkás, 
megy kenyeret keresni.

A fiú-polgári iskolák kizárólag gyakorlati életpályákra — 
kereskedelemre, iparra, ipari chemiára, műiparosságra — készítnek 
elő; tantervűk és egész szervezetük teljesen e czélnak van alá
rendelve ; még inkább áll ez a szaktanfolyamokra, melyek nagyon 
látogatottak s a képzélhetetlenül gazdag franczia ipar minden ágát 
felölelik ; szervezetük — a czélnak s a helyi viszonyoknak meg
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felelően — a lehető legváltozatosabb. Ezek már nincsenek egy 
kaptára búzva ; de van is bennük életerő ; ezek az iskolák már 
teljesen a közszükségletkez alkalmazkodnak, sa  változó viszonyok
hoz simulnak ; ennélfogva a íranczia ipari fejlődésnek, sőt a gazda
sági életnek is megbecsülhetetlen tényezői.

Sajnálom, hogy itt ezekkel bővebben foglalkozni nincs időm, 
minthogy figyelmüket a leányiskolák számára akarom még ki
kérni.

A polgári leányiskolák czélja első sorban derék, okos, m ű
velt, ügyes háziasszonyokat, másodsorban ügyes, megbízható ipari 
munkásnőket képezni. A tantervből ennélfogva minden felesleges 
elméleti rész ki van zárva ; ellenben felölel mindent, a mit az 
erkölcsi nevelés érdeke, a mit a gyakorlati élet, a létező viszonyok 
helyes megítélése megkíván. Hogy többet ne említsek, a történelmi 
oktatás, pl. az ó kort — melylyel röviden az elemi iskola foglal
kozik — elhagyja, a tanítást a XV. századdal kezdi; a következő 
századokat is röviden fogja ; de bezzeg bőven veszi a XIX. szá
zadot, az újkori államok alakulását, politikai, műveltségi, köz- 
gazdasági viszonyait; az egész történelm i oktatás czélja abban 
csúcsosodik ki, hogy a tanulókkal a ma létező viszonyokat és 
tényleges állapotokat megértesse. H olott én láttam egyszer itt
hon egyik képzőnk képesítői történelmi tételeit, melyek közt a 
XIX. század mindössze két tétellel volt felvéve s a 4-8-iki esemé
nyekkel befejeződött. — Ugyanez a józan, okos felfogás nyilvánul 
az alkotmánytan s a közgazdaságtan tantervében is ; csekély óra
szám mellett s rövidre fogva felöleli m indazt a gyakorlati fontos
sági! s életbevágó ismeretet, melynek a nő családi élete körében, 
vagy önfentartásra utáltán híját érezheti vagy hasznát veheti. 
A legfontosabb magán- és családjogi törvények magyarázata, a 
gazdasági élet alapvető törvényeinek s az újkori fejlődés tényezői
nek, mint pl. a szövetkezeteknek megismertetése, ezekkel fegy
verezik fel a leendő házinőt az életre, hogy az anyagi vagy egyéb 
csapások készületlenül ne találják és tudja, mit kell tennie élet
viszonyainak egy-egy fontos fordulópontján. Nem hangsúlyoz
hatom eléggé ez intézkedés józanságát és helyességét, főkép ha 
arra gondolok, nálunk hány család pusztul el a családanyáknak e 
téren való járatlansága és gyámoltalansága miatt.

A tanítás részleteiről itt most nem szólok, arra talán lesz 
alkalom egyebütt. Meg nem állhatom azonban, hogy az utasítás-
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nak az erkölcsi oktatásra vonatkozó részét ki ne emeljem; oly 
okosan, helyesen, a társadalom s a családi élet érdekei iránt való 
annyi érzékkel és tapintattal van az megírva, hogy ha azt egy-két 
évtizeden keresztül híven és következetesen fogják alkalmazni, 
annak a franczia társadalom erkölcsét át kell alakítnia és a 
franczia nők felületességéről és léhaságáról ma elterjedt véle
mény is meg fog változni. Ezt m ár általában mondom, nem 
csupán a polgári iskolára vonatkoztatva, bogy a leányiskolák mai 
iránya mellett Francziaország jövő női nemzedéke sokkal értéke
sebb lesz a mainál. A mostani franczia nőnevelési rendszer t. i., 
megalkotóinak talán tudtán kívül is, igen sokban hajlik az angol 
felfogáshoz. Legalább óriási a haladás a régibb nevelőintézetek 
léha felületessége, luxusnevelése s a maiak komoly iránya, alapos 
tudása és lelkiismeretes munkássága közt ; azok a hibák, melyekre 
a miílt alkalommal utaltam, inkább a társadalom  ferde nézeteiben 
gyökereznek, mintsem az állami intézetekben elfogadott nevelői 
eljárásban; csakhogy ezeknek 10— 15 évi fennállása még nem 
volt elegendő a régi előítéletek és ferde nézetek kiirtására s a nők 
révén a társadalom és a családi élet átalakítására. Ez azonban 
néhány évtized alatt okvetetlenül be fog következni. Ma még a 
nőnevelési intézetek egyetemes hatását zavarja némileg a sokkal 
alantabb színvonalon álló felekezeti és magánintézetek működése 

" is, melyekből a felületesség s az egykori luxusnevelés hagyományai 
még ki nem vesztek. Lassankint azonban ezek vagy eltűnnek, 
vagy — a verseny által sarkalva és saját érdekük által kény
szerítve — elfogadják az állami tantervekben lerakott józan nő
nevelési elveket.

A polgári leányiskolát többnyire háztartási és ruhaszabási, 
varrási tanfolyamok egészítik ki ; a nagyobb városokban pedig 
ezenföliil mindenütt vannak igen népes külön ipariskolák, az illető 
hely viszonyainak s az ott leginkább űzött iparágaknak meg
felelően.

Egyik polgári iskolánál örömmel láttam  a volt növendékek 
egyesületét, melynek czélja az iskola hatását volt tanulói későbbi 
életére is kiterjeszteni. Ezt azzal érik el, hogy a volt növendékeket 
előadások s egyéb ilyenek tartásával továbbra is az iskolához kap
csolják s őket az iskola társadalmi munkásságába bevonván, 
érdeklődésüket ébren tartják. A mi sikerül is. Ilyenforma intéz
mény ma már több iskolában létezik.
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e) A népoktatási segédintézmények.

Igen czélszerű intézmény a franczia népiskolákban a cantine. 
T. i. a mely tanulóknak nincs hol ebédelniük — akár mivel az 
iskolától messze laknak, akár szüleik munkában léte miatt — 
azok vagy magukkal visznek az iskolába egy kis ebédre valót — 
szelet húst, tojást, maradékételt, a mit ott aztán nekik megkészít- 
nek vagy felmelegítnek — vagy pedig ott vesznek néhány fillérért 
ebédet, a mit vagy az iskolai főzőnő készít el, vagy a főzni tanuló 
kis leányok. A szegények ingyen kapják ebédjüket, de úgy, hogy 
azt társaik nem tudják. Páris népiskoláiban 1892-ben 8 millió 
adag ételt osztottak ki ; ebből 4 millió volt ingyen. Ez iskolai can
tine nem csak azért megbecsülhetetlen, mert a szegény tanulókat 
egészséges, jó táplálékkal látja el, de m ert megóvja őket az utczán 
való kóborlástól és felesleges járástól is, s az iskolát inkább ott
honukká teszi. E cantine-ok számára helyiségről s a szükséges 
konyháról minden népiskola építésekor tartoznak gondoskodni.

A franczia népoktatásnak az iskolai cantineon kívül azonban 
vannak némely más segédintézményei is, melyekkel megismerkedni 
szintén érdemes.

Ilyenek első sorban az elemi iskolai tanulók számára állított 
olcsó internátusok. Ezekbe az oly gyermekeket veszik fel, kiknek 
szüleit a gyári vagy egyéb munka éjjelre is lekötve tartja, úgy, 
hogy gyermekeiket egyáltalán nem gondozhatják. Havi 10—20 frc 
fejében a gyermek teljes ellátásban és gondozásban részesül. 
Párisban 1892-ben 75 ily internátus állt fenn s bennük 700 fiút 
és 200 leányt gondoztak, a mi biztos jele annak is, hogy a szülők 
leánygyermekeik gondozását nehezebben bízzák másra.

Másik ily segédintézmény a szüneti osztályok s a svájczi 
Kinderhortnak megfelelő menhelyek. Az elsőnek czélja a nyári 
szünet alatt a városi munkásnép gyermekét az utczán való kóbor
lástól s elvadulástól megóvni ;*e végre külön díjazott tanítók * fog
lalkoztatják őket a nagyszünetben is könnyű kézimunkával, torná
val, játékkal; vagy sétálni s nagyobb kirándulásokra viszik őket. 
Párisban évenként mintegy 22,000 fiú s 13,000 leány, összesen
35,000 gyermek jár ez osztályokba, melyek költsége 130,000 frc.

* Az e munkára vállalkozó tanítók napidíja 7'50 franc.
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A második, a classes de garde, szintén a szegény munkásnép 
gyermekein akar segíteni, kiknek szüleik estig munkában lévén, 
iskola után nincs hol lenniük. Ezeket az iskolában tartják fel
ügyelet alatt. Parisban 1892-ben ily menhely 75 létezett; a költ
ség 70,000 frc volt.

Egyre jobban terjesztik a szüneti gyermektelepek intéz
ményét is ; továbbá szívesen áldoznak a községek az iskolai uta
zásokra, együttes nagyobb tanulmányi kirándulásokra is.

Végre kiegészítői a népiskolai oktatásnak a felnőttek és 
iparosinasok számára rendezett esteli tanfolyamok is. Ennek 
czélja az ipari munkások hézagos elemi ismereteit pótolgatni, 
bővíteni. A kereskedelmi tanfolyam a kereskedésben alkalmazott 
leányoknak és ifjaknak nyújt alkalmat szakismereteik kibővítésére. 
Van azonban mintegy 70 különálló rajztanfolyam, főkép iparosok 
s mintegy 25 énektanfolyam felnőttek számára.

Ezekben adván számot a népoktatási intézetekről, áttér
hetünk a középiskolákra.

f) A középoktatás.

Engedelmükkel itt is csak a főbb pontokra fogok szorítkozni. 
Minthogy a fiú-középiskolák tantervét részletesen bírálni illetékes
ségi körömön kívül esnék, én itt csak ama tényezők felsorolására 
szorítkozom, melyek a minap említett hátrányokat előidézték.

A baj gyökere az internátusi rendszer, úgy, a mint az, az 
angoltól elütően, Franeziaországban létezik. Jellemző már maga 
létrejötte is. A II. császárság léha felfogása teremtette meg; czélja 
az volt: fölmenteni a szülőt a gyermeknevelés gondjától, a mely 
az élvezetekben akadály lehetne. A leányokra nézve ezt a fölmen
tést elvégezte a kolostor —, a 4—6 éves kis lányt beadták, az ott 
apját-anyját csak hébe-hóba látta, s nem is vették ki onnan, míg 
férjhezadására nem került a sor — , e nevelési rendszer k a rik a 
túráját a franczia színművekből, itt-ott, sajnos, a magunk szomorú 
tapasztalatából is, mi is igen jól ismerjük. A franczia fiúinternátus 
azonban, szerencsére, előttünk idegen ; pendantjait a magunk fiú
nevelési intézményei közt alig találjuk. Protestáns collegiumaink 
szelleme — nyersesége mellett — sokkal szabadabb, az egyéniség 
s a jellem kifejlődésének sokkal kedvezőbb ; szerzetesi internátu- 
saink belső életét, sajnálatomra, nem ismerem eléggé, hogy arról
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véleményt mondhatnék ; Ferencz József-intézetünk pedig még 
nagyon is új kísérlet, hogysem arról határozott Ítéletet mondani 
lehetne, mert a létező aggodalmak idővel, az intézet további fejlő
désével, még eloszolhatnak.

A franczia internátus — az angoltól eltérőleg — nem nevel ; 
lehetetlen is volna növendékei roppant számánál fogva, de szer
vezete miatt is. 600—800 tanuló él ott valóságos katonai fegyelem 
alatt igazi kaszárnya-életet, a családias együttlétnek minden 
melegsége, minden gyöngédebb befolyás nélkül. Az igazgatót az 
administratio teljesen leköti. A felügyeletet — mert nevelésnek 
ugyan nem nevezhető — fiatal, tapasztalatlan segédtanárok gya
korolják, kiknek ez a munka kín s alig várják, hogy tőle szaba
duljanak. Természetesen tanár és tanuló közti bizalomról, a 
tanulók egyéniségének megfigyeléséről szó sincs. A segédtanár 
részéről egy szakadatlan, keserves küzdelem a fogyatékos tekin
télynek mesterséges eszközökkel, rideg szigorral való fentartására; 
a tanulók részéről szakadatlan törekvés e szigor lazítására, ebből 
áll az internátus belső élete. A főczél a vizsgák letétetése, mert 
Francziaországban a protectio még nem fajult úgy el, mint nálunk ; 
a hivatalok betöltésénél a pályázóktól legalább a jó bizonyítványt 
megkövetelik s a ki jobb oklevelet mutat fel, annak több a reménye 
a sikerre; a függő, hivatalnoki állások azonban óriási ostromnak 
vannak kitéve ; s így a szülők egyetlen kívánsága az internátussal 
szemben az, hogy fiuk jó bizonyítványt szerezzen. Erre legjobb 
eszköz a magoltatás, a tölcsérezés ; bevágatni mindenből azt és 
annyit, a mennyit a vizsgálóbizottság megkíván; hogy aztán e 
bevágott tudományt vizsga után felesleges teher gyanánt a hajóból 
kidobják-e, — hogy a tanulók Ítélőképessége, jelleme, akaratereje, 
kezdeményezőképessége fejlődik-e? — az mellékes. Csak a bizo
nyítvány meglegyen. Nagyobb baj ennél is az, hogy a vasfegyelem 
alatt tartott iskolás fiú érettségije után a kiéheztetett ember mohó
ságával esik neki a tiltott gyümölcsnek s egyetemi éveit is eltéko- 
zolja.* Az önfegyelmezésnek s a jellemfejlődésnek azonban nem ez

* Mindezeket a részleteket maguknak az internatusok volt jelesebb 
tanulóinak s az internatusi felügyeletet gyakorló segédtanárainak szájából 
tudom, kik a Buisson által a Sorbonne-ban e kérdés felől rendezett vitat
kozáson részt vettek. E vitatkozáson jelen volt az egyetemi hallgatókon 
kívül igen sok őszbe csavarodott apa, anya, s a tudós tanár a vitatkozásba 
nem csupán rendes hallgatóit volta be, hanem véleménynyilvánításra fel-
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az útja. Ezek az okok idézik elő azt az eredményt, mely Franczia- 
ország hű fiait elcsüggeszti, mert attól nemzetük jövőjét féltik.

A leányiskolákra térve át, a régi kolostori nevelés pótlására 
állította az állam az előkelőbb osztály leányai részére a nagy fény
űzéssel berendezett és valóban drága lycéeket ; itt a tandíj m ár a 
tanulók kora s az illető osztály szerint 200, 400, 600, a 12 éven 
felülieknél 800 fr. A tanulókat 6 éves koruktól fogva fölveszik ; a 
négy alsó osztály az elemi népiskolának, a következő három a 
polgárinak felel meg s azzal a tanterv is azonos; ezenkívül még 
két osztály van, csekélyebb kötelező óraszámmal, a 15— 17 éves 
tanulók számára, kötelező tárgy csupán az erkölcstan, történelem, 
földrajz, pbysika, élettan és irodalom; a többi mind facultativ, a 
számtan is. A ki mind e folyamokat elvégezte, diplomát kap, mely 
az elemi iskolai tanítónői oklevéllel egyenlő értékű és elemi iskolai 
tanítóságra is jogosít. Ez pedig a lehető legnagyobb képtelenség ; 
mert hol vegye a pædagogiai készültséget az a 18 éves fiatal lány, ki 
módszertannak hírét se hallotta és soha tanítási gyakorlaton részt 
nem vett. Ezt egyébiránt kezdik már belátni az intéző körök is s 
valószínű, hogy a dolgon mihamar változtatni fognak. Egyelőre a 
bajnak az a természetes orvossága, hogy a diplomát elnyert 
tanulók közöl az azzal járó jogával nagyon kevés, évente alig 4—5 
tanuló él, azokat is többnyire a lycéekben alkalmazzák segéd
tanítókul.

E sarkalatos hibán kívül van e leányközépiskoláknak egy 
másik hibájuk : tantervűk túltömöttsége ; a tanulókat valósággal 
agyontanítják. Végighallgattam a tanítást egyik, mintaszerűnek 
tartott, ily intézetben. A tanítók nem ereszkedtek le a gyermeki 
észjáráshoz; valóságos egyetemi előadásokat tartottak a kisebb 
osztályokban is, 14 éves kis leányoknak (kik testileg is sokkal fej
letlenebbek a mieinknél) történelmi órán egy fél órai feleltetés 
után egy lélekzetre adták elő a classikus és romantikus iskola pár
huzamát : Goethét, Schillert, Byront, W alter Scottot, Balzacot, 
Georges Sandt, Mériméet, Victor Hugót, Lamartinet, Musset-t ; 
mondom, mindezt egy lélekzetre, pedig a német és angol költők
ről, ez osztályban most először volt szó; s ezt mind jegyezniük

hívta az összes megjelenteket s így tapasztalataik elmondásával azok is 
hozzájárultak a kérdés tisztázásához в a véghatározathoz, mely a jelenlegi 
internátusi rendszert elítélte.
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kellett, egyik-másik kis leánynak szinte a görcs húzta már az 
ujját ; fáradtan, kimerülve, alig győzték a tanítónő siető előadását 
figyelemmel kisérni ; az kalaposán, keztyűsen ült a tanári székben — 
a dolog jellemző ; növendékeire alig ügyelve, nem is magyarázott, 
hanem adott elő ; itt-ott tett fel egy-egy kifejtő kérdést, pl. mi az a 
lélektani regény?— a kifejtés persze nem sikerült; az agyonfárasz- 
tott kicsiny agyvelők felmondták a szolgálatot; mire egyetemet 
végzett tanárnőjük tudatlanságukért megvetően letorkolta őket. 
Bocsássanak meg, tisztelt Hallgatóim, hogy e részletekkel fárasz
tóm Önöket. De azok jellemzőbbek az iskolára s annak szellemé
ről világosabb fogalmat nyújtanak minden egyébnél. S valóban, 
én a professzor-gőgöt a franczia iskolákban nem találtam sehol, 
legkevésbbé az egyetemen ; oh, azok igazi tudósok, kedves, okos, 
nyájas, művelt és szerény emberek, a kik nagyon is tudják, hogy 
a Newton kagylóval játszó gyermeke az óczeánnak mily parányi 
részét meregetheti át gödröcskéjéhe ; mondom, a tudós-gőgöt nem 
találtam sehol, csupán e leányközépiskolák tanárnői közt, kik 
nyilván nagyon büszkék egyetemi és Fontenay aux Boses-i ok
levelükre ; s ez a gőg keltette bennem azt a gyanút, hogy ez isko
lák vezetésében, valamint a felsőbb fokú tanítónőképzésben valami 
hibának kell lennie. Végére jártam  a dolognak s úgy is találtam. 
Ezek az intézetek szellemi arisztokratásdit játszanak; tetsze
legnek'kivételes helyzetükben; a mindennapi élettel való köz
vetetten, eleven érintkezést, a társadalomban való tevékenységet 
méltóságukon alulinak tartják. Büntetésük az, hogy a mindennapi 
élettől elszakadnak, a társadalomra hatással nincsenek, népességük 
a reájuk fordított óriási költséggel arányban ép nem áll; 1887-ben, 
hét évi fennállásuk után, 20 felsőbb leányiskolának mindössze 
3300 növendéke volt ; a tősgyökeres franczia elem kevéssé, inkább 
az idegen veszi őket igénybe, továbbá a kapaszkodók.

Pedig maga tantervűk ezeknek is igen szép. Hogy többet ne 
említsek, a történelmi oktatás a legfelsőbb osztályban — a régi 
czopftól eltérőleg, a csaták és chronologia mellőzésével — az újkor 
műveltségének történetét öleli fel ; még czíme is ez : a modern 
európai civilisatio. Nem kevésbbé szép az alkalmazott erkölcstan 
tanterve. A baj csak az — mert magán a tanterv túltömöttségén 
könnyű lenne segítni —, hogy a fent említett egyéni okoknál fogva, 
a leányközépiskola hibásan fogja fel feladatát, túllő a czélon, sokat 
markol és keveset szorít. A tanári testületek szellemének reform-
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javai azonban orvosolható lesz a baj ; valaminthogy így is van 
nem egy ily iskola, mely egész józan csapáson halad s a gyermeki 
értelem természetes fejlődéséhez alkalmazkodik. Mint a nevelés 
terén mindenütt, úgy itt is minden a tanítók egyéniségén for
dul meg.

*

A tanítóképzésről, minthogy azt fontosabbnak tartom, hogy- 
sem ily futtában érintsem, engedelmükkel, más alkalommal fogok 
bővebben szólni. Itt csak annyit említek meg, hogy a tanítói és 
tanári pálya még most a franczia ifjúságot sem vonzza felettébb, 
mert a fizetés, bár a nálunk divónál nagyobb, de az ottani viszo
nyokhoz képest csekély és nem áll arányban a képzettség meg
szerzésére fordított idővel.

A tanítók részben a képzőkből kerülnek ki ; nagy részük 
azonban magánúton készül a tanítói pályára ; ez utóbbiak szá
mára Páris városa rendeztetett rendkívüli pædagogiai tanfolya
mokat. A tanítónők száma mindegyre szaporodik; már 1892-ben 
is felülmúlta a férfitanítók számát, s azóta folyton emelkedik. Az 
iskolafentartók szívesebben alkalmaznak nőket, mert a nőtanítók 
általában nagyobb odaadást és kötelességérzetet tanúsítnak, mint 
férficollégáik ; de képzettségük is magasabb színvonalon áll, m int 
azt magától Gréardtól hallottam. A minek legfőbb oka abban rej
lik, hogy a képzőkbe a leánytanulóknak szine-java lép ; holott a 
fiúk közöl csak azok, kik egyebütt nem igen bírnak boldogulni ; 
így természetes, hogy a képzőbeli leánytanulók nagyobb kitartással 
is tanulnak s később, mint tanítónők is, több odaadással, köteles
ségérzettel működnek. A leányiskolák mind női kézre vannak 
bizva; falun a vegyes iskolák is, a 12 éven aluli osztályokban. 
Városokban — a fiúk erkölcseinek ellenőrzése m ia tt— csak a 9-ik 
éven alul.

A fizetés ez eredménynyel fordított aránybau áll ; a mennyi
ben a férfitanítók fizetése nehány száz frankkal többnyire maga
sabb, mint nőcollegáiké.

A férjes tanítónők alkalmazásának kérdése fölött Franczia- 
országban régen napirendre tértek — a férjes tanítónők javára. 
Széltében alkalmazzák őket; a közönség ehhez hozzá szokott és 
természetesnek találja, hogy kötelességük pontos teljesítése után 
családjuknak, anyai kötelességeiknek éljenek; azt, természetesen, 
már felettes hatóságuk tapintata és belátása hozza magával, hogy
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oly terhes, nagy felelősséggel járó állásokra nem alkalmazzák 
őket, mely miatt családanyai kötelességeikkel összeütközésbejönné
nek, vagy melynek pontos és odaadó betöltésében őket családanyai 
voltuk gátolná.*

A franczia tanítói nyugdíjtörvény szinte kegyetlen is, a 
mennyiben *20 évi szolgálati idő előtt nyugdíjra senki sem jogo
sult, még ha hivatása teljesítése közben éri is valami szerencsét
lenség. Teljes nyugdíjra sem tarthat a franczia tanító igényt, 
hanem 60 éves korában, ha legalább 20 szolgálati éve van, fizetésé
nek felét kapja nyugdíj fejében. E méltánytalanságon azonban 
m ár készülnek segítni. Legalább az intéző körök belátták m ár e 
helyzet tarthatatlanságát.

A fizetés mindig a legalsó fokon kezdődik s a korpótlékkal 
emelkedik fokról-fokra feljebb; a ki azonban kiváló munkásságot 
fejt ki, annak a megszabott idő előtt is fölemelik fizetését. Ez az 
intézkedés a tanítói becsvágyat természetesen nagyban serkenti.

A tanítónőképzők ellenben ott is nagy ostromnak vannak 
kitéve. A mi természetes is. Először is azért, mivel Franczia- 
országban a nőket a hivatalokban még nagyon kevéssé alkalmaz
zák; az egyetem ugyan m ár 25 éve nyitva áll előttük; azonban 
ott is legtöbben a hajlamuknak megfelelő philosophiát és nyelvi 
szakot választják, nőorvos ma mindössze vagy 15 gyakorol Páris- 
ban; holott a tanügy terén magasabb fokú értelmiségüknél s 
finomabb társadalmi műveltségüknél fogva, igazán ők dom inál
nak ; leányiskolában — még a középiskolában is — férfitanár 
ritkaság; leányiskolái igazgatókul kizárólag nőket alkalmaznak ; 
s egyre jobban terjed az a nézet, hogy az elemi oktatást még a 
fiúiskolákban is, legalább az alsó osztályokban, női kézre kell 
bízni, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy a nőtanítók, velük 
született természetes anyai ösztönüknél és gondosságuknál fogva, 
a fiúgyermekek nevelését is eredményesebben tudják vezetni, 
m int férficollegáik.

A tanfelügyeletet illetőleg már a múlt alkalommal volt sze
rencsém arra utalni, hogy abban teljesen a competentia s ennek

* A kényes időszakok utolsó 2—3 hónapjában már nem jelennek 
meg az iskolában ; a helyettesítésről az iskolafentartó gondoskodik. Továbbá 
az igazgatók az órabeosztásnál tekintettel vannak arra, hogy a kisdedeiket 
maguk tápláló anyák egyhuzamban so k  ideig ne legyenek az iskolában 
lekötve. Mindkét intézkedés ép oly humánus, a mily tapintatos.

3 8 *
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megfelelően a szakfelügyelet elve érvényesül ; tanfelügyelője bár
mely iskolának csak az lehet, ki az illető fokú iskolában huza
mosabb ideig m űködött ; e gyakorlati működés azonban nem elég 
a pályázóknak vizsgálatot kell tenniök; sőt kinevezésük után is 
ellenőrzik működésüket s esetleg korábbi munkakörükbe helyezik 
őket vissza, ha feladatuknak kielégítően megfelelni nem bírnak. 
Ezért Erancziaországban a tanfelügyelőség nagyon tisztelt állás s 
a tanítóság is teljes bizalommal viseltetik a tanfelügyelői kar 
iránt. Jellemző, hogy az óvókban a tanfelügyelet teljesen nőkre 
van bízva ; sőt vannak női tanfelügyelők a népoktatás terén is, 
magában Párisban is, kiknek működése m inden oldalról tiszteletet 
vívott ki s kiknek tanácsát minden nevelésügyi kérdésben meg
hallgatják az intéző körök is.

A messzebbrelátók’ érzik annak is szükségét, hogy szemben 
a fenyegető társadalm i bajokkal, az iskola is, de főkép maga a 
tanítóság, m inden lehetőt megtegyen ; a középiskolák tantervében 
a sociologia elemei is föl vannak véve. A baj azonban itt is az, a 
mi mindenütt, hogy magukban a tanítókban nincs még meg az 
érzék a társadalm i feladatok iránt. Ez irányban a helyes tanítói 
közszellem megteremtésében ma még csak egyesek működnek, 
jól esik konstatálnom, hogy kiválóan nők.

Általában a franczia nevelésügy mérlege — mint az elő
adottakból kitűnik — határozottan a nők javára billen, a mi nem 
ok a szomorúságra, m ert reményt nyújt az iránt, hogy ép a nők s 
főkép a leendő családanyák révén meg fog javulni idővel az egész 
nevelés s közvetve a társadalom is.

*

S ha mindez, a mit most elmondottam, minapi állításaim
mal látszólag ellentétben van is, annak oka ott rejlik, hogy bár
mely rendszer csak keret, melyet élő tartalomm al a benne működő 
egyének töltenek meg. Ezzel a tökéletlen rendszer is érhet el 
sikert. E nélkül a legtökéletesebb rendszer sem biztosítja az egész
séges fejlődést. Példa rá a parlamentek bomlása.

G e ő c z e  S a r o l t a .
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A XIV. ÉS XV. SZÁZAD ISKOLÁI.
(Befejező közlemény.)

A muzsika, legalább Boethius tankönyve szerint, a középkori 
iskolákban nagy gondozásban részesül. De a XIV. és XV. századokban 
mindig szükebbre szorul tanítása. Az egyházi énekre gondot fordítanak, 
mutatja ezt a memmingeni iskola egyik statútuma, mely így hangzik :

Tűi sine macula libri teneantur 
E l cantuales penitus in cura liabeantur.*

A világi dal csak félénkséggel csendül meg az iskolákban, vágy- 
épen nem. Alkalmasak erre bizonyos ünnepi alkalmak, midőn a tréfá
nak, gúnynak és humornak ideje van ; például a szamarak és a bolondok 
ünnepe, midőn tréfás latin és német világi dalok hallatszanak az ifjúság 
ajkairól. Biztos adatunk van rá, hogy 1304-ben Hamburgban, a Knaben
bischof ünnepén, ilyen dalokat énekeltek. Pedig a középkor társadalma 
nem idegenkedett a világi daloktól. Papi körökben is többször énekelnek 
víg világi darabokat, leginkább latin nyelven. Az ifjúságot féltik, a 
summa reverentia erga pueros elve egész merev szigorúsággal uralkodó 
a középkori társadalomban.

Az anyanyelv mostoha gyermeke a középkori iskolának. Nemcsak 
nem tanítják, hanem az élő latin nyelv uralma alatt tilos a gyermekek
nek anyanyelvükön beszélni, latinul kell iskolában és iskolán kivül tár
salogni.

Még a városi iskolákban is latinul beszélnek a tanulók. Az igaz, 
hogy a városi iskolákban mégis fölkarolják a német nyelvet, illetőleg a 
latin föitétlen uralma mellett nagy kegyesen megengedik, hogy azt is 
taníthassák. Ezek az iskolák közvetlenebbül és közelebbről érintkeznek 
az élettel, innét van az a nagy újítás, hogy a hazai nyelvnek tanulása is 
föl van véve az iskola tantervébe.

* Az éneklés azonban általános, csak a tanításban a művészi tekin
tetre nem figyelnek. Canere mane, canere vesperi, canere carmina latina 
neque cantoribus, neque auditoribus intellecta, canere ante hoc, ante illud 
altare, canere modo in huius, modo in Uhus sancte defuncti hominis m e
móriám, hic labor, hæc fuit doctorum in scliolis opera præcepta. (Die 
Leistung der Torgauer Schule von der Beformation. Programm v. 1712, 
gearb. v. Reinhard. V. ö. Tscliiersch : Geschichte des Luckauer Schul
wesens, 1880. 4. 1.)
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Történelem, földrajz, természetrajz nem tárgyai a középkor közép
iskoláinak, még az egyetem is csak a legszükségesebbekre szorítkozik 
ezen tantárgyak tanításában. A XIII. században a sokoldalú tudós 
Beauvais Yincze ugyan megkísérti, bogy az érdeklődést fölkeltse a tör
ténelem, földrajz és természetrajz iránt, de sem az intelligens társada
lom, sem az iskola nem értik meg, így hát nem is méltányolják.

A középkor egész élete szorosan összefügg a vallással. Minden 
törekvés innét indul ki, ide tér vissza. A vallástan tanítása ennélfogva 
nem zárkózik kizárólag az iskolára ; az élet, a társadalom részt követel 
magának a vallástan tanításában. Ebben leli magyarázatát az, hogy a 
doctrina religionis mint külön tantárgy nem szerepel a középkori iskolá
ban, hanem minden tantárgynak fontos részét képezi, minden órában 
előfordulhat az iskolában. Akármelyik tantárgyat magyarázza a tanító, 
mindig van alkalma arra, hogy a Pátert, Avet és Credót elimádkoztassa 
növendékeivel és ennek alapján a keresztény hittant, a psalmusok, hym- 
nusok, a tízparancsolat, az egyházi parancsok tanításával pedig a keresz
tény hit- és erkölcstant fejtegesse. A tanítónak szerencsés helyzete van, 
jól tudja, hogy ebben a munkájában család- és társadalom egyaránt 
munkatársai.

Az írást a középkor művészetnek tartotta. Nagy súlyt fektetett 
arra, hogy szépen írjanak ; papok, szerzetesek házaiban külön tanítják, 
lionnét az Írást a középkor «ars clericalis»-nak tartotta. Németországon 
és Németalföldön iskolák keletkeznek, melyek magánintézetek voltak, 
hol írni tanították a gyermekeket (Schreibschulen). Ezek kiváló súlyt a 
német írásra fektetnek. Olvasni latin szöveg alapján tanulnak a gyer
mekek itt is, de az írást némettel kezdik meg, és ezzel összekötik a 
a német stilus tanulását is.

Az Írószerek drágasága miatt az irás mint művészet nagy becsben 
áll, egyénileg a legjobb ajánló levél. Ha azt mondják valakiről : ez 
szépen tud írni, arra minden körben, de különösen papi körökben tisz
telettel tekintenek.

Nagy gondot is fordítanak az iskolában a szépírásra. Persze az 
egyházi iskolákban a latin irás kiváltságos gondozásban részesül mindig, 
a XIY. és XY. századokban is. A Palm kiadásában megjelent: «An
weisung zur Kalligraphie» bizonyítja, hogy a középkori iskola tanárai és 
tanulói mily nagy szorgalmat fejtettek ki ezen a téren.

A városi iskoláknak sok érdemeit tetézi az is, hogy az írást álta
lánosabbá teszik. Az ars clericalist hosszú időn keresztül az egyházi 
rend tagjai kiváltságának tekintették. írni, különösen szépen Írni, pap
hoz illő dolog volt. A városi iskolák, különösen az említett magániskolák 
most azt eszközük, hogy a polgári rend tagjai közül többen megtanulnak 
Írni, nem lesz kivételszámba menő esemény az, hogy polgár ember is
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tudjon írni. A nemzeti nyelv fejlesztésére ez a körülmény nem kis mér
tékben befolyt, mivel a polgárok szívesebben írnak anyanyelvükön.

Más helyen, és pedig ismételve, említettem már, hogy a középkori 
iskolának eredményes működését mennyire gátolja az a körülmény, 
hogy nincsenek tankönyvek. A XIX. század gyermekének bajos elgon
dolni, hogyan lehet tankönyvek nélkül tanítani. (Tankönyvek nélkül 
igen, csak olvasókönyvek nélkül nem tudunk ma tanítani. Szerk.) Bizony, 
nehéz volt az a középkorban is. Mikor tehát a középkor fölött Ítéletet 
akarunk mondani, jól gondoljuk meg, milyen viszonyok közt élt a közép
kor embere. Ne a mai álláspontra helyezkedjünk, hanem azon idők 
álláspontjára. Ez esetben nem lesz ítéletünk lesújtó. Mindenkor meg
tette a maga kötelességét. Az emberiség szerves élete okozza, hogy néha 
pihentetni kell az erőket és tehetségeket. De ez után annál nagyobb 
hévvel indul meg a munka.

A középkor iskoláiban nemcsak tanítók vannak, hanem könyv
másolók is, kiket bizonyos kiváltságokban részesítenek, mindenekelőtt a 
tanítók közé sorolják őket. Ilyen könyvmásolók (librarii, stationarii, 
pergamenarii, illuminatores) nagy számban vannak egyes egyetemi 
városokban. Gondot fordítanak a könyvmásolásra a kolostori és káp
talani iskolákban is, melyek mellett rendesen nagy könyvtárak vannak. 
A benczések, a dominikánusok, francziskánusok, valamint a középkor 
folyamán keletkezett többi szerzetesek, mindenféle kitüntetéssel buzdít
ják a rendtársakat a könyvmásolás terén kifejtendő munkásságra.

A városi iskolák tanítói maguk készítenek tankönyveket, mivel a 
városi iskolák megváltozott helyzete ezt szükségessé tette. A könyveket 
tanítványaiknak eladják ; természetesen örömükre szolgál, ha tanít
ványaikon kívül mások is megszerzik tankönyveiket. Sokszor, mondhat
juk a legtöbbször, az eladás nem sikerül, a tanítók kölcsönbe adják 
könyveiket tanítványaiknak, vagy másoknak is. Néhol azonban a tanítók 
tankönyveik eladásában szerencsésebbek. A tanulóknak megparancsolják, 
hogy a tankönyveket a Locatustól vegyék, és sokszor jó üzletet csi
nálnak.

A rongypapír föltalálása után a könyvek olcsóbbak lesznek bár, de 
azért mégis az általános tapasztalás szerint a szülők nehezen adják rá 
fejüket arra, hogy gyermekeik számára tankönyveket vásároljanak. 
A művelt társadalom tagjai arra hivatkoznak, hogy ők is befejezték 
iskolai tanulmányaikat a nélkül, hogy szüleik megvették volna nekik a 
tankönyveket. Fiaik ne legyenek semmiben se külömbek ; a tanítók 
jövedelmét szaporítani pedig nincs szándékukban.

A tanítói kar mindennek daczára lelkiismeretes szorgalommal 
törekszik a tanítás sikerének biztosítása érdekében mindent megtenni. 
Nemcsak tankönyveket szerkesztenek, még segédkönyvekről is gondos
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kodnak. A kolostori iskolákban, majd a városi iskolákban, latin és német 
szótárakat szerkesztenek a tanulók számára. A Wackernageltől1 1847-ben 
kiadott : Vocabularius optimus (Vocabularius pnerorum) a XIY. század
ból való. Ez a könyv egyformán fontos pædagogiai, nyelvtani és régiség- 
tani szempontból. Az egyes szavakat először tartalmuk szerint, másod
szor az alphabetum szerint állították össze. A szótárban előforduló szö
vegeket, verseket, részint grammatikai könyvekbó'l, részint egyes Írókból 
(Ovidius, Vergilius, Lucanus, Horatius, Juvenalis) veszik.

Ez a szótár, valamint a középkorban megjelent többi szótárak, 
Sevillai Izidor etymologiája alapján készültek, mely a szótárirodalomban 
forrásúi szolgált.

1478-ban Augsburgban jelent meg egy Vocabularius rerum,aNürn- 
bergben pedig 1482-ben egy Vocabularius latino-germanicus, 1480-ban 
ugyancsak Nürnbergben Vocabularius Teutonicus.1 * 3

A szótárirodalomba tartoznak a Gemma gemmarum, Catliolicon, 
Modus latinitatis is, melyeket a XV. század végén és a XVI. század 
elején sokszor lenyomtatnak, és nagy tekintélyben is állanak mindaddig, 
míg a humanisták újabb és jobb tankönyvei ki nem szorítják. Meg
jegyezzük, hogy az utóbbi könyvek nem a tanulók, hanem a tanárok 
számára készültek, és többszöri kiadásuk azt bizonyítja, hogy a tanító
világ általánosságban használta. Néhány szótár kéziratban maradt.

Mikor a scholastika, egyidó're, háttérbe szorítja a klasszikusokat, 
a buzgó scholastikusok, nem annyira a grammatika és rhetorika, mint 
inkább a dialektika érdekében minden arra való eszközt iparkodnak föl
használni. A római költők helyébe jámbor legendairók müvei kerülnek, 
kiknek verseit az interlinearis módszer szerint lefordítják, értelmezik, 
kommentárokkal ellátják. Leginkább használt tankönyvek: Disticha 
Catonis, Eccloga Theoduli, Anticlaudianus Alani ab Insulis. Az Eccloga 
didaktikai költemény parænesis formájában, a másik pedig encyklo-

1 Wackernagel Károly Henrik Vilmos ném et tudós és költő. Szül. 
1806 április 23-án Berlinben, meghalt 1869 decz. 21-én Báselben, hol a 
pædagogiumban volt tanár.

* A végén ez olvasható : Vocabularius rerum  ex officina Johis Keller 
in Augusta Anno D ui 1478. In  folio. Az egyedüli könyv, melyet Keller 
Augsburgban nyomtatott.

3 Vocabularius, secundum ordinem alfabeti ita quod latinum præcedat, 
et theutpnicum subjungatur. A végén : Per Conradum Zenniger Nürnber- 
gensem civem correctione previa impressum. Anno domini 1480. Ugyanez 
megjelent 1482-ben is m elynek végén ez olvasható : Explicit vocabularius 
theutonicus in quo vulgares dictiones ordine alphabetico preponuntur et 
ia tin i term ini ipsas d irec te  sic/nificantes sequun tur. Impressus Nurem- 
berge per Conradum Zeninger. Anno dni 1482. In  Quart.
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pædikus munka kilencz könyvben, poetikus módon szerkesztve, melyben 
a XII. század tudós cistercitája, Alarms* ab Insulis. az ifjúság nevelésé
ben előforduló szükséges dolgokat iparkodott összefoglalni.

Ugyanilyen encyclopædikus munka Iteisch György karthausinak 
Margaritlia philosophica ozímű 12 könyvből álló munkája, mely megint 
dialogikus formában van írva. A hét első könyvben a grammatikát tár
gyalja a szerző, a nyolczadikban és a kilenezedikben a természetbölcse- 
letet (naturális philosophise principia) és a lélektant (de anima), a három 
utolsóban pedig a bölcseleti erkölcstant (de principiis philosophise 
morális). A munkáról Eck János dr. nagy elismeréssel nyilatkozik. 
Nyomtatásban ismételve megjelent: 1496-ban, 1504 ben, 1508-ban,
1512-ben, 1517-ben és később is még többször. Értékét és hasznavehe- 
tőségét ez a körülmény világosan mutatja.

Nagy szerepe van a középkori iskolákban a verseknek. A tanulók 
mindent versben tanulnak, a tanítók viszont a különböző tárgyakat így 
tanítják. A tankönyveket nem kötik meg semmiféle korlátok, a latin 
nyelv uralma alatt átlépik a nemzeti határokat, messzeföldön lesznek 
ismeretesek, általánosan használtak.

Az iskolaépületek egyszerűk, a legtöbbször sztíkek, kényelmet
lenek. Az iskolahelyiségben van egy tanterem, szegényes lakás az 
iskolamester, kántor, locatus részére. Az épület anyaga is kezdetleges, 
kőből épült iskolák a kivételek közé tartoznak.

Fűtés, világítás tekintetében patriarchális állapot uralkodik a 
középkori iskolában. Az iskolamester a hónap elején megállapítja, hogy 
a tanulók közül kik hozzanak fákat, gyertyákat. A tanulók szülei végre
hajtják az iskolamester rendeletét, gyermekeik elviszik az iskolába a fát 
és a gyertyát, a tanító pedig a tanulók közül kiválasztja az alkalmasakat 
a világítás és a fűtés rendbentartására.

Hogy az iskola milyen helyen van, azzal keveset törődnek. Néha 
bizony megtörténik, hogy raktárak szomszédságába kerül, a midőn 
holmi mulatságos jelenetek nem ritkán előfordulnak, mint a majnai 
Frankfurt egyik iskolájában, melynek tőszomszédságában állott egy 
városi faraktár, honnan a tanulók az ablakon át kedélyesen loptak az 
iskola számára fákat. Műhelyek környékében is vannak sokszor iskolák,

* Alarms, szül. 1114-ben, valószínűleg Liliében, anxerrei. püspök lesz 
1151-ben, 1167-ben lemond és a clairveauxi kolostorba vonul vissza, hol 
késő öregségben 12u2-ben vagy 1203-ban halt meg. Doctor universalisnak 
nevezték kortársai; hittudós, bölcselő, physikus, történetiró és költő. Művei : 
Begulæ de sacra theologia, ars catholicæ fidei anticlaudianus, doctrinale 
altum seu liber parabolarum. Műveit részben összegyűjtötte és kiadta Visch 
(Antwerpen, 1650).
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bonnet a munkások lármája, a szerszámok zakatolása nagyon behallat
szik az iskolába. Mindez nem háborgatja sem a tanítókat, még a tanuló
kat sem, kik elvégre egészen megszokják, és így föl sem veszik a lármát. 
Az emberek, itt is bebizonyodott, leleményesen tudják magukat föl
találni, egyúttal vigasztalni is. Ezek a jó tanítók a zaj hallatára azzal 
szokták magukat is, tanítványaikat is vigasztalni, hogy bár a zajt hall
ják, de a papirral bevont ablakokon semmit se látnak.

Az iskola fölszerelése rendkivül szegényes. Egy-egy osztályban, 
mely a középkor fölfogása szerint egészen föl van szerelve, van egy pul
pitus a tanító számára, vannak padok a tanulók részére, végre tábla 
mindakettő számára, hogy Írhassanak rá és számolhassanak rajta. Van
nak iskolák, melyekben hol az egyik, hol a másik hiányzik.

Az egész tanítás abban áll, hogy a tanító eló'ad, előre mutat min
dent, a tanulók pedig utána beszélnek, utána csinálnak mindent.

Midőn a XIII. században a tudományos élet föllendül, még inkább 
akkor, midőn a renaissance hatása alatt a könyvek szaporodnak, a 
tanítók diktálni kezdenek az iskolában. A tanulók szorgalmasan leírják, 
és büszkélkednek a gondolatban, hogy nekik is lesznek könyveik. 
A tanító tollba mondja a szöveget, az interpunctiókkal nem gondol ; az 
a tanuló gondja, hogy alkalmas helyre tegye a szövegben. Ez úgy törté
nik, hogy az egésznek lediktálása után egyes részek taglalásába bocsát
kozik a tanító. Ilyen alkalommal terjeszkedik ki a tanító, bárcsak szór
ványosan, reális magyarázatokra.

A középkori iskolákban osztálytanítás van. Az osztályok száma 
azonban nem egyforma mindenütt, ellenkezőleg különböző. A mennyi
ben erre vonatkozólag következtetni tudunk, az osztályok száma két 
körülménytől függött : először a tanulók számától, másodszor attól, hogy 
van-e elegendő tanító. Közönségesen három osztály van, másutt négy. 
Zwickauban bursales, logici, grammatici, parvuli, Bayreuthban is négy : 
prima, secunda, temporales, casuales, Münsterben pedig hat osztály van 
ugyanannyi tanítóval.

1485-ből van egy tanrend, melyből a nürnbergi három osztályból 
álló iskola tantervét és tanmenetét ismerhetjük meg.* A fiatalabb tanulók 
naponkint hat órát töltenek az iskolában, háromat délelőtt, báromat 
délután. A kolostori és káptalani iskolákban az öregebb tanulókat az 
isteni tisztelet elvégzésébe belevonják ; a szerzetesekkel, illetőleg a kano
nokokkal résztvesznek a breviárium elvégzésében. Ez persze a tanítás 
egyöntetűségére, egymásutánjára kártékony, zavarólag, szórakoztatólag 
hat a többi tanulóra. Münsterben az öregebb tanulók napjában három

* V. ö. Heerwagen Zur Geschichte der Nürnberger Gelehrtenschu
len. I. (1860); vollständig in Programm v. 1863.



szór kötelesek a chomson megjelenni a breviárium recitálása végett, és 
minden alkalommal két óráig vannak ott, 6—8-ig, 12—2-ig, 4—6-ig. Ez 
a kötelezettség a tonsuratusokra szól első sorban, bár nem kizárólag.

Az iskolai élet és a fegyelem megegyez a középkor szellemével. 
A középkor iskoláiban megtaláljuk a középkort általánosan jellemző 
askesist, mely lényegileg a lemondásban áll, egyúttal a durvaságot is. 
Az askesis különösen jellemzi az egyházi iskolákat, bár nem hiányzik a 
városi iskolákból sem. A durvaság nem általános ugyan, de sok helyen 
előfordul mégis. Az egyházi iskolák tanulóit censurákkal büntetik meg, 
a városi iskolákban is használják a censnrákat fenyítékül, de ezeken 
kivül mással is föllép a városi hatóság a rakonczátlan tanulók ellen.

A tanulók durva, rakonczátlan viseletének, valljuk meg az igazat, 
nagy részben a tanítók voltak okozói. Erasmus Albernus valóban meg
döbbentően beszéli el, hogyan bánt vele Niddában egy tanító, kinek 
házában lakott. Ha bort ivott, beszéli Erasmus, az ördög szállott bele, 
ily állapotában berohant hozzám, nem költött fel, hanem a szó szoros 
értelmében kiragadott ágyamból lábamnál fogva, és mintha ekevas let
tem volna, úgy szántotta föl velem az egész szobát, fejemmel suroltatta 
annak padlóját. Mikor ebbe beleunt, vett egy zsákot, abba beletett, és 
kihajított az ablakon. Tanulásról persze szó sem volt, meg is látszott 
rajtam, tizennégy éves koromban még declinálni sem tudtam.1 Butzbach 
vándortanuló még hajmeresztőbb dolgokat beszél el az iskola fegyelmé
ről és életéről. A tanulók elkerülik az iskolát, folyó partjain lappanganak, 
mikor azután elmennek az iskolába, a tanítók boszút állanak, lehúzzák 
ruháikat, és fához kötözik stb. stb.1 2

Azon nem csodálkozhatik senki, ha ily bánásmód ellentállásra 
ösztönzi az öregebb tanulókat. Nem ritka eset, hogy a tanító a városi 
hatóságtól kér segítséget tanulóinak megfékezésére. A csendet, ilyen 
esetben, városi szolgák állítják helyre.

Az még inkább durvaság jele, ha a középkor vallásos felfogásával 
nem törődve, megbotránkoztatják a jámbor hivőket. Szent István vér
tanú ünnepének reggelén, a kirendelt tanulók fülsiketítő lárma között, 
rendetlen futásban, sietnek a chômera, hol nem a kijelölt énekeket ének
lik, hanem hahota közben egész másokat. A templomból hazajövet be
törnek a házakba, hogy fölzavarják reggeli álmukból azokat, a kik nem 
voltak a templomban. Az ilyeneket méltán büntették egyházi fenyí
tékekkel az egyházi iskolák hatóságai.

1 V. ö. «Ein gut Buch von der Ehe.» Theol. Litteraturblatt 1856. 
842. s köv. 1.

2 V. ö. Chronica eines fahrenden Schülers, oder Wanderbüchlein des 
Job. Butzbach, übersetz von Becker 7., 11. s köv. 1.
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Istennek hála, a fönnebbi eset a ritkaságok közé tartozott. A közép
kor folyamán épen azt tapasztaljuk, hogy úgy magára a népre, mint az 
ifjúságra, a vallás igazságai, a keresztény hit elvei, a bibliai és egyéb 
szent történetek vannak fékező hatással. A vallásos szellem, az evangé
liumi kovászhoz hasonlóan, megnemesít mindent. Az ifjúságot féltékeny 
gonddal akarják ebbe a vallásos szellembe bevezetni, család, iskola, tár
sadalom, mindenekelőtt az egyház, közreműködnek erre a czélra. Az 
ifjúság részt vesz az isteni tiszteleten, sőt működik is ott. Fényesebb, 
nagyobb sz. misék, ünnepélyes vecsernyék, processiók, temetések, gyász
misék nem tartatnak meg az ifjúság részvétele nélkül. Nemcsak az egy
ház kívánja ezt így, hanem a középkori társadalom is.

Ha a történelmi igazságnak megfelelően megemlékeztünk a 
középkori iskola életének és fegyelmének sötét oldaláról, mely az ifjúság 
durvaságában, a tanítók ugyanilyen bánásmódjában elszomorító képben 
tünteti föl ezeket az iskolákat, ki kell emelnünk azokat a vonásokat is, 
melyek a középkori iskoláknak egészséges életét tükrözik vissza. A szív, 
a kedély nemesítésére, az akarótehetség érzelmi felének kiművelésére 
nagy gondot fordítottak a középkori iskolában. Az iskolai ünnepek erre 
szolgáltak.

Ezeken az ünnepeken mindig vallásos tárgyú és szellemű darabok 
vannak előtérben. Karácsony, vizkereszt ünnepein, sz. Gergely pápának, 
a középkori iskolák védőszentjének, sz. Miklós püspöknek ünnepein el- 
maradliatlanok az iskolai ünnepek, mely alkalommal rendesen valami 
színdarabot játszanak el. A szereplők tanulók, bár helylyel-közzel mások 
is föllépnek, kik, mint az ifjúság barátai, szívességből teszik ezt a szol
gálatot. Világi ünnepeknél is közreműködik az ifjúság. Fejedelmek foga
dása nálok nélkül el sem képzelhető.

A középkori iskola képe hiányos volna, ha nem emlékeznénk meg 
az iskola tisztviselőiről és tanítóiról. A káptalani iskola élén állott egy 
kanonok, kit scholastikus kanonoknak neveztek. Szép jövedelme, és a 
káptalanban megkülönböztetett helyzete volt, a chorusban közvetlenül a 
dékán után következett a stalluma. A káptalani élet virágzása idejében 
tanított, különösen a domicellarisok vezetése volt rábízva, kik pap
növendékek voltak, és a scholastikus kanonok tanítja őket mindaddig, 
míg a szükséges tanulmányok elsajátítása után papokká nem szentel
tetnek. Később azonban engednek a scholastikus kanonokok, a nagy jöve
delmet élvezik, de helyettük mások tanítanak, kiket sajátjukból fizetnek. 
Az iskola igazgatását alkalmas férfiúra bízzák, kit rectornak neveznek, 
és a scholastikus-kanonok a főfelügyeleti jogot tartja fenn magának. 
A rector után a cantor következik, ki a középkori iskola énekmestere és 
nagy tekintélyben áll tanítványai előtt, mint a rector után következő 
személy.
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A rectort a tanításban többen segítették. Ilyenek voltak a loca- 
tueok,* sociusok, collaboratorok, submonitorok stb., kiket maga a rector 
fogadott fel. A szegény rector nem igen válogathatott, néha-néha nagyon 
is semmirekellő emberekkel kellett megelégednie (Schlimmes Ende eines 
solchen Locatus an der Stiftsschule in Nordhausen, Förstemann, Nach
richten. S. 13. f.). Kóborló vándortanulók szerepelnek sokszor a rector 
segítőtársai gyanánt, máskor az öregebb és felsőbb iskolába járó tanuló
kat használják föl tanításra az alsóbb iskolákban. Ott fényes helyzete 
van a rectornak, jó lábon áll az iskola, a hol akadémiai fokot elnyert 
egyetemi hallgatókat fogadhat fel.

Az 1179-ben tartott harmadik lateráni zsinat elrendelte, hogy 
minden káptalanban legyen egy tlieologus-kanonok, ki javadalmát azért 
kapja, hogy a papjelölteket és a szegény tanulókat ingyen tanítja. 
A zsinati végzés 'végrehajtása nagy nehézségekbe ütközik, több helyt 
meg nem is sikerül. Az 1215-ben tartott negyedik lateráni zsinat ezért 
az előbbi határozatot oda módosítja, hogy ilyen theologus kanonoki 
stallum csak a metropolitai káptalanokban alkalmaztassák. Az 1516-ban 
tartott ötödik lateráni zsinat a körülmények parancsoló hatalmának 
hatása alatt a harmadik lateráni zsinat decretumát állítja vissza, és 
minden káptalant kötelez egy ilyen theologus-kanonoki stallum fölállí
tására, egyszersmind ugyanezen zsinat elrendeli, hogy a cantor jövőben 
szintén kanonok legyen. A zsinat végzését azonban nem hajtják végre 
mindenütt, és így történik, hogy a káptalan másokat biz meg a fiatal 
papjelöltek tanításával. Ezek theologiai doctorok, vagy legalább baccalau
reusok, kiket a káptalan fizet, egyúttal külön javadalmuk is van. Szá
muk idővel kettő. (V. ö. Kæmmel : Geschichte d. deutschen Schul
wesens. 123. s köv. 1.)

Ezeket hivják a káptalani iskolákban lectoroknak, és azokat a 
papjelölteket tanítják, kik a theologiát nem az egyetemen végezik. Mert 
nem volt elengedhetetlenül szükséges, hogy a papjelöltek egyetemet 
végezzenek, káptalani iskolákban is elvégezhették a szükséges tanul
mányokat.

A kolostori iskolákban szerzetesek tanítanak, kik valamelyik híres 
egyetemen nyerik kiképzésöket, és onnan visszatérve lelkesen fáradoz
nak a kolostori iskolák fölvirágoztatásán. Szintén lectoroknak nevezik, 
és saját rendjük szerzetes-növendékeit tanítják a theologiai tudomá
nyokra.

A kolostori iskoláknál sokszor megtörténik, hogy az egyének 
hiánya következtében kénytelenek világiakat, néha még vándortanítókat

* A locatusokat (gedungene) Siléziában signatoreseknek (signa=betű), 
déli Németországban pedig stampualeseknek (stampus=jegy) nevezték.
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is alkalmazni. Ezek természetesen az elemi tantárgyakra, legfölebb a tri
vium tárgyaira tanítják a növendékeket.

A városi iskolák tanítói karában sem látunk valami nagy változást. 
Az egyetemi fok elnyerése itt is megkivánt kellék volt, és az intézet 
élén sokszor állott egyházi férfiú, bár a legtöbb esetben mégis világi 
emberek a rectörok. Az egyház beavatkozása a városi iskolákban is nagy, 
püspöki engedély, illetőleg a scholastikus-kanonok beleegyezése nélkül 
nem szabad fölállítani városi iskolát. Az engedély föltételei sokszor 
nagyon súlyosak, templom közelében, a város közepén nem engedik 
meg, és ezért a városi iskolák a város szélén állanak legtöbbször.1

Az iskolai jövedelem csekély, ebből bajos fizetni a tanítókat. Ezért 
általános a középkorban az, hogy az egyháziak közül van legtöbb tanító, 
mivel azoknak ezen a czímen is vannak javadalmaik.

Az iskolapénz csekélységére elég fölemlíteni azt, hogy Lüneburg- 
ban egy 14-82. rendelet értelmében a tehetősebbek 14 schillinget, a 
szegényebbek pedig ennek felét voltak kötelesek tandíj czímen fizetni 
minden esztendőben.1 2

Hannoverben pedig évenkint három schilling volt a tandíj, és 
még husvétra egy schillinget fizetett fiáért a hannoveri polgár. Az ide
genek háromszoros tandíjat fizettek, és még beiratási díj czímen is 
bizonyos összeget.

Az oderai Frankfurtban a tehetős polgárok negyedévenkint két 
garast fizettek az iskolamester számára, ugyanannyit a locatus részére. 
A szegények ennek felét fizették. Magánórákért is járt egy pár garas a 
tanítóknak. Ezeknek a magánóráknak azonban már a középkorban sokan 
nem voltak barátai. Nümbergben például 1485-ben elrendelik, hogy 
minden mellékjövedelmet megszüntetnek, és ennek kárpótlására úgy 
intézkedtek, hogy az odavaló polgár tanuló fia negyedévenkint az eddigi 
tizenöt fillér helyett huszonöt fillért fizessen, az idegenek fiai pedig a 
huszonöt filléren felül minden héten egy fülért fizessenek. Ez már nagy 
haladás. Néhol a tanítót természetben fizetik, kenyeret, halat, bort szál
lítanak számára, máshol tehetősebb családok egész esztendőre vagy egy
másközt fölosztva bizonyos időre asztalukhoz invitálják, ünnepnapokon 
pedig nem feledkeznek meg róla, ajándékokkal kedveskednek. Azoknak 
a tanítóknak aranyéletük van, kik tanítók és jegyzők egy személyben. 
Az utóbbi hivatal elérésére bizonyos fokú tanultság és természetes

1 A scholastikus-kanonok főfelügyeleti joga a városi iskolákban is 
megvan.

2 A schilling értéke Németországban nem egyforma. Hamburgban és 
Lübeckben 1/ie márka, Meclenburgban 1As tallér.
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ügyesség volt szükséges. Néha megesik, hogy valamely tanító mint 
polgármester fejezi be életét.

A fizetés csekélysége ezek után nem lehet föltűnő. A salzburgi 
káptalani iskola rectora (egyházi iskolákban is volt néha világi ember a 
rector) teljes ellátáson kivül évenkint nyolcz dukát aranyat, a kolostori 
iskola rectora ugyanitt teljesen ellátáson kivül öt dukát-aranyat kapott 
íizetéskép minden esztendőben.1

Néhol a scholastikus kanonok elkövette azt a vakmerőséget, hogy 
fölemelte a tandíjat. Darázsfészekbe nyúlt, nagy kellemetlenséget okozott 
magának. Az érdekelt szülők a scholastikus ellen fölzúdulnak, az ellen
kezés, nyugtalankodás, sőt a gyanúsítás is megindul az egész vonalon. 
Pénzvágyról vádolják a scholastikust, ki az iskolapénzt azért emeli föl, 
hogy saját jövedolmét növelje.1 * 3

Pedig a zajongó társadalomnak nem volt igaza. Az iskolajövede
lemnél már régóta az volt az eljárás, hogy három részre osztották. Egy 
rész jutott a tanítónak, a másik részt iskolai czélra fordították, a harma
dik rész pedig a scholastikus-kanonoké volt, ki az így kapott összeget a 
rector fizetésére fordítja. Ez úgyis csekélység volt, a scholastikusnak 
sajátjából és esetleges alapokból kellett pótolni a hiányzó összeget.3

Minderre nem gondolnak azok a kolomposok, kik lármájukkal 
telekiabálják a középkor úgyis ingatag alapon álló társadalmát. A scho- 
lastikusok, természetesen, igazuk teljes tudatában védik eljárásuk helyes
ségét úgy a társadalommal szemben, mint később a hatóság előtt, a hová 
utoljára is kerül a kellemetlen ügy. A huza-vonának, Ízléstelen czivako- 
dásnak végre is a scholastikusok győzelmével lesz befejezése.

A kolostori és a káptalani iskolák tanulói nagy részben bentlakók, 
csak kevesen vannak kívülről bejárók, externisták. Több kolostorban 
külön iskola van a bennlakók és kívülről bejárók számára. Szegényebb

1 A dukát arany elnevezése némelyek szerint X. Constantin (1059— 
1067) és Mihály (1071—1078) görög császároktól származik, kik arany
pénzeikre családi nevüket (Dukas) is rávésették. Mások szerint a pénzre 
vert eme mondás után jött a dukát elnevezés forgalomba : Sit tibi, Christe, 
datus, quem tu regis, iste ducatus.

* Az igaz, hogy az élet nagyon olcsó volt ebben az időben. Szász
országban 11-55—1480 közti időben egy pár czipő két-három garasba, egy 
ju h  négy garasba került, huszonöt darab tőkehalat adtak négy garasért, egy 
ölfa odavitellel öt garasba került, a legjobb posztónak rőfe ötgaras volt, 
a legjobb marhahús fontja néhol két fillérbe, másutt két dénárba kerül, 
egy véka búzát hat garas és négy fillérért adtak. V. ö. Janssen: Geschichte 
d. deutschen Volkes I. 323. s köv., továbbá 357. s köv. 1.

3 V. ö. Kaemmel idézett müvét a 135. s köv. 1.
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gyermekeket1 a kolostorokban felfogadnak és részint házi szolgálatra 
használják őket, mely esetben csak a kiváló tehetségűek látogatják az 
előadásokat, részint a templomban, az isteni tiszteletnél segédkeznek, és 
ezen a czímen a kolostorokban ellátást kapnak és más segítségben is 
részesülnek. Ezekből a szegény, tehetséges gyermekekből, a középkorban 
nem egyszer kiváló tudósok, püspökök, pápák stb. lesznek. A városi 
iskolák tanulói két részre oszlanak. Az egyik részt, kikért első sorban 
állítják a városi iskolákat, a városi polgárság gyermekei alkotják, a 
másikat pedig a máshonnan jött tanulók. Sokan vannak a vándortanulók'" 
is a középkorban, kik egyik városból a másikba mennek, és bolyongásaik 
közben az iskolákba be-betérnek, és a hol valami ügyes tanítót találnak, 
a mellett letelepszenek. A csa y  A n t a l .

1 A szegény tanulók nagyszámban vannak. A középkor társadalma 
segíti ezeket. Többen gazdag családoknál nevelősködnek, néha a város maga 
vagy az iskolalielyiségben, vagy másutt számukra lakást készíttet, még el
látásukról is gondoskodik, évenkint a város költségén megvendégelik őket. 
Gazdag főurak, különösen polgárok számukra alapítványokat tesznek, más
hol egyesületek keletkeznek, melyeknek tagjai az iskolák fejlesztését, a nö
vendékek gondozását tűzik ki őzéiül. Ezek az egyesületek a tanulóktól az 
adott segítség fejében semmi viszonszolgálatot nem kívánnak. Az egyház a 
segélyezett tanulókat különféle egyházi functiókra használja, mely, az 
igaz, nem egyszer visszatartja a tanulókat tanulásukban, ha t. i. valamelyik 
tapintatlanul nagyon is lefoglalja a gyermekeket és nem veszi figyelembe, 
hogy első sorban tanulók.

2 A vándortanulók életmódjára sok érdekes vonást örökítettek meg 
Platter Tamás és Butzbach vándortanulók. A németek különösen szeretik 
ezt a vándorlást, viszont a német társadalom a vándortanulókat. Városok, 
egyesek, kórházakat emelnek a szegény vándortanulók számára, bár viszont 
az is megtörténik, hogy egyik-másik város eltolonczoltatja őket. Nem rit
kaság látni ilyen vándortanulókat a templom koldusainak sorában is. A kor 
szelleme nem találta ezt a dolgot megrovandónak, a koldulóbarátok mellett 
megtűrte a kolduló deákokat. Ebből lehet, ha nem teljesen is, megmagya
rázni azt a jelenséget, hogy a szülők közül többen minden nagyobb fájó 
érzés nélkül bocsátják útra gyermeküket, és pedig minden útravaló nélkül. 
Még gazdag, vagy legalább jómódú szülők is találkoznak, kik gyerme
küket kényszerítik, hogy a mindennapi életre szükséges dolgokat koldulják 
össze. A Svájezból Emmerichbe vándorló Buliinger Henrik, bár gazdag 
szülők gyermeke, szintén koldulva vándorol a hires emmerichi iskolába. 
A szülők azért teszik ezt, hogy gyermekük később megbecsüljék a vagyont, 
és a szegények iránt könyörületes szivü legyen. Kissé erős, de biztos neve
lési eljárás. A középkor pedig nagy súlyt fektetett a nevelésre, és fölhasz
nált e czélra mindent.
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A MEGKÖRNYÉKEZÉSRŐL.

I.

Eossz dolgokra szabad rossz, avagy legalább is furcsa nevet válasz
tani, a milyen a fentebbi, melynek a czíme alatt én itt azokat a módo
kat akarom tárgyalni, a melyeken a tanár bíráló működését az érdekelt 
társadalom, első sorban tehát a szülőké, a tiszta igazság szabta egyenes 
kerékvágásból kitéríteni iparkodik. Az ilyen elmefuttatásnak, illetőleg 
tárgyának érdekességét nemcsak maga ez a társadalmi tény, egy érdekelt 
akarat kisebb-nagyobb furfangjának, ezélra törő küzködésének változa
tos képű jelensége adja meg, hanem még inkább megadják azok az er
kölcsi vezérelvek, melyek e tényhez lelki tanulságként hozzáfűződnek, s 
a tanári hozzáférhetetlenség hírnevéért való épen nem könnyű küzdel
münket diadalra segíthetik.

A legotrombább fegyvere annak a küzdelemnek, melyet a gyermeke 
bizonyítványáért aggódó szülő a tanári igazságos szigor ellen alkalmazni 
szokott, a többé-kevésbbé nyílt vesztegetés, a pénz. Ha én valamely 
küzdelemben oly fegyvernek az alkalmazását látom, a mely szemmel 
láthatólag bárdolatlan, otromba, sőt szennyes, nemcsak magát az 
ilyen fegyverrel próbálkozó harczost fogom elitélni, hanem mint psycho- 
logusnak eszembe fog jutni az is, hogy ez a fegyver a jelen esetben bizo
nyára nem szerepelne, ha azt a küzdő fél más hasonló esetekben ezélra 
vivőnek nem találta volna. És ez a sokkal szomorúbbik része a dolog
nak ; nem az, hogy mocskos fegyverek ellenünk egyáltalán alkalmazásba 
kerülnek, hanem az, hogy — ott a hol — tényleg sikert is aratnak.

Távol esik tőlem egy ilyen erős vádat, a megvesztegethetőségét, 
a magyar tanárságnak jelentősebb részére, avagy épen többségére kiter
jeszteni ; s még távolabb esik, hogy egy tényleg minden élethivatásban 
jelentkező bűnös gyarlóságért egy bizonyos s épen a tanári életpályát 
akarjam kiczégérezni ; de viszont nem tartom helyesnek, ha végkép el
hallgatunk oly bajokat — s elhallgatunk még egy szűkebb körű nyilvá
nosságnak, első sorban a tanító társadalomnak szánt szaklapban is, a 
milyen a «Magy. Pæd.» — a mely bajok, ha mindjárt egyesektől indul
nak is ki, de magának az egész tanárságnak, a tanárságnak is nagy, igen 
nagy bajai, erkölcsi reputatiójának, mindnyájunk legféltettebb kincsének 
a megölő betűi : azért, mert a szülők társadalma eléggé igazságtalan, 
hogy «ex unó discat omnes». Hogy nem merő rágalom, ha valaki azt 
állítja, hogy Arany «Fülemülén-je birájának akad a tanárok között is 
párja — ha csak egyetlen egy akadis, máris egygyel több van, mint a
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mennyi kellene — hogy, mondom, ez nem merő ráfogás, ezt már csak 
az a psychologiai igazság is valószinűvé teszi, mely szerint egy bizonyos 
diploma és választott foglalkozáskor, a tanári t. i., még egymagában 
nem biztosíték ama széleskörű emberi gyengeség ellen, melynek rég 
ismeretes voltát a classikus «video meliora proboque, détériora sequor» 
is bizonyítja, s mely kitűnik abból a diseonformitásból, mely az erkölcsi 
elvnek, többi között a tiszta becsületességének, szóbeli cultusa között 
egyfelől, és az adott esetekben, elhatározásainkban tényleg követett 
iránygondolataink között másfelől, fenforog. A tisztakezűség nincsen 
diplomákhoz, sem állásokhoz kötve, sőt még csak a tiszta kabáthoz sem.

A mit a minden téren, minden állásban megnyilatkozó emberi 
gyöngeségnek általános, elvi tekintetbe vétele a psychologus gondolko
zónak már ah invisis is valószínűnek mutat, ugyanazt, fájdalom ! tény
nek, szomorú ténynek mutatja a tapasztalás. Még ha elég naiv optimista 
volnék is arra, hogy elhigyjem, hogy a vesztegetésnek több esete a 
magyar tanügyi életben soha és sehol sem fordult elő, mint az a néhány, 
a melyről eddigi pályámon magam szereztem tudomást, még akkor is 
jogosult volna ez a felszólalásom, ez epedő sóhajtásom olyan tátrai tisz
taságú levegőért, a milyet a tanügyi élet küzdelmes porondján, sajnos, 
nem tapasztalok. «Ne vádaskodjék, mondjon neveket; csúnya dolog, 
egy társaságba szidalmakat belekiabálni, és a névtelenség jól fedő ál- 
arcza alatt, a hátsó ajtón elszellenteni» — ilyen és hasonló kifakadások- 
kal szokás az efféle állításokat letorkolni, a mivel ugyan pompásan el 
lehet érni bizonyos bajoknak az agyonhallgatását — mert a nyílt vádra 
mégis kevés embert vesz rá a lelke valamely megtántorodott pályatársá
val szemben — de nem lehet elérni azt, a mit egy ilyen általánosságban 
tartott elmélkedés talán elősegíthet, hogy t. i. azok a bajok pusztulja
nak. Én neveket nem említek, de említek eseteket; a névtelenség leple 
alá pedig azért vonultam, hogy hívatlan erkölcsbirónak, hiú kérkedőnek 
ne tűnjem fel a saját eljárásomnak alábbi jellemzéséért.

Gondolják meg, nem jogosult-e a méltatlankodásnak az az érzése, 
mely e czikket sugallotta, oly esetekben, a milyen azzal az apával való 
beszédem volt, ki a szemrehányásaimra, melyeknek kíséretében én egy, a 
hanyag fia érdekében asztalomra letett különös csengésű levélborítékát 
visszaadtam, azzal mentegetődzött, hogy x és y collegáim egy efféle levél
kéért «nem haragudtak meg». Bár ha én is elhinném, a mit a collégialités 
kötelessége parancsolna, hogy t. i. az az apa csak hazudott ! S bár csak 
az se volna igaz, a mit most vagyok elmondandó, hogy collég ám volt, a ki 
egy szép napon azzal az ajánlattal keresett fel, egyezzem bele («mint a 
többi collegák mind!» — ezt szerencsére csak hazudta) egy ú. n. «elő
vizsgálat» -nak megejtésébe, melyet egy magántanulónak joggal aggo
dalmas atyja az igazi vizsgálatot megelőzőleg akarna a fiával letétetni,
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«csak bogy láthassa a fiú, mit kell körülbelül az érdemleges vizsgálaton 
tudnia», ígérvén «e külön fáradságért» a tanári testület minden részt
vevő tagjának 100—100 irtot. (Megnyugtatásul sietek megjegyezni, 
hogy ez az «elővizsgálati» terv az én és néhány hasonló érzésű collegám 
magatartásán hajótörést szenvedett.) Még csinosabb az a még nevelő
koromból datálódó eset, a mikor egy apa, hogy a magánvizsgálatra ké
szülő fiának az előreláthatónál jobb bizonyítványt eszközöljön ki, a fiú 
összes tanárainak, inclusive az igazgatónak, bizonyos sárgára epékéit 
névjegyeket küldözgetett — katonaviselt ember lóvén, szerette a mili- 
taris metaphorákat, és az ilyet úgy hitta: «mit scharfen Patronen 
schiessen» — amivel aztán nemcsak egy valóságos operette-be illő vizs
gálatot ért el (a tanár : «úgy-е fiacskám, ez így meg így van?» a fiú 
ráhagyja, hogy igen; a tanár: «na jól van, elég lesz» — fültanúja vol
tam !), hanem még egy tiszta jeles bizonyítványt is, mit a nevezett apa 
utóbb maga is annyira elrestelt, hogy e bizonyítványt a fiának, mint
hogy rá méltatlannak érezte, meg sem mutatta, kijelentvén a maga 
katonai stilusában : «Mir scheint, wir haben etwas über das Ziel ge
schossen» !

De hát nem időzöm tovább az erkölcsi depressiónak e dohos lég
körében, nem mintha a saját tapasztalatomból merített eseteknek már 
fogyatékán volnék — sajnos ! — hanem mert ez esetek ama vezérelvek 
dolgában, melyeket én a megkörnyékezés tényeiliez fűzni kívánok, nem 
valami tanulságosak. Ugyanis, a ki nem találja el az ilyen otromba me
rényletekkel szemben a rideg visszautasításnak egyedül helyes hangját, 
a kit erre még tanítani, figyelmeztetni kell, arról mint meghalt ember
ről ne is beszéljünk !

Érdekesebbek azok az esetek, a mikor a captatio benevolentiæ a 
bizonyítványosztás után adományozott pénz avagy pénzértékű ajándék 
alakjában próbál szerencsét. Egy apa, a ki nekem egy gyönyörű, boros- 
tyánszopókás csibukot küldött az után, hogy a fia a bizonyítványát ki
kapta, nem tudta elérteni, miért nem fogadom el ezt az ajándékát, 
melylyel hisz’ «semmiféle ezélzata sem lehetett». Különösebb dolog 
azonban az, hogy nehány collegám, a kiknek ez esetet elmondtam, jó 
nagy bolondnak nevezett, mert hát «a classificálás után a tanárnak 
nyugodt lélekkel mindent el lehet fogadnia». Bocsánatot kérek, egészen 
más véleményen vagyok. A tanár köztisztviselő, s mint ilyen csak a 
kötelességét teljesítette, mikor az iskolába beírt tanulót tanítja, s szin
tén csak a kötelességét teljesíti, mint pædagogusét, (a kinek lennie kell) 
ha azt a fiút jól tanítja és igazságosan classificálja. Nem illik, hogy e 
működéséért mástól húzzon honoráriumot, mint attól a hatóságtól, a 
melynek alkalmazottja, és kétszeresen nem illik azért, mert az efféle, bár 
utólag adott ajándékhoz az a gyanú férkőzhetik, hogy előre meg volt
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Ígérve. A tanári működés egy sajátságos conglomeratuma egyfelől az 
ügyvédi, másfelől a bírói munkakörnek. Ügyvéd a tanár, a mennyiben 
gyámolítja, oktatja a tanítványát, és biró, a mennyiben classificálja. 
A mit az ügyvédnek szabad, azt nem szabad a bírónak. Valamint az 
ügyvédet nem támadhatja meg senki, a miért ügyfelétől — és csakis 
ettől! — a kikötött díjon túl még ajándékot fogad el (lévén ez az 
ajándék mindössze is a pörös félnek közvetett elismerése, hogy az ügy
védje voltaképen nagyobb díjat érdemel), oly annyira megvetjük azt a 
bírót, ki ügyfeleinek bármelyikétől, minthogy Ítélkezni van hivatva 
felettök, akár micsoda alakú kedvezményt acceptál. —- Nagyon fontos 
továbbá az is, hogy a tanár megőrizze a hozzáférhetetlenségnek a 
hírnevét is. Mi nem elégedhetünk meg azzal a tudattal, hogy ajándéko
zási szándékokról nem volt tudomásunk s azzal a tiszta lelkiismerettel, 
hogy ez az utólag kapott ajándék tényleg nem folyt be a mi kiosztott 
tanjegyeinkre ; de szükséges, hogy a megnyerhetőségnek puszta gyanú
ját is elkerüljük, szükséges pedig azért, mert tanítványainknak az 
erkölcsi küzdelem komolyságába vetett bizalma végkép megrogyik, mi
helyt a tanárukat nem tekintik többé a puszta abstract igazság egy föl
dön járó megtestesítőjének.

Ez az ajándék-théma nagyon érdekes, mert a megkörnyékezésnek 
ama leplezett eseteivel kapcsolódik össze, a milyenekkel szemben a 
helyes kivezető utat megtalálni néha bajos dolog. A nem pénzbeli aján
dék ugyanis sokkal kevésbbé hordja magán a czélzatosság, a vesztegetés 
színét, mint a pénz. Hozzájárul még, hogy az effélék gyakran oly idő
pontban érkeznek, a melyek nem az iskola életében, hanem a tanáréban 
jeleznek bizonyos nyugvó pontokat, azaz pl. újévkor, vagy a tanár ne\e- 
napján sat., s így egészen csak ártatlan kedveskedéseknek öltik a mezét. 
Világos dolog, hogy a visszautasításnak az ilyenekkel szemben választé
kosabb formát kell öltenie, mint a fentemlftett esetekben, mert nem 
illik finom rapirra bunkóval felelni, s mert a tanárt a hozzáférhetetlen
ség törvénye ugyan feltétlenül, de nemcsak ez kötelezi, hanem a társa
dalmi ildomosságé is. — Ugyanaz az apa, a kiről a fenti csibuk-ügy szól, 
egy előző esetben engem újév napján egy igen csinos dohánytartóval 
lepett meg. Én erre kaptam magamat s egy az ajándékkal körülbelül 
egyenlő értékű könyvet vásároltam, melyet az apához intézett levél kí
séretében — kitévén ebben elég érthető formában, hogy adományát 
« más téren» viszonoznom lehetetlen — elküldtem a fiúnak. Minekutána 
ugyanezt a módszert még egy pár más esetben, egyszer egy finom bor- 
küldeménynyel, egyszer meg valami más ajándéktárgygyal szemben alkal
maztam, arra a belátásra jutottam, hogy ez az eljárás, az ellenajándékkal 
való viszonzás t. i., kissé költséges dolog, továbbá pedig pædagogiai 
szempontból sem kifogástalan, mert így gyakran a hanyag tanuló — pe-
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dig hát többnyire az ilyenek szüleitől kerülnek ki azok az «ártatlan 
kedveskedések» — jut a tanára kezéből jutalomhoz, melyről ő bizonyára 
a legtöbb esetben nem is tudja, hogy csak az apja ajándékának viszon- 
zásaképen jutott hozzá. Ezért abban a módozatban állapodtam meg, 
hogy az efféle, bármily discret alakú ajándékot is egyszerűen csak vissza
küldöm, de egy lehetőleg udvarias levél kíséretében, melyben erősen 
kihangsúlyozom, hogy semmiféle sértő szándékom sincs, a szives figyel
met köszönöm sat. sat., de « elvem ellen való » a szülőktől bármiféle 
ajándékot elfogadni. Ezt a módszert csak a minapában is volt szeren
csém egy tanügyi szűzdohánycsomóval szemben minden komolyabb baj 
nélkül alkalmazni.

Ugyan ide, az ajándék-rovatra tartozik egy speciális eset is, t. i. 
az osztálytól mint egésztől kiinduló ajándék, a milyenek a tanár neve- 
napján, esetleg újévkor, némely középiskolán már állandó ősi szokássá 
váltak. Nem lehet ugyan tagadni, hogy a tanár, a ki nem tudja, kik já
rultak hozzá ez ajándékhoz, az ilyeneknek elfogadása esetében nem gya
núsítható hozzáférhetőséggel ; de az mégis csak bizonyos, hogy az ilyen 
ajándék nem egyéb, mint az egész osztálytól mint egységtől kiinduló 
captatio benevolentiæ, egy olyan műfogás, melytől az osztály mint egy
ség azt reméli, hogy mindegyik tagjának lesz belőle haszna, t. i. a tanár 
nagyobbfokú kegyessége alakjában. Ez a bár leplezett, de félreérthetet
len czélzat adja meg az efféle osztály-ajándékoknak a helyét a tanári 
megkörnyékezések rovatlapján. Hozzájárul még, a mi az efféle aján- 
dékra-gytíjtéseknek igazi visszaélés voltát még jobban illustrálja, hogy a 
szegényebb sorsú szülők, kik az osztály erkölcsi pressiójának nem akar
nak ellentállani s hozzájárulásuktól tényleg a gyermekük könnyebb bol
dogulását remélik, az ilyen tanári névnapokat igen kellemetlen póttan
díjaknak kénytelenek érezni és sínyleni. — A mi az ily osztályajándé
kokkal szemben tanúsított saját magatartásomat illeti, az — hogy 
őszinte legyek — nem volt mindig egészen kifogástalan. Kezdő tanár 
koromban ugyanis oly középiskolához kerültem, a melyben ez az 
ajándékra-gyűjtés már évek óta szokásban volt, s én, megvallom, hogy 
ennek a körülménynek, meg másrészt az összes collegáim, inclusive 
igazgató példájának és unszolásának engedve, azt a névnapi tintatartót 
köszönet és megfelelő beszéd kíséretében elfogadtam. Azóta oly helyre 
kerültem, a hol efféle ajándék-traditió nem fejlődött ki, miért is nem 
jutottam még abba a helyzetbe, hogy alkalmazásba vegyem azt a módo
zatot, melyet ily esetekben egyedül helyesnek tartok, t. i. : «fiúk, köszö
nöm szépen, hogy örömet akartok nekem szerezni; de hát én nekem 
csak és csakis úgy szereztek, ha jól viselitek magatokat és jól tanultok. 
Minthogy pedig látom ebből a szép ajándékból, hogy sok pénzetek van, 
és kívánatos, hogy a szegény sorsú tanulótársaitoknak is legyen valami
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örömük, hát adjuk oda ezt az igazán szép tárgyat a segítő egyesület
nek!» Jót állok, hogy az ilyen osztály többször nem gyűjt ajándékra 
a — segítő egyesületnek.

Yan még érdekesebb alakja is a megkerülgetési küzdelemnek. 
A háló minél finomabb, annál érdekesebb, mert annál veszélyesebb ; 
legfinomabb pedig az a háló, a mely tisztán psychikus szálakból van 
szőve, más szóval ama próbálkozások, melyeknek czéljok, persze erősen 
palástolt czéljok, a tanár különös kegyességét a fiú számára valami 
szellemi úton, bizonyos indirect politikával kieszközölni. Ide tartoznak 
mindenek előtt azok az esetek, mikor a szülő igyekszik a fia tanárát a 
család bizalmas barátjává tenni, abban a reményben, hogy a ki N.-ékkel 
baráti lábon áll, az csak nem teszi meg az apának (sic!) azt a szomorú
ságot, hogy a fiát megbuktassa. — Egyik tanítványom bukóra állott. Egy 
szép nap beállít hozzám az apja, egy jómódú ügyvédember, pleine pa
rade fekete ruhában, azzal a vallomással, hogy ő már annyi sok szépet 
hallott énfelőlem a fiától meg másoktól, hogy mindenképen szeretne 
velem megismerkedni és nagy szerencséjének tartaná, ha én sem vetném 
meg az ő szerény házát. Parádés látogatása részemről persze nem 
sokára megkapta a maga lehetőleg még parádésabb viszonzását, a minek 
szerencsés véghezvitele után nem sokáig kellett várakoznom arra a 
« . . . .  szívesen látják ekkor meg ekkor ebédre» záradékú névjegyre, 
melyet én előre láttam. Én az ilyen esetekben vagy «nagy sajnálatomra 
gyengélkedő» szoktam lenni, vagy pedig «épen máshova vagyok meg- 
híva», mely ellen-névjegyeimnek még idáig mindig megvolt az a szeren
cséjük, hogy elértették és a számomra tervezett további ebédeket és 
vacsorákat nélkülem ették meg. — Ez a barátkozási politika különben 
is egy igen érdekes foliuma a kisvárosok társadalmi életének, és néha 
igazán nehéz, kényes helyzeteket teremt a tanár számára. Azt az elvet 
még csak meg lehet valahogy valósítani, a melyet én követek, t. i. hogy 
az ember a rossz tanítványa szüleivel nem köt bensőbb barátságot, há
zukat nem látogatja, még pedig azért, mert a szülők iránt érzett barát
ság •—• tapasztalásból beszélek ! — határozottan rossz előmozdítója an
nak az abstract igazságnak, a melyet a fiú megbirálásakor követni kell ; 
de már igen nehéz megtalálni az Ariadne fonalát azokban a kényes 
helyzetekben, a melyekbe valamely jó diákunk szüleivel való baráti 
nexusunk belebonyolíthat. Azt a stoikus elvet, mely az efféle kényessé
geknek persze egyszer s mindenkorra elejét venné —- 1. i. az iskolánkba 
járó fiúk szüleivel egyáltalán nem barátkozni — nem lehet ajánlani, 
mert hát ez, főleg kis városokban, a hol intelligens családok a tanít
ványaink szülőin kívül alig akadnak, a tanárnak a külső világtól való 
hermetikus, remeteszerű elzárkózását jelentené. Másrészt meg tagadha
tatlan dolog, hogy az ilyen barátkozások, s főleg a velők járó sűrű meg
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hívások, a miket egy nőtelen embernek bizonyára bajos dolog méltóké
pen viszonoznia, könnyen azt a gyanút kelthetik, hogy nem úgy igaz, 
hogy a fiú tanul jól és a tanár jó barátja a szülőknek, hanem megfor
dítva, a fiú azért «tanul jól» (vagyis van jól classifikálva), mert a tanár 
járatos a szülei házához. Itt már azt mondom, a gyanúsítás meg a 
typhus-bacillus ellen mindnyájan védtelenek vagyunk ; mást nem tehet 
a lelkiismeretes tanár, mint hogy elveinek nyílt bevallásával, a mire 
épen a barátság jó alkalmat ád, a gyanúra legalkalmasabb sűrű meghívá
soknak lehető korlátozását kéri, a megtörténteket telhetőleg viszonozza 
(névnapi ajándék stb. útján), egyébként pedig a saját tiszta öntudatában 
keres megnyugvást, abban a tudatában, hogy a fiúban soha és sehol sem 
az apát tekintette.

Érdekességének pikáns zamatja miatt csak most említem meg a 
behálózásoknak alább elbeszélendő esetét, mely voltakóp átmeneti mű
fajnak tekinthető a fennebb említett direct s az utóbbi barátságos ter
mészetű megnyerési kísérletek között. Ezelőtt egy nehány esztendővel 
volt egy alsó osztályú tanítványom, a ki chronikus megbukásban szen
vedett (már két ízben ismételt), e tanítványomnak pedig egy félreérthe
tetlen csinosságú mamája, a ki évek óta özvegyi fátyolt hordott. 
A tanév-végi mamajáráskor, a mikor én, ki ez előtti felsőbb osztályú 
tanítványaim révén csak ártatlanabb jellegű mamákhoz voltam szokva, 
olyanokhoz, a kiknek keszkenőileg megnyomatékosított búbánatánál 
csak termetök volt tömegesebb — a mikor, mondom, én épen egy ag
gódó papát intéztem volt el, egyszerre csak nyílik az ón nőtelen magá- 
nyosságú szobám ajtaja és belép az említett bájos karcsúságú hölgyalak. 
Hely : X, idő : jelenkor, az ebédutáni hangulatok táján. Leültetem szép 
látogatómat a nyugdíjra már teljesen megérett egyetlen divánomra, s a 
hölgy elkezd beszélni, mindenről csak a fiáról nem, az ő szerencsétlen 
családi dolgairól, leánykori élményeiről sat., sat. Eltelik egy fél óra, elte
lik a másik, a conversatióban kezdenek szünetek alakulni, miket én 
eleinte erőszakosan előrántott iskola-thémákkal igyekeztem kitölteni, 
utóbb azonban, abban a reményben, hogy vendégem e pausákat távozási 
alkalmul fogja megragadni, szándékosan eltűrtem. A hölgy azonban ez 
általános némaság közepette elegáns napernyője hegyével gépiesen pisz
kálgatja a padlót, szép szemét lesüti, mosolyog, megint rám néz, s ez 
így tart mindaddig, míg csak énnekem az a mentő ötletem nem támad : 
«Nagysád, bocsánatot kérek, conferentiám van» s ezzel elbucsúztatom. 
Másnap korán reggel, alig hogy felöltözködtem, valami ürügy alatt 
megint beleng hozzám, a mely alkalommal tanúsított viselkedése, hozzá
foglalva a tegnapihoz, egészen világossá tette előttem a «felhívás kerin- 
gőre» czélzatot, azt, hogy ő a conversationalis pausákat a magam részé
ről nem iskola beszédekkel óhajtotta volna kitöltetni. Ez különben,
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vagyis hogy közeledésem ez esetben nem valami nagy akadályra 
találna, mindjárt első nap is világos volt előttem, s hogy nem történt 
meg, annak az a tüstént felmerülő meggyőződésem volt az egyik oka, 
hogy ez a hölgy a velem kötendő szerelmi viszonynak gyengéd szálai 
segítségével akarja a fiát a secunda hinárából kihúzni ; másik oka 
meg mindenesetre az én, nőkkel szemben nem túlságosan ingerlé
keny temperamentumomban keresendő, a minek tulajdonítom azt is 
hogy ez izgató helyzetben az a rideg iskolakérdés oly élénken meg tudta 
szállni a lelkemet. Egyébként pedig nem dicsekszem ezzel az egész ma
gatartásommal, mert az is igaz, hogy a szép Putifárnékkal szemben 
tanúsított erényes józsefi szerepek nem valami nagy ajánló leveléül 
szolgálnak a mi lovagias vállalkozó szellemünknek.

A megkerülgetéenek ezen legingerlőbb módjáról áttérek mindjárt 
a legszárazabbra, a szülék részéről való kap (Hezitálásra,, mely módszer 
ide, vagyis a megkörnyékezések lapjára voltaképen csak azért tartozik, 
mert sophistikus okoskodásokon alapszik. Ilyenek azok az évről-évre 
ismétlődő esetek, mikor az apa a bukóra álló fiát «jövő évre úgy sem 
járatja többé az iskolába», a mikor «a vasúthoz akarja adni, a hol pedig 
csak jó bizonyítvány alapján veszik fel», a mikor a fiú « katonain tézetbe, 
esetleg vinczellér-iskolába», a Yl-ik osztályból meg «patikusnak készül», 
avagy a tanítóképzőbe kívánkozik, «a hol az elégtelen érdemjegyű 
tárgyból felvételi vizsgálatot kellene tennie, a mi pedig a szegónysorsú 
szülőknek 40 forintjába kerülne», a mikor «elveszíti a stipendiumot 
vagy a tandíjmentességét, ha bukik» sat., sat. Én, megvallom, kezdő
tanár koromban egyszer lépre mentem egy ilyen »vinczellér-jelölt» ta
nítványom apjának, s a fiút, ki III-ik osztályos létére a magyar nyelvben 
még a mondatrészeket sem tudta megkülönböztetni, elégséges érdem- 
j egy gyei elbocsátottam. Mi volt az eredménye ? az, hogy a következő 
iskola-évben az apa barátságos mosolylyal felhozza a fiát beiratni a 
IV-ik osztályba, mert, tetszik tudni, «a vinczellér-iskolában már kitelt 
a szám, és a fiút nem vették fel ».

De nemcsak azért helytelen, ha a tanár befolyást enged az ilyen 
állítólagos privát terveknek a maga classificatiójára, mert megcsalhatják, 
úgy mint engem, hanem legfőkép azért, mert nem a tanárnak kell a 
maga bírálatával a fiú életterveihez alkalmazkodnia, hanem igenis meg
fordítva, a fiúnak a tanulásával kell hozzáilleszkednie az iskola köve
telményeihez, már csak azért is, hogy a maga terveit megvalósíthassa. 
Azután meg micsoda rossz hatást tesz a fiúk között, a kik pedig egészen 
tisztán látják, hogy, teszem azt, Nagy Pista csak annyit, vagy annyit 
sem tud a latinból mint Kis Jancsi, ha Nagy Pista, mert vinczellér akar 
lenni, mégis keresztül megy, Kis Jancsi meg megbukik ! Ha az ilyen 
ferde classificatiónak a kulcsa kitudódik ■— pedig kitudódik, t. i. a meg
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előző tanár-kapaczitáló látogatás — nem az lesz-e az eredménye, bogy 
jövő esztendőre majd minden hanyag tanítványunk « viuczellér-nek vagy 
egyebüvé készül ?» Tagadhatatlan dolog, hogy a tanár, a ki calculusai- 
val «osztályismétlésre utasítja» valamelyik tanítványát, nem csak ezt 
magát, hanem a szüleit is sújtja, azoknak a többi között épen a zsebét. 
Ez az, a mi a classifikálást odiosus dologgá teszi. De hát nem tehetünk 
róla, ép oly kevéssé, mint a bíró, kinek Ítélete tényleg, bár szintén aka
ratlanul, a bűnösnek hozzátartozóit is éri. Azt a bizonyos fokú kemény - 
í-zivtíséget, mely a tanári úgy mint a bírói hivatalhoz kétségtelenül kell, 
elviselhetőbbé teszi az a tudat, hogy egy ideális czél, a tiszta igazság, s 
jogosulatlan kapaszkodásoknak visszautasítása érdekében szükséges.

A kapaczitatióknak, más szóval helytelen befolyásolásoknak egyik 
faja az is, mely nem a szülők, hanem a többi collegük részéről indul ki, 
rábeszélés alakjában, hogy t. i. az a tanár, a ki a fiúnak a többi tan
jegyeinél rosszabbat adott a maga tárgyából, szíveskedjék e tanjegyét a 
többiekhez szabni. Efféle nivellálással szokták némely intézetben az egy- 
tárgyas bukásokat csökkenteni s másrészt a «tiszta jeles» vagy «tiszta 
jó» bizonyítványokat gyártani. Hogy ez a módszer a fiú iránt való jó
akaratnak kifolyása, az kétséget sem szenved ; de hogy mégis a meg- 
ejtések közé tartozik, szóval helytelen -— bár a megejtéseknek legesleg
enyhébb formája, minthogy itt egy dicséretes érzésnek, a fiú iránt fel
ébredő szánalomnak hatása alatt csorbul ki a tiszta igazság — az egé
szen világos dolog. Vagy megérdemli az a fiú a jobb tanjegyet, teszem 
azt a földrajzból, akkor nem volt szabad neki rosszabbat dictálni ; vagy 
pedig nem érdemli meg, s akkor nem válik rá érdemessé az által, hogy 
más tárgyakból jobban tanult. Magában véve is valószínű, sőt ismeretes 
tény is, hogy a fiúk nem minden tárgyat tanulnak egyforma kedvvel, 
tehát egyforma szorgalommal. Végre pedig helytelen dolognak marad, 
legalább is egy helytelenség kifolyásának, ez a nivellálás abban az eset
ben is, ha a rábeszélt tanár határozatlanságából ered, vagyis ha valaki 
egy egész iskolaév alatt sem tudott megállapodásra jutni az iránt, milyen 
jegyet érdemel valamelyik tanulója. — Elismerem, nehéz dolog a helyes 
classificatio, nemcsak mivel sok emberismeret kell hozzá, hanem azért 
is, mert nekünk négy csoportba kell beleszorítanunk a tanítványaink 
tudásának összes fokait, a mely fokoknak száma pedig annyi, a hány 
tanítványunk van ; lévén régi dolog, hogy két fiú sem akad, a kiknek 
ismeretei ugyanabból a tárgyból teljesen egyformák volnának. Minden 
classificatio tehát már elvénél fogva is tökéletlenség, (lásd : Waldapfel) 
sőt tán igazságtalanság, minthogy arra kényszeríti a tanárt, hogy egy 
kalap alá foglaljon oly ismeret-fokokat, melyek valósággal nagyon külön
bözők. A tanuló, ki minden classificatio e tökéletlenségének organikus, 
elvi voltát (mely egyébként minden más fajta, egyéb tereken véghezvitt
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csoportosításnál is megvan) nem látja meg, maga magában gyakran a 
tanára igazságérzetét gáncsolja, hogy «lám, én mégis csak sokkal többet 
tudok a latinból, mint az a Kovács Miska, és énnekem is csak jó - m van 
belőle, mint neki ! » — Az igazságos classificatiónak irányelve : csakis és 
egyedül csak a tanuló"tudását nézni; a helyes classificatióé pedig, a kü
lönféle tudásfokokat úgy csoportosítani az adott négy szakaszba, hogy 
ha már nem kerülhetnek is csupa egyformák egy és ugyanazon érdem
jegynek a rovatára, legalább az egymástól legkevésbbé különbözők kerül
jenek együvé. Finom kéz, éles kés kell az egymásba gabalyodott anyag
rétegeknek szétválasztására, és éles elme, hogy a tudásfokoknak megillető 
helyét kétes esetekben meg lehessen Ítélni. Nem csoda, ha néha nem 
sikerül. Az igazságos classíficatio egyszerű követelmény, a tanárra nézve 
közönséges napi kötelesség ; de a helyes classíficatio, a mit sokan össze
tévesztenek az igazságossal, valóságos művészet, sőt ideál, melyet meg 
lehet és meg is kell közelíteni, de elérni talán nem fogunk soha. Ezért 
és csak ezért tudom én ha nem is helyeselni, de kimenteni a nivellálás 
csábjainak habozás szülte sikereit.

Ezek volnának a főbb alakjai azoknak a kisértéseknek, melyek 
ellen eddigi pályámon a bíráló működésemnek igazságra törekvő függet
lenségét megvédeni kényszerültem. A mit én itt leírtam, az egy darab 
élet, illetőleg egy pár adalék annak a képnek teljes megrajzolásához, a 
milyen, ha mindenikünk megörökítené a maga saját tanító életének 
változatos jelenségeit, bizonyára az én pár tollvonásomnál sokkal gazda
gabb, érdekesebb bonyolódnék ki előttünk : a teljes ábrázolata annak a 
küzdelmes életnek, melyet a magyar tanárság ethikai irányban, ideálok
nak megvalósításáért folytat. Minden emberi foglalkozásnak egy és 
ugyanaz az ethikai végczélja, de ethikuma, hogy úgy mondjam, mégis 
mindeniké más és más, értvén ezen azokat a különféle formákat, melye
ket az idealistikus irányzatú küzdelem az egyes foglalkozáskörökben 
ölt a szerint, a mint a csábítás benne más és más alakban jelentkezik. 
Én a tanári pálya ethikumához akartam egy nehány adatot szolgáltatni 
a magam, érdekes kalandokban nem valami gazdag életéből.

De hát az élet nem csak érdekes («interessant dort, wo Ihr’s 
packt»), nemcsak látványnak való az a sok változatos alakú támadás, 
melyek pályánk sajátságos ethikai feladatának megvalósítását gátolják, 
illetőleg igyekeznek meggátolni, az a sok agyafúrt cselvetés és gyakran 
körmönfont védekezésmód, melylyel minden időknek két nagy esküdt 
ellensége, az elv és az érdek egymás ellen viaskodnak, hanem nagy 
mértékben tanulságos is. A támadónak cselei, ha leleplezvék, másokat is 
óvakodásra fognak inteni, s a támadottnak helytállása s esetleg kapott 
«touche»-ai a nézőknek hol buzdító, hol intő például szolgálhatnak. Nem
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az egyes egyén, nem én akarok itt a magam viaskodása módjával elő- 
térbe tolakodni, nem a magam eljárása, melynek leírásába tárgyam ter
mészeténél fogva mélyebben voltam kénytelen belémenni, mint a meny
nyire a kérkedésnek minden igaz ellensége belémehet (ezért maradok 
névtelennek), nem én voltam, mondom, a czólja ennek az elmefuttatás
nak, hanem annak a tanulságnak a kihüvelyezóse, hogy helyt állani az 
élet mozgalmas küzdőporondján csak szilárd elvi álláspont mellett lehet 
s hogy a tanárnak, ha magasztos czélját, nem mondom : megvalósítani 
(mert ezt úgy sem lehet) de csak megközelíteni is akarja, mennyire szük
sége van az emberiség erkölcsi ideáljaiba, az ethikai törvény engesztel
hetetlen komolyságába vetett szilárd hitre.

A hit napjainkban már sokakban erősen megrogyott, meg legalább 
a túlvilági jutalmak és büntetésekre alapított ú. n. sanctiós ethikának a 
hitele, a mely tényt, mivel tény és nem több mint tény (az egyház pa
naszkodik is rajta) a vallás támadásnak minden gyanúja nélkül szabad 
kimondani. De szabad állítani azt is, a mi szintén nem vallástámadás, 
hogy kétszeresen szerencsétlen csak az, igazi kormányavesztett csónakos 
a haragvó tengeren, a ki, ha már egyszer elveszítette a túlvilági sanc- 
tiókba vetett hitét, nem találja meg a maga tudományos és művészeti 
eszmekörében azokat az impulsusokat, melyekre az élet változatos csá- 
bítású helyzeteiben szükség van, hogy az ethikai végezélú, rögös bár, 
de egyenes úton törhetetlenül megmaradhasson. A mi az alpes tövében 
tovakapaszkodó vándornak a hegyóriás lélekemelő látványa, ugyanaz a 
tudományos és művészeti lelkesültségű embernek, tehát a tanárnak is, 
a maga megvalósíthatatlanul fenséges életfeladata s ennek a gondolata ; 
t. i. egy erő, egy hatalmas ösztönzés arra, hogy előre törtessen és csakis 
abban az egy irányban előre egész a roskadásig. A kinek a tanár nem 
több, mint egy hivatalnok, kinek a feladata egy pár generatiót az accu- 
sativus cum infinitivo-ra vagy a négyzetgyökvonásra megtanítani, 
néhány ezer gyakorlatos füzetet kijavítani, aztán nyugalomba vonulni 
és szép csendesen meghalni, annak nem beszélek, mert az úgy sem fog 
megérteni. En nem tehetek róla, de én inkább embernek érzem maga
mat, mint iskolamesternek és ezzel együtt a magam iskolai feladatát 
csak ama másik nagy feladat egy részének tekintem, melyet magamra 
nehezedőnek érzek, és érzek leginkább akkor, a mikor meggondolom, 
hol kellene lennie az emberiségnek és hol van ? hol volna «Anglia», ha 
minden ember megtenné a kötelességét !

Nem philosophiai fejtegetéseket akarok én itt írni, s ezért nem is 
körvonalozom szabatosabban a természetét annak az ethikai ideálnak s 
a tárgyát annak a hitnek, mely hitnek az élénkségében látom én az élet 
Scyllái és Charybdisei között egyedül megbízható iránytűt. A magyar 
tanár, ha nem is épen philosophus s nem tudja is feltalálni a puszta
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gondolatnak, a tudományos eszmekörnek szigorú birodalmában azokat 
az elég erős impulsusokat, a melyek az élet viszontagságainak közepette 
őt az ideálnak megtarthatják, — de abban a szerencsés helyzetben van, 
hogy saját honfitársai között megtalálja az örök időkig ragyogó példá
ját, mintaképét egy igazi önzetlen, nagyszabású gondolkozásnak, a 
milyet semmi más, mint csak az ideálokba vetett törhetetlen hit sugal
mazhatott — megtalálja t. i. hazánk nagy erkölcsi herosában, Deák 
Ferencz-ben. Annyi esze nem lehet minden embernek, mint volt Deák 
Ferencznek, s hozzátehetjük bátran, nincs egyikünknek sem ; de olyan 
fenkölt gondolkozáséi, színarany becsületességéi jellemmé lehet mind
egyikünk, ha e nagyszabású példának lelkesítő látványát fogékony Jelek
kel fogadja, szóval, ha —- akar.

Szomorú dolog volna, ha szélesebb körökben is tért hódítana az 
a gondolkozás, a mely itt-ott felüti a fejét, hogy maga az állam, mely 
oly kevéssé akarja megérteni a mi jobb javadalmazásra irányult kéré
sünknek sürgető jogosságát, épen ezzel a visszahúzódásával saját maga 
utalja ferde utakra, vagyis jogosítja fel arra, hogy erkölcsi felfogásuk szi
gorúságán a maguk anyagi érdekére való tekintettel tágítsanak. Az állam, 
igaz, rosszúl cselekszik, nagyon is rosszul, a mikor intelligens emberek élet- 
szükségleteiről oly fukar kézzel gondoskodik és kétszeresen rosszul, poli
tikai szempontból is, mert tudnia kell, hogy a szűkölködés rossz erényőr, 
hogy vannak és lesznek a tanárin úgy, mint minden más pályán egyes 
gyengék, a kik az ethikai ideál felé vezető meredek ösvényt a környös- 
körül ásító ürességek, a fedezetlen életigények kiáltó valóságának köze
pette nem bírják ki. S itt, vagyis az állam mostoha gyermekei között 
első sorban a családos pályatársaimra gondolok, kiknek a kormány a 
maga fukar kezével valóságos collisio officiorum-okat teremt, mert ha a 
nőtelen embernek csak szükséges és kivánatos, hogy legyen pénze, de 
a családosnak kötelessége, elvitázhatatlan erkölcsi kötelessége ama csa
lád iránt, melyet megalapított. Ha a nőtelen ember kisiklik és «sáp»-ot 
fogad el, azt egyszerűen megvetem, mert csak önzés vihette lèpre ; de a 
családost, ha megbotlik a kétoldali szorongattatásban, azt sajnálom.

Azonban nem a fizetésemelési czikkeknek különben nagyon is 
jogosult garmadáját akarja ez az elmefuttatás szaporítani, hanem inkább 
kiélezni azt az elvet, hogy a fizetési mizéria és a mi ethikai magatartá
sunk között nem lehet és nem szabad semmiféle okozati összefüggésnek 
lennie. A mikor a kormány engem kinevezett, a szolgálataimat vette a 
bérébe, de engem magamat, az én ethikai meggyőződéseimet semmiféle 
kormánya a világnak nem tudja és nem fogja soha bérébe venni. Az 
alkalmazott hivatalnok, azon kívül hogy hivatalnok, ember is tán, tehát 
erkölcsi személy, ki a maga hitének él, s ki nagyon csorba, cynikus jel
lemnek bizonyulna, ha a javadalmazása nagyságához válogatná, az
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erkölcsi elhatározása rugóit. A ki az egész belső világát is oda adta, 
szóval rabszolgának szegődött be az államhoz, a mikor tanári hivatalt 
fogadott el tőle, az nem bánom, hadd okoskodjék olyanformán, hogy 
»úgy gondolkozom és működöm, a hogy fizetsz». De az ilyennek aztán 
«procul abesto profane !» mert az soha sem fogja kiérezni annak a posi- 
tiónak előkelő, lelkesítő voltát, melyet a szellem munkásai között a 
tanító, ha nem is az állam rangfokozásai szerint, de hivatásának objec- 
tiv ethikai jelentősége folytán örök időkre elfoglal, s mely magasztos 
charakterét ez élethivatásnak a sok lom (gyakorlatjavítás, osztályfőnöki 
irnokoskodás, gyerekekkel és igazgatókkal való boszankodás) csak elbo
rítja, de nem fogja elenyészteni soha.

fi
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Ez az elmélkedés — természetesen — tisztán akadémikus jellegű 
és semmi különös actualitása nincs A tisztesség ama kitűnő szellemének 
akar elméleti szempontok megvilágításával is szolgálatot tenni, mely a 
magyar tanárság egyetemét áthatja s ez időszerint is a közvéleménynek 
mind nagyobb megbecsülésével találkozik. Nem épen szokásos egy 
branche körében sem, hogy efféle kérdéseket nyilvánosan vitassanak ; 
félnek attól a látszattól, mintha bajról beszélve elismernék, hogy baj 
van. Azonban mi tanítóemberek sokkal inkább erkölcsi világban élünk, 
mint a legtöbb tisztikar s testületünk erkölcsi jellegének kidomborítása 
és ápolása érdekében minden álszégyen nélkül bátran emelünk szót a 
magunk sajtójában, melynek egyik szép feladata épen szellemi és erkölcsi 
érdekeink szolgálata. Tehetjük ezt kivált ilyen elméleti irányú folyóirat
ban, minő a M. Pæd. — annál inkább, mert semmi okunk félni a nyil
vánosságtól. Pályánk, természeténél fogva, állandóan ki van ugyan téve 
a «megkörnyékezés» finomabb és közönségesebb módjainak ; de ezzel 
szemben meg van a testületben a kellő morális függetlenség és ellenálló 
képesség. Ezt nem mi konstatáljuk, mert ez elismert tény. Gondolataink 
kicserélése e tárgyban csak erősítheti azt a nemes közszellemet, mely 
testületünket a többi hivatások testületéi közt oly előkelő helyre emeli.

Néhány észrevételt mintegy kiegószítéskép ezúttal is hozzáfűzünk 
az érdekes czikkhez. Azt, a mivel a pénzzel való megvesztegetést jel
lemzi, mindenki aláirhatja ; de épen nem csalhatatlan psychologiai érv 
az, hogy a vesztegetés mocskos fegyverei azért kerülnének alkalmazásba 
ellenünk, mert már tényleg sikert arattak. A szorúltság — e rossz tanács
adó — tántorítja az embereket ily eszközök alkalmazására, még ha soha 
nem látták is hatását. Ez a psychologiai igazság. Azt a tapasztalatot, 
hogy ily eszközök hébe-korba sikert aratnak a világban, nem a tanári
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pálya felől nyerték az emberek. Az igazság itt az, hogy a mit másutt 
sikeresnek láttak, megpróbálják a tanárnál is. Pl. egy hanyag alsó osz
tályos tanuló ügyvéd-papája az osztálytanár markába akar nyomni 
egypár ötvenest. Vájjon azt kell-e föltételeznünk, hogy a tanárvilágban, 
nem pedig másutt szerzett tapasztalatai bátorították e lépésre ? Nem a 
tanárnak van-e igaza, ha azt mondja : »Uram, nálunk nincsenek önkén
tes adományok, mint az önök pályáján, a hol a megállapított munka
díjon felül is adhat a fél az ügyvédnek jutalmat, s az ügyvéd azt szivesen 
fogadja. Fogadjon ön e pénzből fia mellé házi tanítót, annak a fiú több 
hasznát látja». Régebben lehetett ugyan hallani holmi legendákat vesz
tegetési esetekről, bizonyítványgyártásokról stb. ; e sorok írója is hallott ; 
de ezek a legendák csodálatosképen mindig távoli intézetekről és távoli 
emberekről szóltak, s positiv tudomást megvesztegetésről, mióta mint 
deák és tanár ismeri a középiskolai életet — hála Istennek — nem volt 
alkalma szerezni. Arról, hogy megvesztegetési kísérletek minő kudar- 
czokat vallottak, már többet tudnánk beszélni. Elmondhatnék X tanár 
esetét (négyszemközt megnevezhetjük), a kinek mikor egy szülő egy 
százast nyújtott át, ő egész phlegmával azt felelte : «Kérem, igen szíve
sen», — elővette tárczáját és tízesekre felváltotta a bankjegyet. A czikk- 
iró úr történetkéit sok ilyen — teljesen hiteles — történetkével tudnék 
viszonozni ; egyébként az ő történetkéinek egy része is a megkörnyékezés 
kudarczárói tesz tanúságot. Tudvalevő, hogy a correpetitiót épen tanári 
körök kívánságára törölte el a kormány, pedig a correpetitiónak is meg
volt az iskola szempontjából a maga jó oldala, mert mi természetesebb, 
mint hogy az iskolán kívül is vezetésre szoruló tanulót az oktassa, a ki 
legjobban hivatott rá. Szóval egészen bizonyos — erre kár is szót veszte
getni, — hogy az efféle corruptio nem a mi pályánkon keletkezett s 
egyáltalán nem is jellegzetes tünet. Ha netalán fordúl elő vesztegetés, ez 
oly elszigetelt eset lehet, a miért a kart épúgy nem érheti gáncs, mint a 
bírói, katonatiszti, lelkészi kart egyes vétkes egyének, sikkasztok és kor
helyek miatt.

Az egyébféle kedveskedések szokása sem nálunk fejlett ki, hanem 
sokkal általánosabb szokás. A társadalomban el van fogadva egy sereg 
olyan szívességtanusítás, velünk hivatalos viszonyban álló emberek 
iránt is, a mit a czikkiró szerint megkörnyékezésnek lehet nevezni, 
de benne van a conventióban s kénytelenek vagyunk elfogadni. Megkör
nyékezés-e, ha a hivatalos körútját végző főbb tisztviselőt a helyi tiszt
viselők feje meghívja házához szállásra ? stb. Ha a főigazgató vagy mi- 
nisteri biztos a szerzetesházak vendégszeretetével él ? Idegen fejedelmek 
ajándékait elfogadják a diplomaták ; vájjon ezáltal meg vannak-e veszte
getve s engedékenyek lesznek-e hazájok érdekei védelmében ? Tulajdon
kép nem a kedveskedés elfogadásán, vagy visszautasításán fordúl meg a
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dolog, hanem azon, vájjon enged-e a kedveskedésnek befolyást elhatáro
zására. A főigazgató szívesen el fog beszélgetni ebédnél, do a conferentián 
kérlelhetetlenül meg fogja tenni észrevételeit az intézetben tapasztalt 
hiányokra. Ha a szülő nagyokat köszön a tanárnak az utczán, ha per-tu 
lesz vele, azért még meglehet buktathatni a fiát. Ezek tán még veszedelme
sebb módjai a megkörnyékezésnek, mint az ajándék, mert a befolyásolás 
önkéntelenebb ; de micsoda elfogadható formáját találjuk itt a vissza
utasításnak? Nem kell-e elfogadni és tisztességgel viszonozni a tisz
teletadást ?

A mi az ajándékozást illeti, azt hiszszük, a szerző úr kissé abstract 
álláspontról tekinti a kérdést, s nevezetesen nem méltatja figyelmére az 
ajándékozás szokásának történeti hátterét. Az ajándékozásnak nem 
minden formája föltétlenül corruptio, mert nem is mindig ered meg
vesztegetési szándékból, sokszor csak az elismerésnek naiv és patriar
chális módja. Kitűnő tanulók szülei fiuk haladásán való örömüknek 
azzal akarnak kifejezést adni, hogy kedveskedni kivánnak valamivel 
annak a férfiúnak, a ki velők együtt fáradozik — és pedig sikerrel — 
fiuk szellemi és erkölcsi nevelésében. Adják ezt tiszta szívvel, mint 
a hogy visznek ajándékot a papnak, a ki lelkök szükségéről gondos
kodik, az orvosnak, a ki talán valami súlyos betegségből gyógyította 
ki őket. Tudják, hogy a tanár csak kötelességét teljesítette, s fárado
zásáért megkapja illetékes helyről a maga javadalmát, de nekik jobban 
esik, ha személyesen is kimutatják hálájokat. Az ilyen donum caritatis 
talán valami termény, valami a szépéből és javából annak, a mi nekik 
úgyis elég bőven van. Már az ilyen eseteket corruptiónak minősíteni s az 
ajándékozó szülő szándékát megvesztegetési kisérletnek magyarázni nem 
igazságos, sőt sérelmes. A visszautasítás módjának megválasztása ily eset
ben ritka tapintatot kíván ; talán némi humorral, bonhomiával vehetni 
élét. Semmi más ez, mint egyrészt az ajándékozás rokonok, jóbarátok, 
kedves ismerősök közt világszerte dívó szokásának alkalmazása a tanár
ral szemben, a ki néha talán szintén eshetik a kedves ismerős fogalma 
alá ; másrészt pedig a középkori egyházi és iskolai javadalmazás marad
ványa, midőn az egyesek közvetlen adománya tette a javadalmazás 
jelentékeny részét. A modern világban az ilyen szolgáltatások mind több 
és több pályán helyet engedtek a közpénztárakból való fizetés rendszeré
nek, de még több helyt szokásosak. Elképzelhetetlenek a bírói pályán, a 
közigazgatásin, általán oly tisztségekben, a hol a tisztviselő személyek 
érdekei közt tesz igazságot. De nem szokásosak-e oly tiszteletben levő 
állásoknál is, mint a papi ? Az ügyvéd, az orvos egyáltalán nem érzi 
magát megsértve, ha szokásos honoráriumán kívül akár pénzbeli aján
dékban is részesül. A tanári állás nem esik az utóbbiak fogalma alá, a 
tanár köztisztviselő. De viszont nem egészen az az állás jellege, mint a bírói
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állásé, s a szülő nem olyan viszonyban van a tanárral, mint a pörös fél 
a bíróval szemben. Egyben-másban a papi állással mutat ez állás rokon
ságot, a mint hogy tanári karunk a lelkészi rendből fejlett ki. Ha pályán
kon némikép tovább szokásban volt ez az ajándékozási viszony, a szülők 
kedveskedése a tanárnak, ez jórészt ősi szokásnak maradványa, egy 
régibb kultúra csökevénye, hogy a Tylor kifejezésével éljünk, nem 
valami modern corruptio. Olyan emberek, kiknek eszükágába sem jutna 
rosszat gondolni, kik bírónak, hatósági tisztviselőnek átallanának aján
dékot vinni, megkísérlik ezt a tanárral szemben ; nem mintha itt fogé' 
konyább talajt találnának a megkörnyékezésre, hanem mert egyáltalán 
nem tekintik megkörnyékezésnek, körülbelül úgy mint a lelkószszel 
szemben, holott a lelkészt is becsülik annyira mint a bírót. E naiv és 
patriarchalis ajándékozó szokás, mely még most is tapasztalható itt-ott 
a közönségben, nem a tanári kar gyöngéiből fejlődött ki ; inkább alkal
matlanságot okoz a tanároknak, a kiknek nem egyszer gondot ad, hogyan 
szabaduljanak meg szép szerével az ilyen ártatlan indítékú kedveskedé
sektől. Sok példát lehetne erre felhozni, részben jóizűeket is, a mikor a 
visszautasítás majdnem naivabb volt, mint az ajándékozás. Mindenesetre 
igaz, hogy ennek az ajándékozó szokásnak megszüntetésére kell dol
gozni : 1. mert mint régibb kulturális viszonyok maradványa nem illik 
a modern viszonyok közé, 2. mert visszaélésre vezethet, a corruptio hasz
nálhatja álarczáúl a patriarchális szokást, 3. mert sérti az én állásom 
tekintélyét, ha valamely magánegyén — a ki nem közelebbi ismerősöm — 
jogot formál magának arra, hogy engem megajándékozzon, sőt sért ez 
személyemben is. Á visszautasítás topikájában ez a szempont lehet a 
legalkalmazhatóbb, mert a 2. szempont szerint a megvesztegetésre 
törekvést kellene föltételeznünk, a mit mikor durva föllépés nincs, nem 
lehet tenni. A visszautasításnál természetesen köti a tanárt a tapintat 
szempontja. Hogy az ember a tanulónak vett ajándékkal viszonozza az 
ajándékot, a czikkben említett okon kívül azért sem helyes, mert a tanár 
ezzel az osztály közösségéből egy fiúval szemben a bizalmasság külön 
mértékét alkalmazza, illetőleg azt a tanulót külön kitünteti ; ha egy 
fiúnak ád ajándékot, adni kell többnek is.

Nem érthetünk egyet a czikk utolsó kikezdésének azon pontjaival, 
melyek a kinevezés ethikumát érintik. Először is a tisztviselő nem ezé 
vagy azé a kormányé, hanem az államé. Másodszor méltatlan föltevés az 
államról, azt imputálni, mintha az állam olyan erkölcsi helyzetekbe 
akarná terelni tisztviselőit, melyek ellen azok védekezni lennének kény
telenek. Harmadszor bizony az állam ,bérbe veszi* az ember jellemét is, 
nem úgy, hogy elvegye tőlünk, hanem hogy megmaradjon nekünk ; 
elvileg csak jellemes embert nevez ki és tart meg. Neki szüksége van a 
mi jellemességünkre, nemcsak ú. n. szolgálatainkra, melyek jellem nélkül
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úgyis kétes értékűek. Az eskü, melyet teszünk, kizárja azt a gondolko
dást, hogy «úgy működöm, a hogy fizetsz#; működni mindig legjobb 
erőnk szerint kell. Az állam maga is erkölcsi czélú közönség, melynek 
alkalmazottaihoz való viszonya (elvileg véve) mindig erkölcsi természetű, 
sohasem erkölcstelen.

Egyébként az okoskodás eredményére nézve teljesen egyetértünk 
a t. czikkiróval, a kinek tollát a tanári pálya iránti igaz lelkesedés vezette 
s a kinek nemes lendületét a befejező szakaszban kiválóan méltányoljuk.

Szerk.

VEGYESEK.

— A művészeti oktatás érdekében dr. Wlassics Gyula miniszter 
nov. hó 1-ről 64,174 szám alatt a következő rendeletet intézte a buda
pesti tankerület főigazgatójához :

«Az orsz. magyar képzőművészeti társulat, elősegíteni óhajtván a 
művészetnek a tanuló ifjúság körében való népszerűsítését, illetve a mű
vészeti Ízlésnek a magyar ifjúság lelkében való kifejlesztését, méltány
landó elhatározással módot nyújtott a múlt évben arra, hogy a székes- 
főváros területén levő összes középiskolák, és a velők egyenrangú más 
tanintézetek ifjúsága is, a társulat kiállításait, tanárok vezetése mellett, 
dijtalanúl látogathassa.

A képzőművészet, illetve a hazai közműveltség érdekében történt 
e szép kezdeményezésnek azonban, sajnos, eddig nem volt meg a kellő 
eredménye, minthogy bár a képzőművészeti társulat ez engedményéről 
magam értesítettem az iskolák vezetőit, a képzőművészeti kiállítást a 
múlt alkalommal a kiállítás két hónapi tartama alatt mindössze 2000 
tanuló látogatta s a felhasználható 50 hétköznapból 28 — tehát több 
mint fele —• az iskolák részéről felhasználatlanúl maradt.

Ezzel szemben feltűnő, hogy a Yerescsagin kiállítását négy hét 
alatt hetedfólezer tanuló nézte meg tanáraik vezetése alatt, a mely 
körülmény alkalmas annak a gondolatnak a felébresztésére, hogy az 
iskolákat inkább vonzza a különlegesség, az idegen, mint a hazai mű
vészetnek s a czéltudatos nevelésnek megszívlelendő szempontjai.

Meggyőződtem arról is, hogy a Magyar Nemzeti Museum régiség
tárát, néprajzi gyűjteményét és képtárát, valamint az Országos Képtárt 
sem látogatják a középiskolai tanulók oly gyakran, mint az iskola 
czéljai s a közművelődés érdekei megkívánnák, vagy a mennyiben fel
keresik is e gyűjteményeket, ismeretkörüket tágítaniok s a kiállított 
tárgyakon izlésöket nemesíteniük, kellő vezetés hiánya miatt, ritkán

Magyar P adagogia. V II. 10. 40
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van alkalmuk. A Magyar Nemzeti Museum régiségtárának bemutatása a 
szemléltető eszközök hiányával küzdő' történettanárainknak nemcsak 
arra adhat alkalmat, hogy eredeti történeti emlékekhez fűzhessék a 
tanításnak egyes szakait s a közvetetlen szemléltetés erejével keltsék fel 
növendékeikben a hazafias kegyelet és lelkesedés érzéseit, hanem már a 
régiség varázsánál fogva is érdeklő szép formák, s a formákhoz alkal
mazkodó díszítések czéltudatos szemléltetése révén észrevétlenül szok
tatja az ifjú fogékony lelkét a művészi megoldásnak tiszteletéhez s 
emeli gondolatait és érzéseit lassankint a szépérzéknek magasabb szín
vonalára. A néprajzi gyűjtemény nemcsak a földrajzi és történeti okta
táshoz fog becses adalékokat szolgáltatni, hanem ifjúságunkat meggyőz
heti arról, hogy a legősibb és legprimitívebb népet is mindenkor az em
beri léleknek a szépség felé törekvő ösztöne vezette arra, hogy használati 
tárgyainak alakját a gyakorlati czél mellett úgy formálja meg, hogy 
kedélyét és ízlését is kielégítse. Alkalom nyílik itt fajunk természetes 
szépérzékének kiemelése mellett lépten-nyomon utalni arra, hogy ez a 
nemzet rászületett a művészetre, melynek felvirágzása ha késett is a 
történelmi nehéz körülmények miatt, de ma már lendületben van.

Az újabb korok magasabb irányú fejlődésének megértetése végett 
azután az iparművészeti museumba kell vinni a növendéket.

A nemzeti museum archæologiai osztálya, mely a pannoniai régi
ségeket foglalja magában, nemcsak az ó-kori történelmi és a latin 
irodalmi tanítás szempontjából fontos, hanem abból a szempontból is, 
hogy a római császári kor műiparában kifejezésre jutó műveltséget 
ismerteti meg a tanulóval, a görög plastikai gyűjtemény pedig legalább 
némileg megközelítő képet adhat a tanulónak az alaki szépség amaz 
alkotásairól, melyeket az ó-kor szinte eszményi tökéletességben hozott 
létre.

Megismervén az ó-kor művészi felfogásának szellemét, a kincs
leletek, kőemlékek, fegyverzetek és érmek ismertetése révén a népván
dorlás, honfoglalás korán át fokozatos egymásutánban lehet átvezetni a 
tanulót a mai állapotokhoz.

Az Országos Képtár fogalmat nyújt a tanulónak a különböző nem
zetek művészeti korszakairól, míg a nemzeti museum képtára az újabb 
idők művészetét tárja fel.

A museumok mellett a művészeti érzéknek leghatalmasabb nevelő 
eszközei a tárlatok. A jól kiválasztott műtárgyakból álló kiállítások 
ugyanis összehasonlításokra nyújtanak alkalmat, s jó vezetés mellett 
nemcsak felébreszthetik, de irányozhatják is a növendék művészi ízlését.

A szép felismerésére vezető érzéknek felébresztése és kiművelése, 
a művészi alkotások önzetlen tiszteletének kifejlesztése oly pædagogiai 
feladatok, melyekről a középiskola minden lehető eszköz felhasználásával
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köteles gondoskodni. Végül, hogy a művészi alkotás módjairól is fogal
muk legyen a tanulóknak, idó'nként s mintegy jutalomképen a legkivá
lóbbakat el lebet vezetni egyes kiválóbb festő- és szobrász-műtermekbe, 
mely látogatásokra való engedély kieszközléseért művészeti ügyosztá
lyomhoz kell fordulni.

Nyilvánvaló, hogy mindezen látogatások csakis akkor lehetnek az 
Ízlés fejlesztése szempontjából valóban gyümölcsözők, ha — miként 
főnnélb érintém — tanári szakértő vezetése mellett mennek végbe. 
A czél nélkül való, felületes nézés, melynek irányadó szempontjai nin
csenek s a mely inkább a rikítót, feltűnőt, szembeötlőt vagy a curiosu- 
mokat keresi, az Ízlés megrontására, vagy legalább is megtévesztésére 
vezethet ; hogy a tanuló valóban okuljon és nemesbüljön, a látásban 
iskolázott szem gondosságára és a legszebbet méltatni tudó, érettebb 
Ítélet irányítására van szükség.

Felhívom Nagyságodat, buzdítsa minden alkalommal a tankerü
letében levő középiskolák tanárait, hogy a közgyűjteményeket, különösen 
pedig a magyar nemzeti museum képtárát, régiségtárát és néprajzi osz
tályát, az országos képtárt, az iparművészeti museumot, valamint a 
képzőművészeti és az iparművészeti kiállításokat is, lehetőleg gyakran 
látogassák tanítványaikkal s e gyűjteményeknek az ismeretkör kiszéle
sítése és az ízlés nemesítése szempontjából való ismertetése közben 
különösen a nemzeti, a fajbeli műveltség szempontjainak kidomborítá- 
tására törekedjenek.

Egyúttal teljes igyekezettel legyenek rajta a tanárok, hogy az 
önképzőkörök, mint olyanok a művészeti és iparművészeti, valamint 
művészet-történeti dolgozatok szokásba hozatalára is figyelmet fordítsa
nak, s az orsz. m. képzőművészeti társulat, valamint az orsz. m. ipar
művészeti társulat tagjai közé belépjenek, a mi által mindazon kedvez
ményekben részesülhetnek, melyeket a társulatok a hazai művészet 
érdekeinek szempontjából tagjaiknak évről-évre nyújtanak.

Nem hangsúlyozhatom eléggé, hogy a művészeti érzék ily módokon 
való gondos, szeretetteljes nevelésének mily nagy fontosságot tulaj
donítok s különösen közműveltségünk szellemének mily nagyfokú 
nemesbülését várom attól, ha az iskolának ezen az úton sikerülni fog az 
ifjúságban a művészetek iránt őszinte vonzalmat ébreszteni és izlésöket 
abban az irányban fejleszteni, mely az idealismus tiszta felfogásához, s 
e réven az egyéniség megalakulásához vezet.

Az iskolák ily irányú buzgólkodását éber figyelemmel fogom kisérni.
Budapest, 1898. évi november hó 1-én.

Örömmel üdvözöljük e rendeletet, a mennyiben a gyűjteményeink
ben meglevő képzőművészeti, iparművészeti és arcliæologiai kincsnek a
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művészeti és történeti oktatás javára való értékesítését hathatósan szor
galmazza. Valóban mi sem volna érthetetlenebb, mint hogy a fó'városi 
iskolák az ebbeli kedvező alkalmat ki ne használnák. A rendelet azonban 
elég teret enged az egyes tanártestületeknek és szaktanároknak arra, 
hogy a gyűjtemények megtekintésének módozatai felől gondolkodjanak, 
nevezetesen a szemléltetni való tárgyakat kiszemeljék, magukat, aztán 
tanítványaikat kellőkép præparâljàk stb. Az orsz. közoktatási tanács, 
melyhez szintén rendeletet intézett ez ügyben a miniszter, bizonynyal 
ki fogja dolgozni a részletes útasításokat is ; szerét fogja ejteni, hogyan 
illesztessék bele a művészeti szemléltetés tantervűnkbe, javaslatot fog 
tenni a szemléltetésre hivatott tanárok képzésére nézve s addig is. míg a 
műtörténetben és archasologiában jártas tanároknak nevezetesebb számá
val nem rendelkezünk, megadja a legszükségesebb útbaigazításokat. 
Mondani sem kell, hogy szakértő tanár az első, a szemléltetés pedig a 
második, s e tekintetben a rendelet jóformán hysteron-proteron. A tanár- 
egyesület karácsonyi választmányi ülése foglalkozni fog e kérdéssel. 
Mindenesetre czélszerű lenne, ha a budapesti tanártestületek, akár közös 
conferentiák útján, akár a budapesti tanári körben megállapíttatnák a 
szemléltetni való tárgyak jegyzetét és a szemléltetés legfőbb szempont
jait és elérendő tanulságait ; kidolgoznák pl. mit tanulhat egy közép
iskolai tanuló a múzeumi képtárban, mit az országos képtárban stb. 
Ilyen vezérfonalat, ilyen művészeti és archæologiai kalauzt köszönettel 
vennénk a kormánytól is, mely azt jeles szakférfiakkal elkészíttethetné. 
Kevésbbé szerencsés a rendeletnek az a része, mely az időszaki képkiál
lítások látogatását is feladatává teszi az iskoláknak. Az új festmények 
és szobrok æsthetikai értéke csak igen kevéssé van tisztázva, úgy hogy a 
tanárt e tekintetben alig támogatja valami. Néhány jeles mű mellett sok 
értéktelent fog ott látni az ifjúság, hatásvadászó képek vesztegetik meg 
ízlését, sőt erkölcsét is. Hogy bizonyos meztelenségek miatt minő aggo
dalmaink lehetnek a tömeges szemléltetés iránt, azt már az eddigi 
tapasztalatok is mutatják. Az iskolától jóformán elég lenne, ha buz
dítaná az időszaki képkiállítások megtekintésére a tanulókat, úgy hogy 
szüleikkel mennének. Ez esetben nem lenne alkalmuk a nuditások hosz- 
szasabb szemléletére s a szemlélet közben eszmecserékre, s a mellett 
közülök az, a kinek művészileg érzékeny szeme van, alkalmat lelne látni 
a művészi termelés nemesebb újdonságait, bár tanári vezetés nélkül, de 
a classikus termékekből nyert okulással és érdeklődéssel. Valamely iskolai 
reformintézkedésnek nem lehet elég indítéka az, hogy azzal valamely 
termelés számára fogyasztókat neveljünk, ez esetben, hogy odahassunk, 
hogy a jövő nemzedék jobb képvásárló legyen. A főczél nem a festők 
érdeke, hanem az ifjúság lelki műveltségének lehetőleg sokoldalú és 
harmonikus kifejlesztése, az, hogy legyenek művészeti szükségletei s
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azokat tudja a művészet java termékeivel kielégíteni. Akkor aztán meg
élnek a művészek is ; de a megélés e szempontja nagyon másodlagos 
feladat az iskolára nézve. Egy-egy hangzatos jelszónak nem kell az 
iskola életét mindjárt megbolygatnia.

— Egyetemi fokozatok. Alig jelent meg czikkünk a franczia- 
országi új egyetemi gradusokról, hogy a közoktatásügyi ministerium 
hivatalos lapja a lyoni, caeni és montpellieri egyetemek által alkotott 
gradusokat helyben hagyta. A lyoni egyetem, mely úgy tanerők, mint 
az általa kiadott művek fényes lajstroma tekintetében, a vidékiek közt 
tán a legderekabb, három gradust fog adui: a «Faculté des lettres» egy 
nyomtatott thesist kíván, latin vagy franczia nyelven, annak vitatását és 
a jelölt által választott tantárgyakban való ismereteket; a «Faculté des 
sciences» szintén egy thesist és különféle tudományos, de előre kiszabott 
kérdések vitatását, végre a «Faculté mixte de médecine et de pharmacie» 
az ő doctoratusát oly idegenek számára tartja fenD, a kik a lyoni egye
temen baccalaureatus nélkül végzik tanulmányaikat. Caen -— Normandia - 
ban —, mely ős időktől fogva hires jogi iskolával bir, a docteur ès lois 
czímet adományozza oly idegen tanulóknak, kik két szakvizsgálat után 
egy thesist, nyomtatásban, vitatnak. Ha a jelölt az államtudományokat 
választja főkép, a diploma ezt külön megemlíti. Végül az orvosi karáról 
hires Montpellier, mely hatszázados múltra tekinthet vissza, az ő 
doctoratusát a gyógyszerészet hallgatóinak — francziák vagy idegenek —- 
tartja fenn. Személyes kutatásokat tartalmazó thesis szükséges.

Mindezen egyetemek kikötik, hogy a jelölt a szükséges tanidőből 
legalább egy évet az illető karban töltsön. A főczél mindenesetre az, 
hogy sok idegen jöjjön ez újonnan szervezett főiskolákba és módot 
nyújtani nekik, hogy az egyetemen töltött időt és az ő ismereteiket 
hitelesen tanúsítsák ezen diplomákkal. Remélhető, hogy így a vidéki 
egyetemek is nem sokára sok angol vagy amerikai tanulót fognak látni, 
s tán Magyarországból is akad néha-néha egy jelölt, a ki e díszes franczia 
czimet elfogja nyerni. (U. i. Utolsó czikkünkben (469. 1.) magától érte
tődik 1897 olvasandó 1X79 helyett.) К. I.

MAGYAR PÆDAGOGIAI TÁRSASÁG.

Felolvasó ülés 1898 november 26-án.

Jelen vannak Erödi Béla dr. elnöklése mellett: Benke Balázs, 
Bély Mihály, Bokor József, Böngérfy János, Demeczky Mihály, Ember 
János, Erődi Ernő, Földes Géza, Geőcze Sarolta, Göőz József, Gyomlay
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Gyula, György Aladár, Halász Gyula, Hóman Ottó, Hortobágyi Antal, 
Józsa Mihály, Kerékgyártó Elek, Király Károly, Komáromy Lajos, Kovács 
János, Kozma Gyula, Körösi Henrik, Kuliszeky Dezső, Lakics Vendel, 
Lád Károly, Léderer Abraham, Lubinszky Emma, Magyar László, 
Miklós Gergely, Nagy László, Négyesy László, Neményi Imre, Neufeld 
János, Palágyi Menyhért, Perjéssy László, Piringer Lajos, Pruzsinszky 
János, Kadó Vilmos, Kohn József, Schön József, Sebestyén Gyula, Simko 
József, Sziklás Adolf, Trombitás Gyula, Vaszkó György, Válya Miklós, 
Várady Béla, Verédy Károly, Veszély Ödön, Volenszky Gyula, Wald- 
apfel János ; nő és férfi vendégek igen nagy számban. — Trájtler Károly, 
mint jegyző.

I. Elnök megnyitja az ülést.
II. Geöcze Sarolta előadása: Francziaország nevelésügyen. —- 

Elnök megköszöni a tanulságos és érdekes előadást.
III. Vitatétel a polgári iskolák reformja tárgyában.
Kovács János titkár bevezeti a tételt a vitára :

T. Társaság !
Méltóztassék megengedni, hogy a vitát megelőzőleg egész röviden 

okát adjam annak, hogy ez időszerint legfontosabb iskolaügyi kérdésün
ket miért hozta az elnökség épen ezen tétel alakjában a t. Társaság elé, 
továbbá, hogy a tételnek egy pár kifejezését — esetleges félreértések meg
előzése végett — értelmezzem.

A mióta polgáriskolánk van, tehát már 30 éve, az ezen iskola ren
deltetése fölötti vitákban mindig az a két fölfogás állott egymással szem
ben, mely tételünkben is szembe van állítva. Sőt, mikor még csak 
készülőben volt nálunk a polgáriskola, már akkor ez a két fölfogás küz
dött egymással. A Népoktatási Törvény javaslata csak felsőbb népiskolát 
kivánt fölállítani, ezzel szemben és e helyett Csengery a polgáriskolát 
hozta javaslatba. Az országgyűlésnek a törvényjavaslatot tárgyaló 25-ös 
bizottsága a fontosabb kérdésekben szakértőket hallgatott ki s ezen kér
dések 8-dika az volt : czélszerű-e az elemi (alsó) és felső népiskolák 
(illetőleg polgári iskolák) ama combinatioja, melyet a törvényjavaslat 
tervez ? — A vita eredménye ismeretes a törvényből. A törvényhozás 
nem döntött a két fölfogás között, hanem törvénybe iktatta mind a 
kettőt.

Reánk nézve, a kik most 30 év múlva vitatjuk ugyanazt a kérdést, 
a törvénynek ezen intézkedése azzal a haszonnal járt, hogy most már 
mindkét irányban hazai tapasztalatok állanak rendelkezésünkre s nem 
vagyunk kénytelenek csupán a priori okoskodni, vagy külföldi példákra 
hivatkozni. Bizonyára a két iskolatypus egymásmelletti párhuzamos 
életének fejleményei a legértékesebb adatokat szolgáltathatják a kérdés 
eldöntéséhez. Ezekre azonban, mivel már a vita meritumához tartoznak,
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nem akarok itt kiterjeszkedni. Valamint azon küzdelmek leirására sem, 
melyet a két fölfogás hívei az irodalomban és egyesületekben egymással 
folytattak.

Elég annyit constatálni, hogy sem a tapasztalatok, sem a viták 
nem hozták létre a nézetek megegyezését. Most, a reform küszöbén 
ugyanazon nézetek állanak szemben. A felsőbb népiskolának, értvén 
alatta azt a typust, mely a teljes, hatosztályú népiskolához csatlakozik, 
még mindig vannak hívei, különösen a népoktatási körökben. Csatlakozik 
ezekhez egy módosított fölfogás, a mely már nem a teljes, hatosztályú 
elemi iskolához, hanem annak 4-dik osztályához akarja csatolni a polgár
iskolát, de csak négy osztálylyal kívánja tovább vinni s tanítási czéljá- 
ban az elemi népoktatás körén lényegesen túlmenni nem akar, csupán 
bővített alakban betetőzni. Ez az az alak, a melyet vitatételünk «bővített 
népiskola# kifejezése alatt érteni kell. Ez a fölfogás különösen közép
iskolai körökben számlál sok hívet.

Ezekkel szemben a másik fölfogás a polgáriskolát a középiskolák
kal párhuzamosan haladó iskolának tekinti, mely kevésbbé széles alapon 
ugyan, de tartalmilag hasonlókörű általános míveltséget adjon a közép
iskolákkal, azzal az elvi külömbséggel azonban, hogy míg a középiskolák 
tanulmányi rendszerének a továbbképző tudományos főiskolák követel
ményei szabnak irányt, addig a polgáriskolának a gyakorlati élet köve
telményeihez kell alkalmazkodnia.

Ezen fölfogás hívei, a polgáriskolai tanárok túlnyomó többsége, a 
Csengery elvei követőinek vallják magukat és hogy a Csengery-féle pol
gáriskola nem érvényesülhetett a maga teljességében, ennek főokát abban 
látják, hogy a teljes polgáriskola qualificatiók nélkül maradt. Ugyanazért 
reformterveikben előtérbe nyomul a qualificatio kérdése, a miért azt a 
vitatélben is ki kellett fejezni.

A fentebbiekből megállapítható az is, hogy minő értelmezésben 
veendő a vitatétel «középfokú# jelzője. A mióta a Középiskolai Törvény 
kimondta, hogy középiskola alatt azon iskolák értendők, a melyek egye
temi tanulmányokra qualifikálnak, azóta a polgáriskolát nem lehet 
egyenesen középiskolának nevezni, mert czélja kizáija a törvényszerinti 
értelemben vett középiskolák közül. De ha nem ezen szükebb értelem
ben használjuk a szót, hanem az iskolától adandó műveltség színvonalát 
akarjuk vele kifejezni, akkor, a mint pl. a felsőbb leányiskolákra, úgy a 
Csengery-féle polgáriskolára is alkalmazható a középfokú jelző. Ilyen 
értelemben szokták használni ezen iskola hívei és ilyen értelemben 
veendő a szó a vitatételben is. Mégis, tekintettel a szó kétértelműségére, 
ajánlatos, hogy a vita ne ezen szó, és általában ne szavak körül forogjon.

Talán rövidebben is lehetett volna a két szemben álló nézetet 
megjelölni, úgy, a mint ezt gyakran halljuk, hogy négy vagy hét ősz-
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tályú legyen-e a polgáriskola ? De bár gyakorlati szempontból fontos az 
évfolyamok száma, elvi szempontból csak másodrendű fontossága van, a 
mit tanúsít az, bogy a közös elvi alapon állók között sem teljes a meg
egyezés az évfolyamok számára nézve.

A kérdés elvi oldalát akarta vitatételünk előtérbe állítani. Ezen 
kérdés eldöntésén fordul meg az, hogy minő helyet akarunk juttatni a 
polgáriskolának iskolai szervezetünkben, a minek előzetes tisztázása 
nélkül nem lehet továbbmenni a reformmunkálatokban. Mint a reform 
alapvető kérdése került ezen tétel a P. Társaság elé, a hol a különböző 
nézetek hivei semleges téren találkozhatnak egymással.

Az elvi megbeszélést óhajtva, kivánatos volna az is, hogy a vita ne 
a Közokt. Tanácsnak időközben ismeretessé lett javaslata körül forogjon, 
hanem a kitűzött tétel vitattassék meg.

Felemlíti még, hogy a vidék is nagy érdeklődést mutat. Az egyik 
vidéki tagtárs, Somogyi Géza, felkérte, jelentse be azon véleményét, hogy 
necsak a polgári iskolának, hanem minden egyéb intézetnek az elemi 
iskola legyen alapja.

Hozzászólanak :
Volcnszky Gyula. Rövidesen visszapillant a polgári iskola két 

typusának múltjára. 1868-ban szervezték ezeket, hogy azon osztályok 
gyermekei nyerjenek ott neveltetést, melyeknek a gymnasium vagy reál
iskola anyagi viszonyaik, vagy egyéb okoknál fogva nem felel meg. 
Eötvösnek nem volt ideje ezen iskolát fejleszteni. Utódai inkább a felső 
népiskola fejlesztését segítették elő. A statisztikai adatok érdekesen mu
tatják a fejlődést : 1869-ben volt egy felsőbb népiskola, 1878-ban már 
20 ilyen volt, melyek egynek kivételével mind államiak, míg a polgári 
iskolák mind községiek. Azonban 1895-ben számuk már 12—13-ra olvad 
le, s ezek is csak roppant csekély látogatottságnak örvendenek. Ezzel 
szemben a polgári iskolák és tanulók száma folyton nő, daczára, hogy az 
állam nem támogatja. 1880-ban volt 54 ; 1894-ben pedig 95, pedig itt 
csak a fiúiskolákat számította. A tanulók száma 17,000. — Ennek oka 
csakis valami szervezeti hiba lehet, a tanítói fizetés semmi esetre. Az 
elnéptelenedés oka volt : 1. a teljes felső népiskola nincs még tökéletesen 
kifejlődve, hogy ezekre lehetne építeni ; 2. az általános és a szakképzett
séget összezavarta ; 3. semmiféle qualificationális jogai nem voltak 
(kivéve a tanítói képzőintézetbe való felvétel). Ezen iskoláknak az élet
ben semmi hatásuk sem volt, mert nem képeztek az életnek. Vannak 
ugyan tárgyai közt gazdaságtaniak is, de ez még nem volt elég pl. a 
gazdasági pályára. A hat osztályú polgári iskoláknál pedig : 1. korán 
hangoztatták, hogy nem keresik fel, 2. ezeknél is igen kicsiny a qualifi- 
cationalis kör, sőt utóbb az önkéntességi jogot is megvonták tőle. Majd 
pedig a szakoktatással kezdték összekötni, de e mellett sem jó munka-
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vezetőt, de még csak jó munkást sem tudtak nevelni. Ezzel ellentétben 
fellendült a kereskedelmi iskola, mely felvette az 5. és 6. osztály anyagát, 
kapott qualificationális jogokat, önkéntességet. S a mi jellemző, az, hogy 
a statisztika adatai szerint a kereskedelmit végzott növendékek 90 szá
zaléka nem megy a kereskedelmi pályára. Ezek tehát csupán azért járták 
végig az osztályokat, hogy minősítési és önkéntességi jogokhoz jussanak. 
Tehát ez is mutatja, hogy van szükség oly iskolára, mely ezen szükség
leteknek megfeleljen. Ezt a négy osztályú polgári iskola nem adhatja 
meg. Ezért kell a polgári iskolát kifejlesztenünk, a fenti jogon inkább 
megadhatók a hét osztályú intézményeknek. Mert ez felelne meg a 
polgári iskola négy és a kereskedelmi három osztályának. 1878-ban még 
alig volt hat osztály, most azonban az anyag növekedése folytán már hét 
osztályra van szükségünk. És szükséges, hogy e hét év erősen két felé 
legyen tagolva, a tantervben is. Az általános képzettséget és a közép
fokú szakiskolák előkészítését kellene tekintetbe venni. A középiskolák 
is nyernének vele, mert sok felesleges anyagtól megszabadulnának, a 
minek a középiskolai tanárok is kifejezést adtak már nem egyszer. 
Előnyös volna még, ha a középiskoláknak nem kellene ennyire tagolva 
lenni, mert sokkal kevesebben hagynák ott négy osztály végzése után az 
iskolát. A hét osztályú polgári iskola olcsóbb is lenne a szegényebb 
sorsúaknak, és a tanítóknak is nagyobb volna az előmenetelük. így a 
kereskedelmi iskolák is egy kerek egész, általános műveltséget nyújtó 
iskolára támaszkodhatnának.

György Aladár. Az előbb szóló tetszetősen beszélt, de alapjában 
tévedett, mert izolálva tárgyalja a polgári iskolát, és így jut nagy követ
keztetésekre. Pedig a végkövetkeztetése a mienk is. Vagyis a hét osz
tályú polgári iskola szerinte tagozva lenne. A négy első osztály a még 
pályát nem választott gyermekek részére, a többi három pedig már meg- 
oszló szakképzettségre adna előkészítést (ipari, kereskedelmi, közigaz
gatási képzés). Az alsóbb osztályok népiskolai ismereteket nyújtanának, 
a felsőbb három szakismereteket. Lényegében ez a középiskolai tanár- 
egyesület véleménye is. Azonban, ha ezt a dolgot a tanügyi Organismus 
szempontjából vizsgáljuk, lényeges kérdés, hogy az általános képzettség 
mily fokig legyen kifejlesztendő a demokratikus elvek alapján. Művelt 
államokban 14—16 éves korig tart ez az általános kifejlesztés, Ameriká
ban pl. a tanítás általában csak a 16 éves korig tart. Az mellékes, hogy 
eleminek, vagy polgárinak nevezik-e ? A lényeges csak az, hogy ez 
iskolák általános műveltséget nyújtsanak és ne kényszerítsék a szülőt 
arra, hogy már 9 éves korukban válaszszanak pályát gyermekeiknek. 
A polgári iskolák már megalakulásaik alkalmával középiskolai színvonalra 
törekedtek, de míg a középiskola tudományos elő-szakképzettséget adott, 
a polgári iskola ezt nem tehette. Eljön még az az idő, mikor a közép
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iskolák 5. osztályában fogják a latint kezdeni, azért tegyenek le arról az 
ábrándról, hogy a polgári iskola középiskola legyen. Minél szélesebb 
körű valamely állam műveltsége, annál szélesebb alapokra kell azt fek
tetni, s ez lesz a jövő feladata.

Göőz József. Álláspontja ismeretes. A kérdés az, hogy felsőbb nép
iskola vagy polgári iskola legyen-e ? Az előbbi nem prosperálhatott, mi
vel a hat osztályú népiskola terve szigorúan végrehajtva nincs. A felsőbb 
népiskola pedig ehhez a tervhez támaszkodik, a mely alap hiányában 
elhalni volt kénytelen. A négy osztályvi elemihez könnyebb csatolni a 
polgárit. A mostani állapot úgyis átmeneti korszak, később az egységes 
középiskola eszméje meg fogja adni a szükséges eszközöket. Az idővel 
növekvő szükségletekhez alkalmazkodnak az iskolák. így létesültek a 
polgári iskolák, melyek jobban megfeleltek a mai viszonyoknak, rövidebb 
cursusuknál fogva a tanulók is rövidebb idő alatt jutnak ki az életbe. 
S azután nincs ott a sokaknak terhes latin vagy a franczia. Mindamel
lett a polgári iskolák fejlődése nem volt káros a gymnasium és reál
iskolák fejlődésére. A felső népiskola, mint olyan, meg nem élhet, ezt 
kimutatta a gyakorlat. Inkább a népiskolát kell fejleszteni. A polgári 
nem degradálja a népiskolát, hisz а 6. elemi osztályból bátran fel lehet 
venni a 2., esetleg 3. polgári iskolai osztályba a növendéket, ez csak az 
illető tanuló szellemi képességétől függ. E szerint csakis a polgárinak 
van létjoga, de ennek is csak négy osztálylyal. Hisz az 5. és 6. osztályt 
már felszívták az elemi népiskolák. Pontos a polgári iskolának a meg
maradása még nemzetiségi szempontból is. A magyarságnak eddig is 
sok jó szolgálatot tett. Nem kell forcirozni a hét osztályt ; talán csak 
nagyobb publikumú vidéken, góczpontokon. Azonban figyelembe kell itt 
venni a kis és közép tisztviselői kar nevelését, illetőleg kiképezését, a mi 
épen most fontos feladat, mert a közigazgatás államosítása már csak idő 
kérdése. Tehát maga az élet követel ezek részére megfelelő képzést. Erre 
pedig a négy osztályon kívül még három évi megfelelő cursus szükséges. 
Nem látja tehát a concurrentiát a középiskolákkal, melyeknek rovásására 
nem akar a polgári iskola fejlődni, hanem szolgálni fogja a maga czélját, 
a mikor nyugodtabb fejlődésnek nézhet eléje. A felsőbb népiskola fejlesz
tése tehát czéltalan. A polgári iskola maradjon meg az 1868-os alapon, 
de tanterve javítandó, hogy kerekded legyen. Nagyobb ipari és keres
kedelmi góczpontokon azonban felállítandó három felsőbb osztály is, a 
melyeket esetleg az egyes helyi körülményekhez lehetne alkalmazni, de 
mindenik bírjon köztisztviselői qualifiestióval és önkéntességi joggal.

Demcczky Mihály. Örvend, hogy a felszólalások általában tudo
mányos mederben folynak, s azt hiszi, hogy a polgári iskola reformjá
nak eszméjével kapcsolatban felvethető egy másik nagy kérdés is: a 
tanszabadság kérdése. Nálunk a tanszabadság alatt azt értik, hogy az



egyetemen egy 200 embernek való terembe 700-an iratkoznak be, s így 
500 felsőbb engedélylyel előadáskerülő lehet. A polgári iskola ellentétbe 
jön a tanszabadsággal. A 7. osztálynak képesíteni kellene az egyetemre 
is. A középiskola ma nem felel meg az életnek. Legyen egy középiskola 
a tudományos pályára előkészítve göröggel és latinnal, de e mellett egy, 
a gyakorlati életnek jobban megfelelő középiskola is, hol a magyar mel
lett a francziát vagy a németet tanítják. Ha már revideálunk, tegyük ezt 
alaposan. Legyen minden iskola népiskola. Legyen három osztályú nép
iskola, nyolcz osztályéi középiskola (kétféle). Ezeken kívül természetesen 
szakiskolák is állítandók fel ott, hol ezt a közszükséglet megkívánja.

Lád, Károly. A vitát vissza akarja terelni a tárgyra. A tapasztalat el
döntötte, hogy a felsőbb népiskola a 68-as alaponként kell senkinek. Tehát 
a néffy vagy hét osztály kérdése szerepelhet. Mind a kettőre szükség van, 
az utóbbiak a művelődési középpontokban, milyenek természetesen a 
vidéken is vannak. Erre utal a statisztika js. Ugyanis azt látjuk, hogy 
a középiskolák nyolczadik osztályába az alsóbb osztályok tanulóinak csak 
25—30'J/o-a jut fel. Sőt még a középiskolát végzetteknek is csak kis része 
jut az egyetemre, a többség az életbe lép, hivatalnok lesz. Ezek foglal
koztak classicismussal, melynek azonban semmi gyakorlati hasznát sem 
vehetik sem a bankoknál, sem a számvevőségnél vagy másutt. Nem 
volna helyesebb, ha ezek az elemek a classicusok helyett a gyakorlati 
életnek megfelelőbben inkább a magyar alkotmányból, könyvviteltanból, 
közgazdaság- és közigazgatásból nyertek volna előismereteket ? A gym
nasium és reáliskolák azon tanítványai tehát, kik előreláthatólag nem 
folytatnak egyetemi tanulmányokat, inkább a polgári iskolákra utalan- 
dók, hol életpályájuknak megfelelőbb kiképzést nyernének. A közép
iskolai rangra nem a titulus kedvéért, hanem azért volna szükség, hogy 
így kijusson ez az iskola is az erkölcsi és anyagi nyomorúságokból, ezen 
irányban javuljon helyzete, és így a társadalomnak a megfelelő mérték
ben szolgálhasson. Mert ez a mostani a fizetés és felszerelés dolgában, 
továbbá a laikus iskolaszék felügyelete alatt (a vidékre áll ez), lehetetlen 
állapotokat teremt. Azt bővebb commentálással nem is kell kisérnie, 
hogy a polgári iskola (a latin kivételével) azonos munkát végez a közép
iskola alsó négy osztályával. Maga a minősítési törvény is egyenlő 
rangba helyezi ezzel. A mai gymnasium és reáliskolák tanterve cæsurât 
nem ismer. A polgári iskolánál törekednünk kell a cassurára, neki ön
magával bezárt tananyaggal kell bírnia. A felső három osztály nem 
szakiskola ; általános műveltséget nyújtó intézmény ez csak szakszerű 
irányzattal, hogy a tanulók az életben gyakorlatilag is érvényesülhesse
nek. Ez aztán nem zárja ki a szakiskolákat sem, hol természetesen az 
általános műveltség fejlesztése háttérbe szorul, és a munka lép inkább 
előtérbe. Általában azt a vádat hangoztatják, hogy a polgári iskolák fel
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sőbb osztályait a tanulók nem látogatták, s ennek folytán nem tartották 
magát az iskolát sem életképesnek. Pedig ennek tulajdonképen a minő
sítési törvény volt az oka, mely a polgári iskolákról egészen megfeled
kezett. Azonban tekintetbe kellene venni azon tanulókat, kik a keres
kedelmi iskolába járnak, de nem szándékoznak kereskedelmi pályára 
lépni. Tessék csak megpróbálni elvonni a kereskedelmi iskolától a quali- 
ficationális, és önkéntességi jogokat, bizonyára elriadnának ettől az 
iskolától a szülők is, s következéskép elnéptelenednének ezek is. Az 
tény, bogy a kereskedelmi iskolák szívták el a polgári iskola 5. és 6. osz
tályainak tanulóit, és voltak okaik ezek elnéptelenedéseinek is. Most 
pedig a Demeczky úr által említett tanszabadságra is óhajt reflectálni. 
О nem lát itt ellentéteket. Senki sem tilthatná meg a hét polgári osz
tályt végzett tanulótól, hogy a latin vagy franczia nyelvből teendő pótló 
vizsgálat irtán ne léphessen az egyetemekre. A polgári iskola kérdése a 
napirendről csak akkor tűnhet el, ha most jól fogják szervezni. Ellen
kező esetben maga a társadalom tartaná fenn e kérdést s nem nyugod
nék addig, a míg teljes megoldását ki nem vívhatta.

A polgári iskola a középiskolák legitim testvére, jogainak érvé
nyesítését kéri és elvárja.

Verédy Károly. Annak hive, hogy a polgári iskola maradjon meg 
a népiskola szolgálatában. Azért a polgári iskolai tanárok törekvéseit 
még sem tartja álomnak. Megtestesülve látni ezt Berlinben, hol egy 
polgári iskolát tanárai középiskolává fejlesztették, de ezzel aztán le
mondtak a polgári iskolai czímről. A népiskolák erőteljes törekvése, 
hogy a megváló polgári iskola helyett más egyenrangú intézet épüljön 
fel. Hivatkozik Francziaországra, az ottani polgáriskolákra, melyeket m i 
felsőbb népiskoláknak ismerünk. Martell párisi tanfelügyelő támadta 
meg az oda való tanárok igyekezetét, hogy azt középiskolává fejleszszék. 
Meg is hallgatták idején. Most a felsőbb népiskolát tisztán a nép javára 
tartják fenn, s inkább oda törekednek, hogy a nép gyerekeiből ne apró 
szolgákat, hanem derék, becsületes munkásokat, iparosokat neveljenek. 
S daczára. hogy nem facultativ, nem kötelező a községekre fentartásuk, 
mégis nagy irántuk az érdeklődés, mert kenyérkeresőket nevelnek.

A Lád úrtól említett erkölcsi kényszer nem jöhet szóba, mert ez 
az illető intézetek hírnevétől függ. A hol a polgárságot szolgálja az 
iskola, ott a polgárság is támogatni fogja az iskolát. A polgári iskolák 
egy része mind a mellett átalakulhat középiskolává intelligensebb köz
pontokban. A nép gyermekei azonban a polgárira vannak utalva, s így, 
ha átalakul is középiskolává —- a mit nem hisz — kell, hogy létesüljön 
helyére a polgári iskolának megfelelő intézmény is. A polgári iskolának 
a népoktatással, szerves összefüggésben kell lennie. Mihelyt a polgári 
iskolából középiskola lesz, szükség van egy népiskolával összefüggésben
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álló intézményre is, mely a nép magasabb művelődési szükségleteinek is 
eleget tud tenni.

Király Károly. Beflectál Göőz egy megjegyzésére. A hét osztályú 
polgári iskola eszméje az övé, melyet ő a «Polgári Iskola» egy régibb 
évfolyamában vetett föl először. О a statistikai adatokat az elmélettel 
össze akarja kapcsolni. Elősorolja az előtte szólok kiindulási pontjait. 
Szerinte ezek egyikéből sem lehet helyesen kiindulni. Egyedül csak az 
évtizedek alatt kifejlett társadalmi és állami intézmények által meg
teremtett helyzetek adják meg a leghelyesebb kiindulási pontot. Az 
1848 előtti társadalom politikai és állami életét összehasonlítva a jelen
nel, megtaláljuk a kényszerűség okát arra, hogy a polgári iskolát az 
életbe beiktatták. A 48 előtti korban népoktatási és tudományos irány
zat volt a döntő. Az utóbbi 30 év alatt új társadalmi osztály keletkezett : 
a hivatalnoki kar. Tehát a felső népiskola néptelen lett, mert nem szá
moltak a társadalmi szükséggel. Francziaországban már az ipari szak
iskolák is'ki vannak úgy művelve, hogy még onnan is kijöhetnek a 
hivatalokhoz művelt, képzett emberek. Ma nálunk az anyagkör növeke
désével az állami és társadalmi intézmények változásával más irányú 
előkészítésre van szükségünk. A poesis tanulása mellett több szükség van 
a közgazdaságtanra is. Ezért a polgári iskolát a gyakorlati irány szolgá
latába kell terelni. Mindenféle középiskolai reform-törekvés hiába való, 
míg a gyakorlati követelményeknek érvényt nem szereznek. Milyen is 
legyen tehát az új iskola ? A forrás, az anyag világosan mutatja, hogy 
csak önálló szerkezetű lehet. Az más kérdés, hogy kapcsolatos legyen-e 
a népiskolával ? Önállónak kell lenni és külön czélt kell szolgálni az 
eleminek, és külön czélt a polgárinak. Miután kisebb és közép hivatal
noki karra van szükségünk, az előbbinek a polgári iskola négy alsó osz
tálya felel meg, s e szerint alakítandó át, az utóbbi osztálynak a többi 
felső osztályok felelnek meg. Arra a meggyőződésre jut, hogy egy jól 
berendezett négy és hét osztályú polgári iskolára nagy szükség van.

Elnök, az idő előrehaladván, a közérdekű vitát elhalasztja, s foly
tatását a legközelebbi ülésre tűzi ki.

A felolvasó- és vitázó-ülést a rendes tagok zárt ülése követi. Tit
kár a következő új kültagokat jelenti be. Eichler Jakab (Losoncz), E r
délyi Lajos dr. (Lipcse), Eszéki János (Abrudbánya), Gyöngyösi István 
(Segesvár), Illosvai Lajos (Budapest), Király Károly (Pásztó), Kún 
László (Kun-Agota), Boboz Andor (Budapest), Szitnyai Elek (Budapest), 
Végh Mátyás (Fogaras), Vértessy Kristóf (Eger). — Felvétetnek.

Az ülés véget ér.
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Verne Gyula regényeinek új olcsó kiadásából a Franklin-Társulat- 
nál Budapesten újabban megjelent :

A « Cynthia» hajótöröttje. Regény. írták Verne Gyula és Laurie André. 
Fordította Gaal Mózes. 185 1. Ara fűzve 1 forint 20 kr. Vászonkötésben 
1 frt 80 kr.

Verne Gyula. A franczia zászló. Regény. Fordította Gaal Mózes 
Negyven képpel. 224 1. Ára fűzve 1 frt 40 kr., Vászonkötésben 2 frt.

A tudományok zseb-könyvtára czímmel új vállalat indúlt meg Stam- 
pfel Károly kiadásában (Pozsony), mely vállalat 60 filléres kis füzetekben 
jelenik meg s mindazt fel akarja ölelni, a mi az általános műveltség körébe 
tartozik. Megjelentek :

1. Iiickmann A. L. és Péter János : Földrajzi és statisztikai tabellák.
63 lap.

2. Dr. Lévai/ Ede : Aritlmietikai és algebrai példatár. 2200 feladat.
83 lap.

3. Dr. Schmidt Márton : Kis latin nyelvtan. 71 lap.
4. Gaal Mózes : A magyar irodalom története főbb vonásokban. 07 1.

Erzsébet királynéról újabban megjelent művek :
Beszéd, melyet a budapesti királyi m. tud. egyetem által 1898. évi 

okt. 10-én rendezett gyász-emlékünnepélyen dr. Beöthy Zsolt ny. r. tanár 
tartott. 8.-r. 23 1. (Acta reg. Scient. Univ. Hung. Budapest. Anni 1898—9. 
Fase. II.)

Emlékszavak. A feledhetetlen Erzsébet királyné szomorú elhunyta 
alkalmából mondotta dr. Walter Gyula. Esztergom. 8.-r. 10 1.

Erzsébet királyné. Emlékftizet. A m. tanítók orsz. bizottsága, az 
Eötvös-Alap és sz.-főv. tanítóegyesületek megbízásából Móra István, Koncsek 
Lajos és Hajós Mihály közreműködésével szerkesztette Vjváry Béla. (A tiszta 
jövedelem Erzsébet királyné szobrára van felajánlva). 8.-r. 31 1. 3 képpel. 
Budapest, Atlienæum. Ára 10 kr.

A mi királynénk. A magyar népnek és ifjúságnak irta Böngérfi 
János. Több képpel. Budapest, ifj. Nágel Ottó. 8.-r. 49 1. Ára 20 kr. (Min
den eladott példánytól 4 fillér a királyné szobrára van felajánlva).

Magyar könyvtár. Szerkeszti Radó Antal. Kiadja Lampel Róbert 
(Wodianer F. és Fiai) Bpest. Füzetje 15 kr. Megjelentek a következő füzetek :

71. füzet. Molière: A fösvény. Vigj. öt felv. Fordította Hevesi Sán
dor. 86 és IV 1.

72. fűz. Fekete vér. Dráma öt felvonásban. Irta  Jókai Mór. 87 1.
73. fűz. Plutarchos : Perikies. Fordította Kacskovics Kálmán. Beve

zette Tóth Rezső.



74—75. fűz. Szemelvények Arany János válogatott kisebb költemé
nyeiből. Rendezte és bevezetéssel ellátta Moravcsik Géza 80 1.

76. fűz. Spanyol elbeszélők. Palacio Valdés, Frontaura, Pardo Bazán, 
Alas. Fordította Szalai Emil. 65 1.

Egy kis rút leány története és egyéb elbeszélések. 12—16 éves leányok 
számára. Irta B. Büttner Lina. Második bővített kiadás. Góró Lajos rajzai
val. Budapest. Franklin-Társulat. 285 1. Ára diszköt. 2 frt 50 kr.

A kard és lant hőse. (Zrínyi a költő) Regényes történet a magyar 
ifjúság számára. Irta Gaal Mózes. Szécliy Gyula liarmineznégy rajzával. 
Budapest, Franklin-Társulat. 191 1. Ára díszkötésben 2 frt.

Énekeskönyv. Stampay köbölkuti főtanító 224 lapos ötödik kiadású 
énekeskönyve képekkel, kötve 15 és 25 krért kapható a szerzőnél Eszter- 
gommegyében.

Magyar ég alatt. Rajzok és elbeszélések. Tornyay, Ferenczy, Túli és 
HegedÜB László rajzaival. Irta Kincs István. Budapest, 1898. 8.-r. 247 lap. 
Ára díszes egész vászonkötésben 2 frt 60 kr. Kapható a szerzőnél Kőszegen.

Franczia és magyar zsebszótár tekintettel a két nyelv szólásaira 
szerkesztette Újvár y Béla. I. Franczia-magyar rész. Budapest. (« Athenaeum 
Zsebszótárai.») 421 1. Ára vászonköt. 1 frt.

Ciprus-Ág, melyet III. Béla magyar király ravatalára örök hálája s 
kegyeletes hódolata jeléül tesz a magyar ciszterci rend. 1898. Irta Mészáros 
Arnaud. Budapest. (Alkalmi költemény, dísznyomás, holl. papíron, Hor- 
nyánszky V. sajtója.)

Szenczi Molnár Albert naplója, levelezése és irományai. A m. tud. 
akadémia megbízásából jegyzetekkel ellátva kiadta Dézsi Lajos. (Hason
mással.) Budapest, Akadémia. 521 1. Ára 4 frt 50 kr.

.4z emberi értelem evolutiója. • Philosoph iái tanulmány. Irta Wona- 
szek A. Antal. 8.-r. 138 1.

Irodalmi dolgozatok. Irta Ferenczy József. Budapest, Hornyánszky V. 
390 lap.

Szemelvény Publius Vergilius Maró Aeneiséből. Bevezetéssel és ma
gyarázó jegyzetekkel elátta Cserép József dr. tanár. (Jeles Írók iskolai tára 
LVII.) Budapest, Franklin-Társulat. 1899. S.-r. 299 1. Ára 1 frt.

Német nyelvképzöiskola gyakorlati példákban. Olvasás, nyelvtan és 
fogalmazás egyközpontú körökben. A polgári iskolák számára irta Szirmai 
József. Negyedik rész. Budapest, Franklin-Társulat. 246 1. Ára kötve 60 kr.

Német olvasó és nyelvgyakorló könyv. A népiskola III. és IV. osztálya 
számára. Irta Klingenberg Jakab. Budapest, Franklin-Társulat. 143 1. Ára 
kötve 50 kr.

Ismétlő iskolások könyve. A miniszteri tantervhez alkalmazva szer
kesztette Vaday József nagyváradi községi tanitó. III-ik javított kiadás.
8.-r. 312 1. Nagyvárad, a szerzőnél. Ára kötve 60 kr. (Miniszteri engedé
lyezést nyert az ismétlőiskolák számára.)

Katholikus egyetemek. Irta Mihály fi Ákos dr. ciszterci r. áldozópap, 
a rend budapesti hittud. és tanárképző intézetében tanár. Külön lenyomat 
a Katholikus Szemléből. Bpest, Athenæum nyomása. 8.-r. 123 1. Ára 1 frt.
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A m agyar nyelvjárások keletkezése. Irta Balassa József. Külön le
nyomat az «Etlmographiá»-ból. Budapest. 8.-r. 32 1.

.4 ked és kend tójszók története. Irta Szabó Mihály Dyug. szegedi 
képzőint. igazgató. Szeged. S.-r. 31 1.

Tanítók zsebnaptára az 1899. évre. Szerkeszti Koncsek Lajos székes- 
főv. tanító. 24. évf. 169 1. szöveg és minden napra szóló jegyzéknaptár. 
Móra Istvántól, Havas Istvántól, Magyar Józseftől (a helyesírás tanításáról), 
Szabó Dezsőtől, Szőts Andrástól (a szeretetházról), Kondor Lajostól (a könyv
tárügy itthon és külföldön), Bujdossy Miklóstól vannak közlemények. Buda
pest, Légrá4y-testvérek. Ara,piros vászonkötésben 1 frt, bérmentes ajánlott 
megküldéssel 1 frt.BO kr,

A m ágyar jamnzetitörténwt\. IHkk Szalay  József és B aráti Lajos. 
Megj. a Pefdinánd kora és a szabadságharcz.) 85. füzet (az
absolut uralom l.óiTti. képekkel és Mműmelléklettel. Budapest, Lampel R. 
Füzetje 30 kr. H , /  JüÆ ùt

A magyar nép jelene,  Irta Benedek Elek. Megjelent a
21—23. füzet. Az ut^kówjgM dvan fejezve a mü első kötete («A szolgaság
tól a szabadságig», 4,-r! 5eu 1.) es kezdődik a második köteti. A bölcsőtől 
a sírig. Képekkel és mellékletekkel. Budapest, Athenæum. Füzetje 30 kr.

H iv a ta lo s  n y u g tá zá s .

Rendes tagok a felajánlott összegből befizettek: dr. Göőz József, 
Budapest, 20 frtot, — dr. Kovács János, Budapest, 10 frtot.

Kültagok tagdijat fizettek :
1896- ra : Kemény Ferencz, Budapest.
1897- re : Fábián Aladár, Tokaj, — dr. Szauthner Zsigmond, Buda

pest, -— Kara Győző, Arad, — Kutnyánszky Jenő, Déva, — Marusák 
Pál, Sopron.

1898- ra: Mádai Béla, Odvas, — Hollós Sándor, Miskolcz, — 
dr. Wemer Adolf, Eger, — Czvajna József, Besztercze, — Krausz Sán
dor, Temesvár, — dr. Balassa József, Budapest, — Wagner Antal, Sz.- 
Fehérvár, —- dr. Szauthner Zsigmond, Budapest, -— dr. Eisler Mátyás, 
Kolozsvár, — Bertók Károly, Mezőkeresztes, — Gergely János, Nádasd,— 
Gyulányi Adolf, Budapest, — Posch Árpád, Pozsony, — Yittkó József, 
Veszprém, — Babka György, Szielnicz, — Horváth Mátyás, Kőszeg, — 
Végh Mátyás, Fogaras, — Hován Endre, Enyiczke, — Bakos Kálmán, 
Modor, — Simonides István, Szeged, — Sólyom János, Kolozsvár, —- 
György Lajos, Losoncz, — Gresits Miksa, Losoncz, — Balogh János, 
Felső-Pulya, — Szabó Szilveszter, Esztergom, — Novoth István, Baja,— 
Lázár-Bajos, Galgócz, — Ember Sándor, Szinérváralja, — Heinrich 
Józsa, Kolozsvár, — dr. Szelényi Károly, Késmárk, -— Bató J. Lipót, 
Budapest, — Márx Tamás, Sz.-Hubert, — dr. Veress Vilmos, Kolozs
vár, — Marusák Pál, Sopron, — Huszár Imre, Stójerlak, — Marmula 
János, Mátyásföld, — Scherer Sándor, Baja, — Bricht Lipót, Budapest.

Budapest, 1898 decz. 2-én.
Dr. G yulay Béla,

pénztárnok.
V., váczi-körut 58.
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