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A MŰVÉSZET NEVELŐI ÉRTÉKÉBŐL.

Plato a költészetet és művészetet — mivel érzékiségüknél 
fogva megrontják az ifjúságot — ki akarta zárni a nevelés eszkö
zei közűi. 0  a művészet minden fajától az ő magasabb, tisztább 
erkölcsi elveinek, felfogásának kifejezését, terjesztését, az ifjúság
nak erre való oktatását várta, a mit a művészet korában sem tel
jesíthetett. Plató alárendelte a művészetet egészen a saját egyéni 
erkölcsi világnézetének s ezen hibás felfogás ellenében állapította 
meg és fejtette ki Aristoteles a maga tanát a szenvedélyeknek a 
művészet által való megtisztulásáról, kifejtve, hogy a költészetnek 
megvan a maga nevelői, fejlesztő hatása is az emberi lélekre, 
csakhogy ez a hatás inkább psychologiai, mint erkölcsi. Valóban e 
tekintetben igazat kell adnunk Aristotelesnek, mert ez a hatás leg
feljebb közvetve, indirect utón fogható fel ethikainak, a m int azt 
Lessing tette.

Újabb időben is, mikor nálunk is be akarják vinni a 
képzőművészeti oktatást a középiskola feladatai közzé, önként 
merülhet föl az a kérdés : megérdemli-e a művészet azt, hogy 
helyet foglaljon a középiskolában, mikor a középiskolának nem 
lehet czélja sem művészeket, sem műkritikusokat képezni; mi
kor a művészeti jártasságból, elméleti képzettségből nem lehet 
megélni, mikor ennek látszólag semmi haszna sincs. És tényleg, 
ha a merev utilitaristikus álláspontot fogadjuk el, azt t. i., hogy 
az iskolának egyedüli czélja tisztán olyan ismerettel látni el az 
életbe kikerülő tanulót, a melynek az ottan közvetlen hasznát ve
szi : akkor erre az eredményre juthatunk. De ha a tanuló lelkét 
nem csak ismeretekkel akarjuk megtömni, hanem azt minden 
irányban érzelmileg és jellemileg is akarjuk nevelni, képezni : 
akkor a költészetnek és vele a művészetnek hatását a jellemre, az

1Magyar Pædagogia. VIII. 1.



2 SZÉKELY GYÖRGY.

érzésre nem tagadhatjuk. És épen ennek a hatásnak minőségét, 
tényezőit és elemeit kim utatni — czélja e rövid közleménynek.

Az első szempont, a miért a művészetet nem lehet a tanítás
ban sem mellőznünk, az általános psychologiai. A művészet sze- 
retetből fakad és szeretetet ébreszt. A művész részvéttel, szeretet
tel viseltetik azon tárgyak, azon személyek iránt, melyeknek vagy 
kiknek új életet ád s ugyancsak a szeretet vagy gyűlölet érzéseit 
kelti fel a nézőben vagy olvasóban.

Tényleg igen sokan a művészet legfontosabb czélját ilyen 
érzelmek felkeltésében, az érzelmek gyakorlásában látják. A min
dennapi életben ritkán fordul elő alkalom, inger bizonyos érzel
mek felkeltésére, ily érzelmek iránt való fogékonyságunk gyakor
lására. Nincsenek mindig háborús idők, nem kínálkozik mindig 
alkalom a hazáért való hősi önfeláldozásra, a hazaszeretet érzésé
nek csattanós nyilvánulására. Különösen a gyermekre és ifjúra 
nézve van meg a különféle érzelmek felkeltésére szolgáló alkal
maknak, ingereknek hiánya, kik még nem kerültek ki az életbe, 
kiknek vállait kevésbbé nyomják az önfentartásnak küzdelmei és 
az önállósággal járó  munka és élethivatás. Ezt a hiányt van hi
vatva pótolni a gyermeknél a játék, a felnőttnél a művészet. Külö
nösen az ifjú léleknek, a melyen nem gázoltak még a sors csapá
sai, az élet viharai, de nem a dúló, perzselő szenvedélyek sem, 
megvan a vágya, szomja a különféle érzelmek iránt. A nemesebb 
érzelmek iránt való természetes fogékonyságnak, élénk szomjúság
nak kell táplálékot adni már az iskolában, különben az ifjúi lélek 
a nemtelen, tisztátalanabb érzések, szenvedélyek útjára téved, 
minők a kicsapongások, kártya- vagy játékossági szenvedély stb. 
Az ifjú felesleges szellemi energiája aztán ilynemű szenvedélyek
ben pazarlódik el, emésztődik fel. Nemes, magasztos érzésbeli 
táplálékot nyújthatunk már az ifjaknak a költészetben és művé
szetben és megőrizhetjük őket az időelőtti öregségnek fásultságá
tól. S a költészet által támasztott kedélymozgalmak — mondja 
Home angol æsthetikus is — némikép az erény gyakorlásai. Leg
alább belső gyakorlatok, ha külsőleg nem mutatkozhatnak is. És az 
erénynek minden gyakorlata, akár belső, akár külső, készséghez 
vezet; mert a léleknek minden hajlama, ép úgy mint testünk bár
mely tagja — erősebb lesz a gyakorlat által. Hogy ifjaink között 
soknak kedélye elvesztette idő előtt gyermeteg naivságát, hogy 
annyi sok közöttük a blazirt, érzéketlen szívű, kik cynikus közöny-
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nyel viseltetnek embertársaik és minden szép és magasztos irán t 
s egyedül csak a rájok nézve hasznos iránt érdeklődnek, azt rész
ben arra lehet visszavezetnünk, hogy iskoláinkban elhanyagoltuk 
a művészeti nevelést, a szívnek és jellemnek képzését. Innen van, 
hogy ifjaink közül sokan nem tudnak felemelkedni az érdek nél
küli örömek, az æsthetikai és erkölcsi élvezeteknek magasabb lég
körébe. Pedig mennyi nemes érzés, magasztos szenvedély ju t 
kifejezésre a művészetben. Ha nincs mit éreznünk a valóságban, 
a költészet felidézi lelkűnkben az érzelmeket, ha örömünk van, ez 
örömet a költészet és művészet által még tisztábban, még emelke
dettebben, még fokozottabban érezzük ; ha fájdalmunk van, ha 
szenvedünk, ez a költészet és művészet által enyhül, tisztul. A köl
tészet emel, vigasztal, a szenvedésnek, fájdalmaknak elveszi fu- 
lánkját s az elgyötört lélek megenyhül. Valóban a költészetben 
örömünket megosztva az növekedik, fájdalmunkat megosztva ke- 
Vesbedik az. Aztán az is tekintetbe jön itt, a mit Tompa mond az 
«Isten akaratja» czimű költeményében, hogy egy bús öröme az a 
szivnek, ha veszt, mikor kisírhatja magát, ha kiöntheti az ember 
keblének rejtett tüzét. S valóban mennyi rejtett tűz, titkolt fájda
lom halmozódik fel lassanként lelkűnkben, mely mind kitörésre, 
nyilvánulásra vágyik s ezt megtalálja a művészetben. Mert a m in
dennapi életben sok minden tekintet visszatart bennünket attól, 
hogy érzelmünknek nyílt, szabad folyást engedjünk, hogy azokat 
őszintén leleplezzük. Íme e töredékes gondolatok is mutatják, 
hogyan értelmezhetjük a költészetnek és művészetnek nevelői 
hatását az ifjú kedélyre ép úgy, m int a szenvedélyeknek a költé
szet által való megtisztulását általában.

A másik szempont az, hogy a művészet jellemképző tényező. 
A finom műizlés nemcsak hogy megelőzője az erkölcsi műveltség
nek, sőt része annak. Már az egységnek, rendnek és a mértéknek 
elvei, melyeken az æsthetikai érzések alapszanak — szelidítőleg, 
tisztitólag és mérséklőleg hatnak a mindennapi életre is ; a meny
nyiben szabályozzák szenvedélyeinket és belső hajlamainknak, 
képességeinknek harmonikus kifejlesztésére sarkalnak: egy æsthe- 
tikailag finom ízlésű ember sohasem eshetik a szenvedély brutális 
kitöréseinek martalékául, sohasem eshetik a vad bűnnek áldoza
tául. Még akkor is, mikor jogosan háborodik fel, mikor szenvedé
lyei felhevülnek — ízlése természetének vad kitöréseit féken 
tartja ; esze időt nyer, mialatt szenvedélyei csillapodnak. A vitat

1*
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kozás, versengés az igazi művelt emberek között a leghevesebb 
ellentét mellett sem nyilatkozik olyan formában, mint a népnél ; 
míg itt közönséges, trágár szitkozódó szavak ide-oda repkednek és 
bőségesen hull az átok, míg csakhamar az érveket a nyers ököl 
vá ltja ié i: amott a gyűlölet maró és éles szavakban nyer kifeje
zést, de a vak dühnek nyers, elementáris kitörései nem fordulnak 
elő; bármennyire elevenre tapintanak is a szúró és gúnyoló kifeje
zések a művelt ellenfelek között : az átkozodó, piszkos szavak 
mégis kerültetnek. A polémia az élez és az irónia által művészi 
fordulatot véve megnemesedik és ekként a magasabb miveltség 
szelidebb lepellel vonja be a physikai ösztönöket is, és a hol nem 
csillapíthatja le a szenvedélyeket, legalább nyilvánulásukat mér
sékli és szépíti. Csupán a XVIII. század és a XIV. Lajos kora
beli bűnös simaság elegáns külső visszahatásaként terjedt el az a 
felfogás, a mi különösen a drámairodalomban is mély nyomokat 
hagyott, hogy az igazi becsületesség, szívbeli jóság ismertető jele 
bizonyos vadság, nyerseség a külsőben vagy a gondolatok, érzések, 
szenvedélyek kifejezésében. Gondoljunk csak Schiller ifjúkori drá
máinak alakjaira, a mikor ő is a Sturm  és Drang irányhoz tarto 
zott, pl. Müller zenészre uz Ármány és Szerelemben és a töb
biekre, kik a kérges külső alatt nemes szivet rejtenek. De Schiller 
később nem lépte á t a finom ízlés határait s ugyancsak ő hangoz
tatta, hogy az erénynek szeretetreméltónak, bájosnak kell lennie, 
annak a kellemmel kell párosulnia. «Mangel an Schönheitssinn 
ist darum ein Zeichen, dass auch der moralische Mensch noch 
nicht alle Raupenhäute abgestreift hat; der Charakter der Rigidität, 
das Schroffe des äusseren Gebahrens, das man so oft bei sonst 
tüchtigem Charakter findet, ist stets auch ein Mangel der ethischen 
Kultur.» (Müller, Philosophie des Schönen 1897. 101).

Ugyancsak a művészet jellemképző hatásához tartozik az, a 
mire szintén Schiller mutatott rá a Bürgerről szóló bírálatában. 
«Szellemi erőinknek eldarabolása és elkülönített tevékenysége 
mellett, a melyet a tudásnak szélesbitett köre és a szakoknak el
különítése tesz szükségessé, csaknem egyedül a költészet az, mely 
a léleknek alkotó erőit ismét egyesíti, a mely szívet és észt, gon
dolkozást és képzeletet egyformán foglalkoztat és így bennünk az 
egész embert ism ét helyreállítja. Egyedül a költészet által lehet 
elérni, hogy az ember az elvont szellemi világban érzéketlenné
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ne váljék a való világ örömei iránt s időelőtti öregségnek fásult
ságát elkerülje.»

De egy harmadik szempont is ajánlja azt, hogy a művészetre 
figyelmet fordítsunk a középiskolában is. Ez a nemzeti és társa
dalmi szempont. A költészet és művészet — ellentétben sok tudo
mányággal — a nemzeti szellemből táplálkozik, a hazai földből, 
történelemből és jelen életből meríti legjobb alkotásait. Azért a 
szemlélőben is erősíti a hazai földhöz való vonzalmat, az együvé 
tartozás érzését. Tartalmában a speciális nemzeti érzések és gon
dolatok jutnak kifejezésre s minden nemzetnek, államnak létföl
tétele, hogy ezek az ifjúság lelkének közkincsévé, sajátjává válja
nak. Ezek jobban összekapcsolják egy-egy nemzetnek a fiait, mint 
a külső törvények és kötelességek s együtt tartják sokszor akkor is, 
mikor érdekeik elválasztani látszanak őket. De egy-egy nemzet 
körében is a művészet és a vallás az a legjobb kapocs, mely a kü
lönféle társadalmi osztályokat összeforrasztja s merev elkülönü
lésüket lehetetlenné teszi. A művészetnek ép úgy, mint a vallás- 

* nak áldásaiban mindenki egyformán részesülhet. A műélvezet 
nem tételez fel mindig hosszas előkészültséget, a melyben csak a 
kiválók, a magasabb ranguak részesülhetnek. Innen a művé
szetnek ép úgy, m int a vallásnak demokratikus jellege, azok
nak az egyéneket összetartó, összekapcsoló ereje. «Azoknak 
az elkülönítéseknek az emberek között, a melyeket a születés, 
állás, foglalkozás vagy érdek okoznak — bármily szükségesek 
máskülönben, az a káros következményük van, hogy ugyanazon 
állam tagjai, polgárai között az összeköttetést gyöngítik. Ezt a 
káros hatást ellensúlyozza némileg az, hogy a nép összes osztá
lyainak meg van engedve a belépés nyilvános színi előadásokhoz 
és olyan szórakoztató élvezetekhez, a melyekben legjobban na
gyobb társaságokban gyönyörködhetünk. Ezek az összejövetelek, a 
hol mindnyájan résztvesznek a közös gyönyörűségekben, nagyon 
is elősegítik a társas hajlamok fenmaradását és kifejlődését. Az 
egyes a művészi együttérzés által az egészszel hozatik vonatko
zásba.» (Home: Elements of criticism.III. köt. 390, 91. lap.)

íme ezek a szempontok, melyeknél fogva mi is óhajtjuk, 
hogy a művészet helyet foglaljon a középiskola tananyagában. 
Hogy mint külön tantárgy szerepeljen, azt nem igen bírja meg a 
középiskola tulhalmozottsága, inkább a mellett foglalnánk állást, 
hogy az eddigi rajz, történelem, irodalom keretébe kell azt beillesz-
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terri. S ez innenstova nálunk is lehetséges lesz, mikor olyan kitűnő 
illustratiókkal kezdünk dicsekedni, mint Zichy Mihály képei Arany 
balladáihoz. Egyébiránt mi csak elméletileg óhajtottuk némileg a 
kérdést megvilágítani, gyakorlati oldalát már eléggé megvilágítot
ták mások. Székely György.

AZ ÉCOLE NORMALE SUPÉRLEURE-RŐL. *

(Tanulmányúti tapasztalatok.)

1898 május 22-ikén Parisba érkezvén, hogy mentői előbb felada
tom teljesítéséhez foghassak s időrabló keresgélésektől meg legyek ki
méivé, mindjárt fölkerestem volt egyetemi conscholárisomat, dr. Kont 
Ignáczot, a ki a legszívesebben kalauzolt és az illetékes férfiaknak be
mutatva, ügyemet tőle telhetőleg előmozdította. Ezen kívül kiváló sze
rencsém volt az is, hogy az Ecole Normale Supérieure egyik kitűnő 
tanárával, Plessis-vel, a ki egyebek közt Propertiussal szintén foglalko
zik, épen ezen a réven már összeköttetésben voltam s ő a képzelhető 
legnagyobb előzékenységgel és szívességgel tett meg mindent, a mit 
érdekemben csak tehetett. Az ő szives ajánlásának köszönhetem azt is, 
hogy az Ecole Normale igazgatója, Perrot, a hires műtörténelemíró, nem 
késleltette ügyemet azzal, hogy a Nagyméltóságodtól adott ajánló levelet 
előbb, mint az szokás, a franczia közoktatásügyi miniszternek kívánja 
bemutattatni, hogy így a tőle nyert engedélylyel lépjek az iskola falai 
közé. A bemutatkozásom utáni napon már megkezdettem hospitálásai
mat s nyolcz napon keresztül folytattam. Megjegyzem, hogy Franczia- 
országban annyira tisztelik az egyéni jogokat, hogy az igazgató sehová 
sem vitt be a nélkül, hogy előbb az illető tanárnak engem bemutatva, 
annak beleegyezését a látogatásra nézve ki ne kérte volna.

Az Ecole Normale Supérieure-nek (54. Eue d’Ulm), az egyetlen, 
franczia tanárképző intézetnek nagy épülete, a hozzátartozó udvarokkal, 
kertekkel, beosztását, berendezését, fölszerelését tekintve minden tekin
tetben mintaszerű. Maga az intézet 1895-ben fennállásának, illetőleg 
keletkezésének (mert fennállása egy párszor meg volt szakítva) 100 éves 
jubilffiumát ülte, de jelen helyiségébe csak 1847-ben költözött. Nem tart
hatom feladatomnak, hogy ez intézet történetét bármily röviden is, 
előadjam, e helyett hivatkozom az iskola jelenlegi felügyelő tanárának 
(maître surveillant), Paul Dupuy-nek szépen Írott, tanulságos történeti

* A nagyméltóságu vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz intézett 
jelentésből.
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áttekintésére: L'École Normale (1810—1883); notice historique par 
Paul Dupuy, Paris 1884, a mely a centenaire alkalmával kiadott vaskos 
könyvben (Centenaire de l’école normale supérieure 1795—1895) a 
szükséges kiegészítésekkel kibővítve újra megjelent. A következőkben 
tehát az iskola jelen állapotának ismertetésére szorítkozom.

Az École Normale közvetetlenül az oktatásügyi miniszter felügye
lete és rendelkezése alatt áll, ő nevezi ki az igazgatót és az előadó taná
rokat (maîtres de conférences). Az iskolába való fölvétel évenként con- 
cursus útján történik, a mely írás- és szóbeli vizsgálatból áll. A szóbeli 
vizsgálatok azon az akadémián mennek végbe, a hol a növendékek be 
voltak iratkozva ; a kik ennek alapján méltóknak találtatnak, azok az
tán az École Normale-ban Írásbeli vizsgálatot tesznek. Csak francziákat 
vesznek föl, vagy olyanokat, a kiknek franczia polgárjoguk van, e szerint 
gyarmatbeliek is lehetnek. Jelenleg két gyarmatbeli szerecsen is van a 
növendékek közt. A fölvett növendékek irásbelileg kötelezik magukat, 
hogy tíz évig szolgálják az államot a tanítás terén, ellenkező esetben 
visszafizetik a rájuk fordított összeget. Nem tudom, az iskola szellemé
nek — a mennyiben még ma is nem első sorban tanárokat, hanem inkább 
tudósokat képez - vagy a franczia élet sajátosságának, magával ragadó 
erejének s talán épen a normalienek kapós voltának kell-é betudni, hogy 
a tíz év leteltével sokan ott hagyják a tanári pályát s nevezetesen azt a 
tapasztalatot tették, hogy az École Normale-ból sok újságíró kerül ki. 
Vagy talán azért vált ez a tapasztalat olyan notóriussá, mert az intézet
ből kikerülteknek mindig és bármely pályán meg van az az ambitiója, 
(vagy hálaérzete ?), hogy neve alá Írja: Ancient élève de l’École Nor
male Supérieure ?

Az intézet növendékei három évig vannak az iskola falai közt. 
Mindeniknek legalább is deszkafallal isolált lakása van egy-egy nagyobb 
teremben külön kis hálófülkével ellátva, azonkívül külön tanuló-termek 
vannak 3-—4 növendék számára berendezve.

Az állam 110—120 helyet tart fenn az intézetben s e helyek a 
tanítás szükségletének arányában vannak megosztva az intézet két fő
osztályának (section des lettres és section des sciences) növendékei közt. 
Jelenleg az irodalmi szakon 70-en, a tudományos szakon 4-9-en vannak. 
Ez az arány csak igen csekély hullámzásnak van alávetve.

Az École Normale Superieurenek czélja: «hogy tanárokat képez
zen a közép és felső oktatás (enseignement secondaire et supérieur) 
számára. Senki se lehet rendes tanár (professeur titulaire) valamely 
lyceumban, ha nem igazolja előzetesen agrégé-minőségét, a mely a licen
ciatus megszerzését már föltételezi, senki se lehet professor valamely 
facultáson, ha nem doctor, a mi már magában foglalja, hogy a licen
ciatust megszerezte. Ez iskola tanulmányai tehát előkészítik a nővén dé-
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keket a licenciatusra, az agregatióra és így közvetve a « doctoratus » - ra 
(Statistique de l’enseignement supérieur 1879. p. 693.)

Már ebből is látható, hogy az Ecole Normale voltaképen szigorú 
és meghatározott stúdiumokhoz kötött szakiskola, a mely meghatározott 
idő alatt olyan vizsgálatokra készíti elő növendékeit, a melyek a nyilvá
nos tanári működés elengedhetetlen föltételei.

Az irodalmi ' szakosztály növendékeinek az első év végével kell 
licenciatusi vizsgálatra államok. Ebben az első évben azonban voltakép 
nem is szakstudiumokkal foglalkoznak, minden növendék ugyanazon 
előadásokat (conférence) hallgatja s épen az a feladata ennek az évnek, 
hogy növendékeinek a kellő általános műveltséget (culture générale) 
megadja. A tudományos szakosztály növendékei már két évet fordítanak 
arra, hogy egy kettős vizsgálatra elkészüljenek, nevezetesen az első év 
végén egy fél mathematikai és egy fél physikai licenciatust szereznek, a 
második év végén pedig mindakettőt két új vizsgálattal egészítik ki. Ha 
a tudományos szak valamely, különben szorgalmas és jóviseletű növen
déke nem állja meg helyét a vizsgálaton, még megnyerheti az engedélyt, 
hogy új vizsgálatra jelentkezzék, de ha másodszor is megbukik, akkor 
kénytelen elhagyni az intézetet.

A harmadik évfolyam végeztével az összes növendékek agregatiói 
versenyvizsgálatra jelentkeznek. Megjegyzendő azonban, hogy minden
nemű vizsgálat az intézeten kívül, külön e czélra szervezett vizsgáló 
bizottság előtt történik s így magában az intézetben semminemű vizs
gálatnak helye nincs, bár régebben volt.

Az irodalmi szakosztályban a következő szakok vannak : gramma
tika, irodalom, philosophia, történelem, német, angol, a tudományos 
szakosztályokban : mathematika, physika, természetrajz.

Az irodalmi szakosztály növendékei az első két évben az összes 
előadásokat az intézetben hallgatják ; a harmadik évben azonban kiegé
szítik rendes gyakorlataikat azzal, hogy a Sorbonne-ban, a College de 
Françe-ban, vagy az Ecole des hautes Etudesben szükségleteiknek meg
felelő előadásokat hallgatnak. Ellenben a tudományos szakosztály nö
vendékei mind a három éven keresztül hallgatnak saját előadásaikon 
kívül bizonyos collegiumokat a Sorbonne-ban és a College de Françe- 
ban szükségleteikhez képest.

Egyébként az irodalmi és tudományos sectióra osztás nem külö
níti el teljesen egymástól a növendékeket, mert, ámbár külön laknak s 
mindegyik sectiónak megvan a maga felügyelője (surveillant), de van 
egy főfelügyelő is (surveillant général) mindkét sectio számára, továbbá 
az élő nyelvekből (angol és német) tartott kötelező leczkéken a két szak
osztály növendékei együttesen vesznek részt és csak előhaladásuk szerint 
Vannak elkülönítve. Hasonlókép a rajzoktatáson, a mely első sorban a
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tudományos szakosztálybeliek számára van berendezve az irodalmi szak
osztálybeliek is részt vehetnek. Mindkét szakosztályban vannak szak- 
osztályfők (chefs de section), kik a növendékek közül választatnak s a 
kik mintegy társaik képviselői, kivánságaik tolmácsai, és van egy szak
osztályfő az egész iskolára nézve, rendesen egy a harmadéves irodalmi 
szakosztálybeliek közül.

A tanulmányok berendezésének nagy érdeme, hogy a növendékek 
nincsenek agyonterhelve s kényelmesen ráérnek az előadások feldolgo
zására, megemésztésére. Bitkán van nagyobb elfoglaltatásuk, mint dél
előtt, délután egy egy (igaz, hogy másfélórás) conférence hallgatása ; a 
csütörtök jórészt szabad, délutánja mindenesetre.

Minden tanár heti három (másfélórás) előadásra (conférence) van 
kötelezve s ezek az előadások magukban foglalják a tanár tulajdonképeni 
előadását (mondjuk : az egyetemi előadást) és azt, a mit mi részint semi- 
nariumnak, részint tanárképzőnek nevezünk, t. i. azokat az előadásokat, 
a melyeken a hallgatók egyike a kitűzött tételről szóló dolgozatát fel
olvassa, mely aztán közös bírálás tárgya, továbbit azokat az előadásokat 
is, a melyeken a tanár a neki tömegesen vagy egyenként benyújtott dol
gozatokat (az irodalmi szakon : versiók, azaz fordítások) az egész hall
gatóság okulására nyilvánosan és részletesen megbírálja. Ez a hallgató
ság bevonásával történik, a mennyiben részint a megbírált egyén véde
kezik, illetőleg adja okát eljárásának, részint mások is hozzászólnak az 
egyes fölvetett kérdésekhez. Minden hallgatótól megvárják, hogy ilyen 
dolgozatot készítsen. E versióknak azonban csak a harmadik évben van 
helyük. Ez történik egyébiránt a Sorbonne-ban is, a hol Cartault elő
adásait hallgattam meg a római költészetből, valamint gyakorlati elő
adását, a melyen a versiókat bírálta.

Bámulatos ай a gond, a melylyel a tanár e versiók bírálatát végzi. 
A gyakorlatjavítás ideálja ez. Nem sajnálja a ráfordított időt sem otthon, 
a hol minden dolgozatot apróra átnéz és megjegyzéseivel ellát, sem a 
hallgatóság előtt, a hol a legminutiosusabb pontossággal iparkodik a 
dolgozat érdekesebb részleteit megbeszélés, eredményes discussio tár
gyává tenni. Az ilyen gyakorlati előadások voltakép stilisztikai, rheto- 
rikai, poétikai előadások a franczia nyelv és stilus javára, mert azon 
kívül, hogy a tanár a görög vagy latin kifejezést tárgyi és nyelvi szem
pontból teljesen megértetni törekszik, főleg arra irányozza figyelmét, 
hogy azt a gondolatot, a melyet ama kifejezés magában foglal, lehetőleg 
minden árnyalatával kifejezze francziául, vagyis : kiindulva a fordítás ki 
nem elégítő szavából vagy kifejezéséből először kimutassa, miért nem 
felel az meg az eredetinek, vagy az illető műfajnak, vagy a franczia 
nyelv természetének, azután olyan kifejezésmódot ajánljon helyette, a 
mely mind e követelményeknek megfelel. Csodálkozhatunk-e a franczia
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írók stílusának finomságán, erején és árnyalatbeli végtelen gazdagságán, 
mikor látjuk, hogy Fr a n ez i ao rs z ágban a tanárképzőben, valamint az egye
temen, a legnagyobb gonddal arra tanítják a leendő középiskolai tanáro
kat (részben a leendő journalistákat is), hogy a görög és latin nyelvi 
stúdiumokat főleg a franczia stilus fejlesztése érdekében értékesítsék ? 
«Jede Stunde eine deutsche Stunde» —• mondá a németek lelkes feje
delme. De a mi Németországban jórészt még csak — bár fejedelmi — 
kívánság, Magyarországban meg nem valósított utasítás, az Franczia- 
országban hagyományos valóság.

A tanulmányok ilyen praktikus iránya mellett feltűnő, hogy az 
Ecole Normale-ban pædagogiai, didaktikai előadásokat egyáltalában nem 
tartanak, pedig midőn a restauratio az intézetet reformálta és három 
cursust állapított meg, a harmadik évet kizárólag a pædagogia és me- 
thodus elsajátítására szánta és kimondta, hogy a növendékek nem a 
tudományt, hanem az iskolát, a tanügyet szolgálják; 1847-ben pedig, 
alighogy az intézet bevonult új palotájába, cathedrát állítottak fel benne 
a pædagogia számára. Jortoul és Nisard igazgatók is arra törekedtek 
volt, hogy áltudós iskolát pædagogiai seminariummá tegyék. De e törek
vések csakhamar ismét elnémultak. A harmadéves növendékek hallgat
nak vagy hallgathatnak a Sorbonneban pædagogiai collégiumokat is, de 
maga az iskola sem elméleti, sem gyakorlati pædagogiâval nem foglal
kozik, nyilván abban a hitben, a mely a német, sőt sajnos a magyar 
tanárvilágban is, meglehetősen el van terjedve, hogy a ki a tárgyát érti 
és tudja, az külön pædagogiai képzés nélkül is megtalálja majd a tudo
mányközlés helyes módszerét. Nagyon helytelen felfogás, mert bizony 
elég gyakran találkozunk nagy tudósokkal, a kik tárgyuk tanításában, 
előadásában ugyancsak mögötte maradnak tudományuknak, épen mert 
tudós gőgjükben csak tudományukkal és magukkal törődnek, hallgatóik 
szükségleteivel és felfogásával keveset vagy épen semmit. Én legalább 
meg vagyok róla győződve, hogy az egyetemi tanár sem felelhet meg 
kellőkép hivatásának, ha hallgatóival szellemi contactusban nincs, ha 
nem ügyel rá, milyen formában, milyen sorrendben, milyen stílusban 
s különösen milyen lélekkel adja elő tudományát, hogy azt hallgatói tel
jesen átérthessék, átérezhessék s a lelki gyarapodás öröme eltöltse keb
lüket.

S mégis ámbár tagadhatatlan hiánynak tartom az École Normale 
mai szervezetében, hogy csak a tudományt ápolja, közlése módjával nem 
törődik, el kell ismernem, hogy, ha valahol, akkor az École Normale 
szervezetében és működésében még leginkább megbocsátható, elnézhető 
ez a hiány. Mert ezt a hiányt, ha teljesen nem pótolják is, de feledtetik 
az intézetnek elevenen ható hagyományai. Az a százéves múlt, a mely- 
lyel ez az intézet dicsekedhetik, olyan intensiv működés mellett, minőt



az Ecole Normale kifejtett, a benne működött tanerők és a belőle kike
rültek fényes névsorával, kétségkívül nagy erkölcsi erőt képvisel. A fran- 
czia nép különben is embere a lelkes, szép beszédnek : forma dat esse 
rei. Az École Normale-nak mindig kiváló tanárai voltak és vannak, a 
kik igazi eloquentiával, lelkesen, de egyúttal tartalmasán, maradandó 
hatás keltésre alkalmasan tudtak és tudnak szólani. Egy Boissier-nek az 
előadása, pl. minden ízében olyan élvezetes és tanulságos, hogy magunk
fajta ember irigységgel tekinthet e hallgatókra, a kik ilyen iskolában 
készülnek tanároknak. Szinte sajnáljuk, hogy legalább egy semesteren 
át hallgatói sorában nem ülhetünk. Cicero valahol a trójai fa-lóhoz ha
sonlítja Isokrates szónok-iskoláját, mivelhogy úgy kerültek ki belőle 
egymásután a nagy szónokok, mint a görög vitézek a trójai fa-ló gyom
rából. Ilyen az École Normale is. Eészemről nem is kételkedem, hogy a 
lycéek felső osztályaiban a normalienek kitűnő tanerőknek bizonyultak, 
mert kétségkívül tudnak hatni, lelkesíteni, de kételkedem, vájjon az 
alsóbb osztályokban is jól érzik-e magukat s azokban is úgy beválnak-e.

Képzésük módja nem igen biztosítja a középiskola iránt való érzé
kük kifejlődését, mert nem szoknak hozzá, még a gyakorlati órákon sem, 
hogy tudományukat methodikusan is feldolgozzák, s mert gyakorlatilag 
épen nem vezetik be őket a tanítás mesterségébe. Hiszen még arra sem 
szoktatják őket, hogy pl. az olvasott Írót bizonyos rendszerességgel 
(«divide et vin ces») tárgyalják, külön választva a tárgyi és nyelvi ma
gyarázatokat, külön a fordítás előkészítését s a gondolatok összefüggésé
nek megvilágítását, mint azt nálunk, pl. a gyakorló iskola működése és 
az Utasításokban kifejezett szabályok már többé-kevésbbé elterjesztették. 
Ok együtt vagy egymás mellett végeznek el mindent, a fordítást néha 
egy-egy kifejezésnek hosszúra nyúló magyarázatával szakítják meg s két
ségkívül úgy fognak eljárni a lycéeben is, nem kis kárára növendékeik 
összefüggő ismereteinek.

Az Ecole Normale három éves cursusa alatt csak egyszer, a har
madik évben adnak alkalmat a növendékeknek, hogy két hólen keresztül 
gyakorlati tanítással is foglalkozzanak, ugyanis minden harmadéves nö
vendék saját választása szerint két hétig tanít valamely lycéeben, vala
mely ottani tanár vezetése alatt. E vezetés annyiból áll, hogy a tanár 
eleinte ott van a jelölt előadásán és bizonyos útmutatásokkal szolgál 
neki, de aztán magára hagyja, a két két végeztével aztán az illető 
lycée igazgatója által láttamozott jelentést állít ki a jelölt működéséről. 
Ennyi gyakorlati tanítás így intézve szerintem kevéssel több a semmi
nél : a jelölt gyakorlati instructiójára semmiesetre sem elég, legfölebb 
arra jó, hogy egyes kiváló tehetségű növendékeknek alkalmat adjon arra, 
hogy magukat kitüntessék.

Kiváló mértékben biztosítja az intézet hatásának maradandóságát
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az, hogy volt növendékeivel az előkészítés idején túl is eleven contactus- 
ban marad. így pl. az iskolából kikerült agrégék előtt, ha pl. doctora- 
tusra készülnek, bármikor nyitva áll az iskola, hogy pompás könyvtárát 
használva, volt mestereiknek tanácsát kikérve készíthessék el thése-eiket 
s az intézet pompásan fölszerelt laboratóriumaiban dolgozhassanak, a 
mit kész tudósok sem vetnek meg. Az iskola be is vonja munkálkodása 
körébe az ilyen agrégéket, mint præparateuroket bizonyos cursusoknál, 
mint könyvtár kezelőket, mint a növendékek tanácsadóit, munkatársait.

Az intézet nagyszerű könyvtára, olvasó terme, természetrajzi, 
physikai, chemiai laboratóriumai valóban bámulatosan egyesítik maguk
ban mindazt, a mi a tudós foglalkozásra szükséges, s ha ez sem volna 
elég, az iskola készségesen gondoskodik róla, hogy volt növendékei előtt 
Párisnak bármely nagy gyűjteménye, laboratóriuma nyitva álljon.

A mondottak talán igazolják abbeli Ítéletemet, hogy az Ecole 
Normale Supérieure magas színvonalú tudós iskola, a mely csak véletle
nül, jobban mondva bizonyos elkerülhetetlen szükséget nem ignorál- 
hatva képez középiskolai tanárokat. Tudós seminárium a szó igaz értel
mében s e nemben páratlan az egész világon ; jelszava mint említett 
jelentésében Dupuy kifejezi: «travailler pour soi.»— «Travailler pour 
soi —így szól -— voilà donc l’essentiel de l’École. L ’experience a prouvé 
que ce n’était pas la plus mauvaise manière de préparer la licence ou 
l’agrégation (!). Grâce à cela, les Écoles d’Athènes et de Borne recrutent 
tous les ans, parmi les normaliens d'utiles auxiliaires, grâce à cela aussi, 
beaucoup parmi les professeurs de l’enseignement secondaire, travaillent 
a leur thèse dès leur début, ils arrivent plus ou moins vite dans une 
faculté et ils sentent dans l’enseignement supérieur le prix de leurs 
études à l'École. »

Nem azt bizonyítják-e e szavak, hogy maga az École Normale 
felfogása szerint -— magasabb czélokat tart szem előtt, mint a közép
iskolai tanárságra való előkészítést. «Mindenki elismeri — mondja róla 
Henri Marion, (L’éducation dans l’Université p. 92) — hogy csak rész
ben és hiányosan felel meg az itt szemünk előtt lebegő speciális szük
ségletnek (vagyis a tanárképzésnek) ; de mindennemű más szolgálatokat 
tesz : az irodalomnak, a tudománynak, az ízlésnek, a franczia szellem
nek, tehát az egyetemes miveltségnek ; mind olyan szolgálatok, melyek
ről nem mondom, hogy becsesebbek, ha talán vakítóbbak is, de minden
esetre első rangú szolgálatok, a melyektől az állam nem foszthatja meg 
magát absolut szükségesség nélkül problematikus előnyökért. »

Igen, e szempontból az École Normale méltó irigység tárgya lehet 
minden más nemzet előtt, annyival inkább, mert a maga egész mivoltá
ban utánozhatatlan. Száz éves múlttal dicsekvő intézményt természete
sen nem alapíthatunk. Nekünk azokat a tanulságokat, a melyeket az
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Ecole Normale nyújt, két egyetemünkön kell meghonosítanunk úgy, 
hogy a philosophiai (és mathematikai) karnak a tudomány közlésén 
kívül a tanári hivatásra való okszerű és tudatos előkészítést is feladatává 
kell tennünk. Tudjuk, hogy a mai rendszerünk szerint a philosophiai 
facultások mellett fennálló úgynevezett tanárképző intézetek jóformán 
lucus a non lucendo-k, a mennyiben, ha egyik-másik volt középiskolai 
tanár ad is methodikus instructiokat tárgya középiskolai tanítására 
nézve, egészben véve a tanárképzőbeli előadások részint seminariumi 
gyakorlatokból állanak (tagadhatatlanul ezekre is van szükség), részint 
az egyetemi előadások keretébe nem fért anyag fölvételére szorítkoznak. 
Meg kell tanulnunk az École Normale-tól, meg a franczia egyetemtől 
azt, hogy nem elég achroamatikus előadásokat tartanunk, a melyekben a 
hallgatók robotban jegyeznek s otthon — egynehányan — robotban 
lithographálnak, hanem az előadó collégiumokon kívül magán az egye
temen gyakorlati cursusokat is kell berendezni, a melyekben a hallga
tók dolgoznak. Tanárképző-intézete pedig csak akkor lesz az egyetem
nek, ha a pædagogia tanárának vezetése alatt gyakorló-iskola állíttatik 
fel, tehát nem antagonismusban az egyetemmel, hanem annak munkás
ságát szervesen kiegészítve épen úgy, mint a hogy a klinikák tulajdon
képem járulékai az orvosi facultásnak. Német mintára berendezett egye
temünk tanulmányi rendje (ha ugyan van ilyen), mindinkább lejárja 
magát, mint ezt már Németoi'szágban is kezdik belátni. Jól mondja, pl. 
Paul Cauer (Grammatica militans, Berlin, 1898. p. 2.) : «Das ist der 
Irrtum der Universitätslehrer, dass sie nicht angestellt seien um ihre 
Zuhörer auf einen bestimmten Beruf vorzubereiten, sondern um die 
«reine Wissenschaft') zu pflegen. Eine einfache Besinnung auf die 
Geschichte lehrt, dass die Universitäten gegründet worden sind, um 
Geistliche, Richter und Aorzte zu bilden, so sehr also die Wissenschaft 
an sich selbst frei und durch keine praktische Aufgabe bestimmt ist, so 
ist sie doch als Gegenstand des Universitätsunterrichtes Mittel, nicht 
Zweck.» A franczia École Normale megtaníthat bennünket arra, hogy a 
tanulmányok czélszerű és fokozatos berendezése épen nem árt a tudós 
képzésnek, sőt első sorban annak válik hasznára. Nálunk tanszabadság 
uralkodik, azonban a hallgató ezer tekintettől van korlátolva a tansza
badság élvezetében : hiszen azokat okvetetlenül hallgatnia kell, a kik 
vizsgálni fogják. A tanár tanszabadsága is többnyire be nem vallott 
alkalmazkodás a vizsgálati követelményekhez. Ne áltassuk magunkat a 
tanszabadság üres és tartalmatlan phantomjával. Rendezzük be a philo
sophiai és mathematikai karok tanulmányi menetét a tudomány rend
szere szerint, rendezzünk gyakorlati cursusokat az egyetemen a tanári 
hivatásra előkészítés, de egyúttal a tudományos foglalkozásba bevezetés 
szempontjából s állítsunk fel gyakorló iskolát az egyetem ægise alatt, a
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melyben a tudós elmélet gyakorlati alkalmazását is megtanítsuk. Rend
szeres elméleti ismeretek és önálló tevékenységre szoktatás nélkül tudó
sokat sem képezhetünk ; a jövő hivatásra való tekintet s az arra vonat
kozó praktikus előkészítés nélkül pedig ezután is csak Isten kegyelméből 
támadhatnak jó tanárok. Csengeri J ános.

IFJÚSÁGI TORNAVERSENYEINK.

Rég elmúltak már azok az idők, a mikor azt hitték, hogy eleget 
tettek az ifjúság testi nevelésének, ha csak lelkének adva meg a szüksé
ges képzést, némi elméleti ismeretekkel ellátva bocsátották ki a gyerme
ket az életbe. Mindenütt elismerték már annak a szükségét, hogy a 
testet és a lelket egyenlően figyelemben kell részesíteni és a tanítási 
anyag megtanulásán kívül ifjúságunkat testi gyakorlatokra is szorítjuk. 
Ma már nem tartjuk a testgyakorlatokat rájuk nézve károsaknak, hanem 
fontosaknak és lényegeseknek arra, hogy cselekvésre képes nemzedé
künk nőjjön, a mely az élet viharaiban szilárdan helyt álljon, magának 
társai előtt közbecsülést, hazájának a külföld előtt tiszteletet szerezzen.

Szerencsésnek nevezhető tehát a közoktatási minisztériumnak az 
a kezdeménye, a melyet ifjúsági tornaversenyeinkkel tett. Új életet adott 
a középiskola vergődő testnevelésének, de új irányt is, és ez a két körül
mény már nemcsak magán a középiskolán, hanem hazánk torna- és 
sportegyesületein is igen élénken meglátszik. De nemcsak ezért szeren
csés ez a két új intézmény, hanem azért is, hogy épen a legelőkelőbb 
helyről kaptunk erre nézve intést, mivel kezdetleges társadalmunkban 
erre még történeti hagyományaink nem voltak. Mert, ha rohamosan 
haladó korunkat utói akarjuk érni, sőt vele együtt is akarunk haladni, e 
téren is szorgalommal kell a dologhoz látnunk. És ha érezzük még ma
gunkban azt az ősi erőt, a mit a civilisatió eddig még föl nem emésztett, 
el ne bizakodjunk, első sikereink hanyagokká ne tegyenek, mert úttörő 
munkánkért sok-sok jövő nemzedék hálájára számíthatunk.

Az ifjúsági tornaversenyekről akarok beszélni, mint nevelő és 
mint szakember és pedig azért, mert az utóbbi időben ezt a gyönge cse
metét annyi támadás érte. Nem akarok én egyes alkalmakról szólni, 
szavaimmal személyeket nem illetek, s midőn mégis beszélek, ezt azért 
teszem, hogy magának az intézménynek nehány olyan tulajdonságára 
mutassak rá, a melyek megmaradva, ellenségeink kezében hatalmas 
fegyverekké válhatnak és még létezését is kétségessé teszik. Voltak min
dig emberek, a kik az új intézmények iránt bizonyos idegenkedéssel 
viselkedtek. Itt is úgy van. Ne engedjük tehát felülkerekedni a maradi-
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ságot, igyekezzünk a dolgon magán javítani, hogy az eddig még sem
legesen viselkedő nagy táborból magunknak mentői több barátot bizto
sítsunk és magát ez intézményt, mint ifjúságunk testi és erkölcsi jó
tulajdonságainak képzőjét továbbra is sértetlenül fen tarthassuk.

Tárgyalásom során először az egésznek külső tehnikájára, azután 
belső rendezésére, hogy úgy mondjam methodusára, térek át és ezekből 
igyekezem megállapítani azt, a mi az ifjúság helyes testi nevelésére ná
lunk még általában szükséges, a mi a tornaünnepeken elvetendő, meg
tartandó és esetleg fejlesztendő.

A «Magyar tanulók első országos tornaversenyé»-t Csáky Albin 
gróf rendelte el, a melynek általános feladata a 441/91. sz. szerint az, 
hogy az «iskolai tornázás terén szétszórtan és elszigetelten működő tö
rekvéseket egyesítse». Útmutatásai is mind csak általánosak, úgy hogy az 
egyéni cselekvésnek igen tág teret nyitnak. Innen van, hogy minden 
rendezőség még esetről-esetre külön szabályokat állapít meg. Ezért va
lóban ideje volna már, hogy ifjúsági versenyeinkben valami egységes 
rendet teremtsünk és megállapítsuk a módokat, hogy a dolog se az ifjú
ságnak, se a testi nevelésügyének ártalmára ne legyen. 1891-ben volt az 
első országos verseny és azóta a kerületiekkel együtt már vagy tizenhat, 
de hogy az elmúlt nyolcz év alatt e téren valami haladás tapasztalható 
lett volna, senki sem meri állítani. Legfölebb annyi változás történt, hogy 
az első kivételével tiszteletdíjakat nem osztottak ki. Különben mindegyik 
után hosszú viták indultak meg, de a viták meddők maradtak s maradt 
is minden a régiben. Ha azután újabbnak a rendezéséhez kellett látni, 
semmi új, határozottabb alap nem lévén, ismétlődött az ideges kapko
dás. Az ünnep maga egy valóságos chaosszá vált, a hol tanár, tanuló 
és közönség összekeveredett és néha még össze is különbözött s utána 
mindenki ismét csak egy szomorú tapasztalattal gazdagabban tért haza.

A leglaikusabb néző is első pillanatra észrevehette, hogy itt a 
bajoknak egyik fő forrása a fegyelemnek a. hiánya. Nincs meg a rend 
sem a készülődésben, sem az ünnep lefolyásában, akár a versenytéren, 
akár azon kívül, sem pedig az azután történendőkben. Sajnosán igaz, a 
mit e tekintetben Katkovszki igazgató a szatmári tornaversenyen tapasz
taltakról mondott. (L. Tanáregyesületi Közlöny 1898/9. évf. l.szám.) 
Annál sajnosabb, mert előtte már mások is elmondották ugyanezeket az 
előbbi tornaversenyekről és mert a szatmárival egy időben más helyen a 
fegyelem hiánya által okozott bajok még fokozottabb mértékben nyilat
koztak meg. (L. a Tornaügy megfelelő számait.) A tapasztalatok általá
ban ugyanis azt mutatják, hogy a versenyre készülő tanuló és tanár — 
pláne a rendező -  már hetekkel előbb félig-meddig. vagy sehogy sem 
felel meg egyéb kötelességeinek ; de tenni kell valamit, mert felülről 
szorítják őket. Igyekeznek tehát a rövid időnek minden legkisebb részét
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kihasználni. Az ebből eredő kárt mindenki könnyen átlátja. A verseny
téren a tanárok egymást, sőt a mi még rútabb, a versenyző ifjúság a 
bíráló tanárokat nem respectálja. A szabadgyakorlatok után minden 
rend fölbomlik s ember legyen, a ki azután valami okosat tud csinálni. 
Mert nem szükséges, csak hogy egy-kettő ne tegye meg a magáét, te
szem egyik a másik szerén tornázzék, vagy a másik helyén játszszék, 
kizavarta a maga helyéből mind az ötven-hatvan más csapatot. A mi 
azután a versenyen kívül történik, az már igazán súlyos beszámítás alá 
esik. Már maga az igen megrovandó, hogy ilyenkor mindenkinek sza
bad dohányoznia, hát még a szállásokon való kártyázás, a korcsmázás 
és az éjjeli kóborlások ! Pedig csak egy kissé komolyabb bármiféle test
gyakorlathoz, vagy épen versenyhez, tiszta tüdővel, pihent izmokkal 
kell kiállani. Bizony az is úgy van, hogy sok vezető nem törődik a gond
jaira bízott ifjúsággal és keresi a legelső alkalmat, hogy tőle megszaba
duljon. Sokan — és főként maga az ifjúság — e kirándulást olyan lum- 
polásfélének tekintik. Már a versenytéren igyekeznek mentői többen 
fölkeresni a «frissítőket», és ne csodálkozzunk a fegyelem hiányán, ha 
egyes versenyek, vagy csapatok bemutatásai azért késnek, vagy marad
nak el, mert nincs bírálójuk. Velem meg épen az történt meg egyszer, 
hogy kirendeltek valahol bírálónak a magam tudtán kívül, olyan ifjúsági 
tornaünnepélyen, a melyen intézettel nem jelentem meg, tehát részt 
nem vettem. Szerencsére az utolsó pillanatban észrevettem a dolgot, az 
eljárás miatt nem sokat érzékenykedve helyemre állottam, végeztem 
tisztemet és — még vagy tíz más kollégáét, a kik azalatt tudja isten hol 
voltak.

Nincs meg tehát az általános fegyelem s a tudatos fegyelmezett
ség, pedig ez minden tanításnak az első és fő kelléke, e nélkül minden 
törekvésünk hiúnak bizonyul. Kivált a tornatanitásban kell erre ügyel
nünk, mert a gyors és erélyes testi mozgás igen könnyen elragadja a 
gyermeket. Sokat beszélnek újabban egy testnevelési miniszteri szak
osztályról. Valóban csakis helyes középponti vezetés volna képes meg
adni azt, a mit már oly régóta sínylünk.

A mi a rendet már előjárójában megbontani segít, az a rohamos 
készülődés. A feladat ugyanis az, hogy mindazt bemutassuk, a mit az 
intézet növendékei az egész tanéven keresztül, tehát télen is, a rendes 
tornaoktatásban elsajátítottak. Van azonban egy csomó, olyan ver
senyre szánt testgyakorlat, a mit csak tavaszszal a szabadban lehet gya
korolni. Ez a kettő küzd egymással s rendesen annak a javára dől el a 
küzdelem, a melyiket utóbb űztek s innen van, hogy a szertornázásnak 
alig van nehány komolyabb képviselője, pedig ezt az évnek nagyobb 
szakában kell gyakorolnunk, erre utalnak éghajlati viszonyaink is. Már- 
czius végén jő ki a tornaünnepet elrendelő utasítás és két hónap múlva
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már ki kell állani. Lám Németországban a tornaünnepeket két évnyi 
készülődéssel rendezik, pedig nekik ebben száz éves gyakorlatuk van, 
nekünk meg nyolcz. A kik egy kissé elhanyagolták magukat, sietnek 
most pótolni a mulasztást, hogy a nyilvánosság előtt kudarczot né vall
janak. 8 hogy mennyire elég a készülődésre az a néhány hét, azt min
denki jól tudja; de, hogy gyakran még ezt a kis időt is mulasztások 
pótlására kell fordítani, az baj. Elenyésznék azonban mind a kettő, ha a 
dolgot rendszeresítenék. Ha minden tornatanító tudná azt, hogy az év 
végén a nagyobb nyilvánosság előtt meg kell jelennie az év munkájával, 
tanításában több beosztással járna el. Meg kellene tehát állapítani már 
előre az időt s azt hiszem, hogy egyszersmindenkorra, akár az intézeti, 
akár a kerületi vagy országos tornaünnepek számára. Szerintem az inté
zeti versenyeknek a legalkalmasabb ideje az elméleti osztályvizsgálatok 
elé, a kerületieké vagy országosaké azok után esnék. Ez legfölebb a 
VIII. osztály részvételét tenné kétségessé, egyebet nem, de azt a mostani 
viszonyok között is zavarják. A pünkösd már azért sem alkalmas, inert 
akkor rendesen egyéb társadalmi ünneplések is vannak, az időjárás még 
nem oly állandó, mint junius végén, no meg azután nyugodtabb lélekkel 
vesz részt benne mindenki s a tanév befejezéseképen jól esik egy kis 
kirándulás. Sokan talán lehetetlennek fogják ez időt találni, de ha a 
testnevelés valóban oly fontos, hozzuk meg neki a kellő áldozatokat. Az 
ősz hidegsége miatt nem arra való s hogyan mutassuk be szeptemberben 
a múlt tanév eredményét ?

Nem kevésbbé fontos és az idő kérdésével szorosan összefügg a 
helynek a kérdése is. A tornaünnepélyek czélja tisztán testgyakorlati, 
ezért oly körülményeket kell figyelembe venni, a melyek e czélnak leg
jobban megfelelnek. A tornaversenyeknek nemcsak főigazgatóságok szék
helyén, hanem mindenütt kell lenniök, a hol középiskola van. Tapasz
talati tény ugyanis, hogy minden ily ünnepély az intézet tornászati éle
tében mély nyomot hagy. A tornaversenyeknek inkább vidékek szerint, 
mint tankerületek szerint kellene megoszlaniok. így könnyebben átte
kinthető és összehasonlítható lenne az egyes intézetek munkássága, sőt 
képessége is, a mennyiben a növendékeket nem csigázná agyon a mesz- 
szire való utazás. De másra is alkalmas volna a vidékek szerint való cso
portosítás. Országos, sőt kerületi versenyeinknek is bajuk, hogy fölvett 
programmjuknak egy részét vagy a jelentkezők nagy száma, vagy az idő 
rövidsége miatt nem valósíthatják meg. A vidékenként való tervszerű 
beosztás már most lehetővé tenné, hogy az egyes intézetek versenyző 
csapatai erőiket előre összemérjék. A következő évben való nagyobb 
kerületi, vagy a minden harmadik évben rendezendő országos versenyen 
közülök a győztesek a legszebb eredményt mutassák be. Ez az intéze
tekben azután bizonyos hagyományos szellemet fejlesztene ki, a mi az
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egyetértés ápolására hatalmas eszközül szolgálna. Ez mindenesetre csak 
a csapatok versenyére áll, s az egyes versenyzőkre nem alkalmazható.

A hely megválasztásánál tekintetbe kell vennünk, legalább még 
kozdetben, hogy megvannak-e az alkalmas társadalmi feltételek s van-e 
alkalmas szakember. Mind a kettő nagyban elősegíti a dolognak síma 
lefolyását. Igaz, hogy tornatanító és tornatanító között különbséget ten
nünk nem volna szabad, de ha látjuk, hogy Aradon jobban ment végbe 
az ünnep, mint másutt, önkénytelenül a jó, szakszerű vezetésben keres
sük és találjuk meg az elért siker nyitját.

Ha az előbb mondottakat megszívelnék s azokat valamely torna
ünnep rendezésében figyelemben részesítenék, egy lépést lehetne tenni 
a tökéletesség felé. A fődolog a rendezésben a fegyelem, az intézésre és 
tanításra fontos a hely és az idő.

Az ifjúsági tornaversenyeknek némi hasznát látván, azokat az első 
kisérlet után minisztériumunk fentartotta, és bármennyi is, a mit benne 
kivetni valónak találunk, mi szakférfiak és a közönség is megmaradásuk 
mellett szólunk. Tartalmukat azonban más szempontból kell megbírálni, 
mint a külsőségeket. Az első bajnak a fegyelem hiányát tartom és tar
tották már mások is régebben, de én egy új körülményre akarom az 
érdeklődést felhívni, a mi ugyan inkább szakbeli, de azért nemcsak a 
szakféríiakra tartozik, hanem minden nevelőre egyformán. Az idézett 
miniszteri rendelet ugyanis azt mondja, hogy az ifjúsági tornaverseny a 
testnevelés ügyébe egy új fejlesztő elemet akar belevinni, «ez új elem, 
mint az intézmény elnevezésével is jelezni kívántam, a verseny, kölcsö
nös mérkőzés és szembeállított erőkifejtés, a mire vajmi kevés ügyet ve
tettek eddig iskoláinkban. » Ez egyenes utat nyitott az egyéniség túlsá
gos ápolásának s határozottan ellentétes álláspontot foglal el a mi neve
lési rendszerünkkel szemben. Mi tanárok úgy az elméleti, mint a testi 
téren osztályokat tanítunk és nem az egyesek képzésére fektetjük a fő 
súlyt. Középiskoláinkban a német rendszerű tornázást fogadtuk el és 
tanítjuk ma is. Helyes iránya, a melyről oly hosszú időn át alkalmuk 
volt a nevelőknek meggyőződniök, a «nevelési» jelzőt biztosította neki. 
Más szóval szembe van állítva és felkarolva az athlétika a nevelési torná- 
zással szemben. Mert mi az athlétika ? Oly testi gyakorlat, a melyet 
bizonyos elért eredmények megközelítéséért űzünk. A mi czélunk nem 
ez és soha nem is lehet. Mert midőn mi az egyént képezzük, ő maga nem 
végczél számunkra, csak annyiban törődünk vele, a mennyiben a közös
ség tagja. S nem egyezik-e meg elvünk Kant nevelési elméletével is? 
Nem ócsárolom én az athletikát, megvan ennek is a maga jogosultsága. 
Itt különben a kezelés módja inkább a fontos, mert minden testgyakorlás 
lehet athletikai. Én csak az ellen az alakja ellen szólok, a mely manapság 
általában divatozik, mert így a legmételyezőbb hatással van az ifjúságra.



IFJÚSÁGI TORNAVERSENYEINK. 19

Azt hiszem, nem is gondolták e versenyek létesítői, hogy a sze
mélyenkénti versenyek mennyi veszedelmet rejtenek magukban. Ily 
versenyzők kiképzésére nem nyújt sem elég időt, sem alkalmat a heti két 
rendes tornaóra. Meg azután az idő rövidsége is úgy hozza magával, 
hogy a versenyző akár tanára, akár maga annak utasításai szerint a ké
szülődéssel sokat külön is foglalkozzék. 8 hű képet nyújt-e ez egész évi 
munkásságáról ? Ennek a fokozott munkának azután az a hátránya, hogy 
vagy az illető egészsége sínyli meg, vagy legtöbb esetben tanulmányai. 
De ez még talán a kisebb baj, a mit az illető kiheverhet, hanem az, a 
mit ezáltal a maga lelkének árt, az örökké megmarad benne. Mert ne 
feledjük, hogy akkor tudjuk életünket a leghelyesebbnek, ha ifjúkori 
ideáljainkat megvalósítva látjuk. Kiválasztják társai közül. Már a készü
lődés alatt úgy érzi, hogy nagyobb a többinél. Hátha még a szerencse — 
mert a zűrzavaros rendezésben alig lehet egyébről szó — egy éremhez, 
pláne arany éremhez segíti ! Tanulótársainak üdvözléseit úgy fogadja, 
mint alattvalói hódolatokat. Tapasztalja, hogy íme, ez egyszer ezélt ért 
így, hát ez mindig is így lesz tovább az életben. Ekkor plántálódik lei
kébe a személyi érdek ápolásának a csírája s fejlesztik a hasonló alkal
mak. Nem tartja magát a közösség részének, minden olyast megvet, a 
mi neki meg nem felel : nem vesz részt a kivonulásban, vagy legalább 
kényelmesebb módot keres a versenytérre való jutásra s ott a kapuban 
áll be oszlopába. (Az országos versenyen volt e miatt számtalan panasz.) 
A szabad gyakorlatokat lehetőleg kerüli, csak muszájból végzi, különben 
nem vehetne részt a versenyben. Erejét csupán a versenyre tartogatja, 
csak nem pazarolhatja holmi haszontalan mintacsapatra vagy játékra ? 
Különben sem tehetné, mert mit keres egy jó futó, súlydobó a csapat- 
tornázásnál, vagy más helyen, a hol minden izmát felhasználva kellene 
intézete csapatját győzelemre segítenie. De hiszen ott csak okleveleket 
adnak s mennyivel szebb ennél a fényes, csillogó érem, «a melyet nye
rője büszkén viselhet minden hasonló alkalomkor.» Vájjon mit gondol
nak tisztelt uraim, nem helyesen gondolkodik-e a gyermek, a mikor a 
legjobb erejével ezekre a személyes versenyekre készül ? Hiszen az első 
és második díjak arany és ezüst, a harmadik meg papir : csak oklevél, 
így volt a múlt nyáron Szatmáron. S ha nem érdemes ezért egy ember
nek kínlódnia, hogyan volna érdemes egy nehéz mintacsapatban részt- 
vennie ? S mit gondolnak, mily hasznát veszi a társadalom az ily esz
méktől áthatott egyénnek, a kinek a közös semmi s a ki azt hiszi 
magáról, hogy ő annak minden ? Kezdetét vette ez az éremhajsza az 
első tornaversenykor s torna- és sportegyesületeinkben máig már oda 
fejlődött, hogy egyesek akár a hátukon viseljék, mivel mellükön s övü
kön már el nem fér. Ez nem az egészséges munka jele.

Vájjon nem helyesebb-e az a másik nevelési módszer, a mit Ham
2*
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burgban a múlt év nyarán a IX. német szövetségi tornaünnepen láttam ? 
Az ünnep harmadik napjának délutánján 3500 fiú és 1000 leány (!) mu
tatta be ügyességeit. Mind a hamburgi egyesületek növendékei. Először 
a fiúk, majd a leányok végeztek szabadgyakorlatokat s játékokat-. 
A leányoknak füzérei, de kivált buzogánygyakorlatai igen nehezek és 
szépek voltak. Személyenkénti versenyek nem voltak. A mutatványok 
nagyszerű hatást gyakoroltak. Mi magyarok azt vártuk s igen természe
tesnek találtuk volna, hogyha már éremkiosztás nincs, legalább a kiváj 
lóbb csapatokat és mestereiket ott palam et publice a biróság agyba- 
főbe dicsérje. De nem. A gyakorlatok végeztével mind szépen elvonul
tak, megelégedetten, hogy őket nagy közönség nézte és tapsaival meg
jutalmazta.

így neveljük a hazának a derék, önzetlenül dolgozó polgárt s 
amúgy a kapaszkodót. Vagy azt hiszik talán mások, hogy Anglia közép
éé főiskoláin nyakig éremben csillogó ifjú athleták vannak ? Ott is csak 
azt veszik matshre a football teambe, a kinek önzetlen játékáról meg 
vannak győződve s Oxford sem keresi a maga híres nyolczasába azt, a  
ki nem tud alkalmazkodni a másik hét társa munkájához.

P e t h e  F e r e n c z

ÉSZREVÉTELEK A KÖZÉPISKOLÁKRÓL.

A közoktatási tanács állandó bizottságának jelentésében a közép
iskolák állapotáról a következő kijelentés olvasható: «A döntő mérkő-r 
zésnek s az ezután várható, rázkódásoktól ment nyugodt továbbfejlődés
nek ideje még messze van. A jövő középiskolájának még körvonalait sem 
tudjuk megrajzolni». Ha igaznak fogadjuk is el ezen kijelentést, a jövő 
fejleményeit tétlenül várni nem lehet. Erre hí fel és mutat jó példát 
maga a közoktatási miniszter is azon tartalmas beszédével, melyet a 
közoktatási tanács nagygyűlésének megnyitása alkalmával mondott el.

A nevelésre hivatott intézmények között kétségtelenül legkiválóbb 
helyen állanak a középiskolák. Ezek nem egy, vagy más irányú, speciális 
gyakorlati czélt szolgálnak, hanem nagy részben egyetemes pædagogiai 
elvek szerint működnek és fejlődnek. Középiskolai kérdések megvitatá
sának mindig elvek, eszmék harczának kell lennie s érthető, hogy 
korunkban, midőn az eszmék világát az anyagiság kicsinyes, széthúzd 
érdekei zaklatják, a középiskolák a legnagyobb válságok elé jutottak. 
Teljes mértékben érzi ezt Wlassics közoktatási miniszter, ki megnyitó 
beszédében ezeket mondá : « A szükséges tisztánlátást nem is minden 
korszak adja meg. Átmeneti, meg nem állapodott, a régi és újjal küzködö 
korok eszmevilága nem adja meg a szemnek azt a biztosságot, melyre
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szüksége van, hogy az uj iskola rendszerét a tartósság jellegével felépít
sük. » Elismerés illeti a közoktatási minisztert, midőn a középiskolai kér
déseket az elvek, eszmék magasáról óhajtja tárgyaltatni, midőn megnyitó 
beszédében mélyreható gondolkozást, tanácskozást és megvitatást ajánl, 
s midőn lelkesen mondja: «Bőszt kgll vennie az egész magyarnemzet 
vezető értelmiségének abban a kutató, gondolkozó, tépelődő munkában, 
melyen a világ legfényesebb elméi ragyogtatják szellemük világát és 
iparkodnak lelki szemeik elé varázsolni a küszöbön lévő uj század nagy 
feladataira termett iskolai rendszereket». Sajnos, a miniszter felhívó 
szózata eredménytelenül hangzott el, s a közoktatási tanács tárgyalásai 
teljesen szakszerű, részletkérdések megvitatására szorítkoztak, s nem 
történtek oly elvi kijelentések, melyek a középiskolai kérdéseket széle
sebb körökben érintenék, a tágabb értelemben vett nemzeti értelmiség 
érdeklődését felkeltenék s a mélyreható vitát általánosabbá tennék. 
Pedig nagyon szépen mondja a közoktatási miniszter bevezető szavai
ban : «Ha van reformalkotás, melynek a nemzeti értelmiség birálatán 
kell átszűrődnie, úgy a közoktatásügy alapvető kérdései azok. »

A mai középiskolák őse a régi gymnasium volt, mely az ókorban 
inkább csak testgyakorló helyül szolgált. A gymnasiumot a görög böl
csek választották kezdetben tanító helyül, s ezután sok évszázad kellett 
ahhoz, mig a különböző, majdnem kizárólagosan humántárgyak sorban 
helyet foglaltak benne. A reáltárgyak csak az újabb kor bélyegével ellátva 
ostromolták meg a régi gymnasiumot, s csak a gymnasiumok merevsége 
és elzárkozottsága okozta, hogy másfajta középiskolák is keletkeztek. 
A reáliskolák kezdetben szakiskolák gyanánt tűnnek fel, s lassanként 
irányt és czélt változtatva nyerik meg az ősi gymnasium egyes privilé
giumait s veszik fel a középiskola jellegét. A középiskolák fejlődésmene
tén végig tekintve kétféle természetű harcz tűnik a kutató szem elé, 
melyek közül az első együtt született a középiskolával s együtt fog azzal 
élni örökre, a második újabb keletű, de rohamosabb és igen heves har- 
czok szinterévé fogja tenni még a jövő középiskoláit is. Az első : a testi 
épség és nevelés harcza a szellemi oktatással, a második : a humántárgyak 
küzdelme a reál tárgyakkal. Ezen kétféle harczban magaslanak ki a leg
fontosabb pædagogiai kérdések és ezen kettős küzdelemben dől el min
den idők középiskolájának a sorsa.

A görög hagyományos elvet, hogy ép testben van ép lélek, ma 
csak mint phrasist emlegetik a pædagogusok, de a gyakorlatban teljesen 
háttérbe szorult. Azonban ezen csodálkozni sem lehet, mert ezen kérdés
nél nemcsak a pædagogiai, hanem egyáltalán az emberi ész egyik legna
gyobb probléma előtt áll. A lélek mibenléte, a test és lélek közös léte s 
egymásra való kölcsönhatása oly problémák gyanánt jelentkeznek az 
emberi ész előtt, melyekkel örökké köteles lesz foglalkoznia, de teljesen
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soha sem tudja megfejteni. A test és lélek békés, biztos egyensúlyának a 
megállapítása és ezeknek a tökéletesség legmagasabb fokára emelése 
volna a paedagogia egyik legfőbb feladata, de épen ezen kérdésnél tolulnak 
elő a legnagyobb nehézségek oly elemi erővel, hogy önkéntelen is igaz
nak kell elfogadni a közoktatási miniszter szavait : «Senki se legyen oly 
elbizakodott, legyen bár a világ legfényesebb lángelméje, hogy a nem
zetek értelmiségében és ennek közakaratában rejlő universális erő meg
nyilatkozása és támogatása nélkül sikerre vezető gyökeres közoktatási 
reformokat képes megteremteni és az életben sikerrel végrehajtani». 
Épen a művelt államok közoktatási állapotát tekintve, annyit megálla
píthatunk, hogy az iskolákban a physikai épség és erő cultusa s az ezek 
iránti helyes érzék a társadalomban annyira aláhanyatlott, hogy egy 
erősebb pædagogiai és társadalmi reactio elébb-utóbb biztosan várható.

Nem kisebb nehézséggel jár a humán- és reáltárgyak közötti harcz- 
ban is a határvonalat megvonni és a békepontokat biztosan megállapí
tani. A nevelés kezdetleges fokán, midőn az elme csak egyszerűbb 
ismeretanyagokat tud befogadni, s midőn a nevelés alapanyagát különö
sebben a szemlélhető és érzékelhető elemek szolgáltatják, a reáltárgyak 
alkalmasabb eszközök gyanánt tűnnek fel a nevelés szolgálatában. Azon
ban a humántárgyak közelebb állanak az ember énjéhez, s mint kizáró- 
lagosabban kedély- és jellemképző elemek a nevelés bármely fokán és 
bármely irányánál is nélkülözhetetlenek. A reál tárgyak csak egy vagy más 
irányban terhelik meg az elmét igen súlyosan és fárasztóan, de nem 
adják meg a léleknek azt az egységes erőt és lendületet, mely a szép és 
nemes jellem egyik legfőbb kelléke. A pædagogiâban a reáliák csak mint 
építő anyagok foghatók fel, de hogy ezek az ember erejével szervesen 
összeforrjanak s hogy a lélekben értéket, eleven erőt és életet nyerjenek, 
az már a humántárgyak műve.

Vannak a középiskoláknak még számos kérdései, melyek elvi jelen
tőségűek s épen ezért a középiskolai ügyet kisebb-nagyobb teljedelemben 
érintik.

Elemi és középiskolai oktatásunk közt, pædagogiai tekintetben 
nincs meg a kellő öszhang, pedig e két intézet között az átmenetnek egy
szerűnek és természetesnek kellene lenne. Az a kis tanuló, ki az elemi 
IV. osztályból a középiskola I. osztályába kerül, tankönyvek, tananyag, 
módszer tekintetében oly erőszakos rázkódásnak, ugrásnak van kitéve, 
mely pædagogiailag helyesnek egyáltalán nem mondható. Csak a leg- 
ismertesebb körülményekre hivatkozom. Az elemi iskolában egy osztály
ban kizárólag csak egy ember tanít. Az elemi iskolai tanító ily módon 
sokkal nagyobb közelségbe jut kis tanítványaihoz s azoknak mintegy 
atyja, nevelője lesz s e miatt a túlterhelés nem ölthet nagy mértéket. 
A középiskola első osztályában a tanuló egyszerre több szaktanár szigora.
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elé kerül, a kiket, eltekintve sok emberi gyarlóságtól és fogyatkozástól, 
melyek alól a tanárnemzedék sem lehet teljesen mentes, az autonom 
intézetekben maga a ferde vizsgarendszer is szaktárgyukhoz való túlsá
gos ragaszkodásra ösztönöz és tulkövetelésekre ragad. Az elemi iskolai 
tanulónak csak egy emberhez kell szoknia, egy embernek eleget tennie, 
mig a középiskolai tanuló hat-hét emberhez kénytelen alkalmazkodni. 
Ehhez járul az a vizsgarendszer is, mely középiskoláink nagyrészében, 
az autonom középiskolában még ma is dívik. Az a nemzet szerencsésebb, 
mely hamarább eldobja ezt a vizsgarendszert, mely egyedül a tanári 
működés ellenőrzésére alkalmas, a mit évfolyamán a tanítási órákon is 
el lehet végezni. Némileg okadatolt év végén az oly tanulók megvizsgá
lása, kiknél az osztályismétlés veszedelme forog fen, azonban az ambi- 
tiosusabb, lelkiismeretesebb tanulóknak, a kik évfolytán is úgy testileg 
mint lelkileg túlságosan el vannak csigázva, év végén egy lelketlen tor
tura elé való hajtása nem a mai idegbajos századba való. (Az állami 
vezetés alatti intézetekben nincsenek is már meg ezek a «szigorlatok» 
Szerk.)

líeális pædagogiai eredmény tekintetéből sem helyeselhető ez a 
még eléggé elterjedt vizsgarendszer, hiszen — hogy ismét közhelyre 
utaljak — a jó tanárt is igen feszélyezi a vizsgálat s igazi pædagogiai 
eredmény keresése helyett felszínességre, külső hatásvadászatra és terv
szerű praeparálásra kényszeríti. Az ismereteket csak részenként képes az 
elme befogadni s csak részenként válnak azok a lélek igazi alkotórészeivé. 
Mihelyt a czél az, hogy az elmében egyszerre az ismereteknek nagy 
tömegei fixiroztassanak, az ismeretek, mentői tovább megy az elmének 
ily módú megfeszítése, annál inkább veszítik nevelő értéküket s annál 
inkább megterhelik az értelmet. A tanárnak, ki év végén jó vizsgát akar 
adni, tanítás közben félre kell tennie a hatás és igazi nevelés eszközeit s 
meg kell elégednie az ismeretek csontvázának lelketlen betanításával, 
különben tanártársai messze túlszárnyalják a fényes vizsgálat sikereiben. 
— (A hol egész éven át az apperceptio lélektani törvényei szerint taní
tottak, ismert képzetekhez kapcsolták az újat, a czélt mindig szem előtt, 
a megtett utat számon tartották s a szerzett ismeret a lélekben folyton 
evidentiában volt, ott az évi anyag vizsgálati áttekintése nem okozhat 
nehézséget. — Szerk.)

A középiskolák életében igen fontos szerepe van az igazgatói intéz
ménynek is, melynek jelenlegi alakja méltán képezheti a legszigorúbb 
kritika tárgyát. A közoktatási miniszter 1897. évi 37,560. számú rende
lettel terjedelmes utasítást adott ki a középiskolai igazgatók számára. 
Minthogy ezen utasítás előpostája gyanánt tűnik fel a régen várva-várt 
tanári szolgálati pragmatikának, annál szükségesebb, hogy az igazgatói 
intézmény reflexió tárgyává tétessék.
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Az igazgatói intézmény jelenlegi alakjában az egyoldalú bureau- 
kratismus szüleménye, mely bénítólag hat a józan pædagogia szabad 
mozgására és egészséges fejlődésére. Igazgatni lehet vagyont (bonorum 
director), vagy lehet irodát (iroda-igazgató) ; azonban több száz külön
böző szellemi fejlettségű tanulót, és oly tanári testületet, melyben min
den létező tudományszak képviselve van s melynek minden egyes tagja 
az igazgatóval teljesen azonos képesítéssel bír s külön-külön hivatva van 
egyéni tapasztalatai egész sokaságával, tudása és szellemi ereje egész tel
jességével előbbre törni a pædagogia sok tekintetben kérdéses és belát
hatatlan mezején, — oly szellemben igazgatni, mint azt jelenlegi szabá
lyaink kívánják, a képtelenségek közé tartozik. Ily körülmények közt 
nem lehet csodálni, ha a gépies administratio nyűgei annyira ránehe
zednek a középiskolákra, hogy a lelkes tanár nem lát egyebet a minisz
teri, főigazgatói és igazgatói iroda poránál, mely mindent betakar, és a 
bureaukratismus fulasztó ködénél, mely testet, lelket egyformán gyötör 
és emészt. Az igazgatónak a múltban sem volt a mostanihoz hasonló 
hatásköre soha, még oly középiskolában sem, hol a magasabb műveltségű 
rector-professor (vezető, vagy elnök-tanár) mellett rendesen egyszerű 
tanítók (juratusok, præceptorok, magisterek) működtek. Fejlettebb és 
rendezettebb anyagi viszonyok közt levő középiskoláknál pedig az igaz
gató teendői közé tartozott az iskola értékes iratainak vezetése és rend
ben tartása és sok esetben az iskola anyagi ügyei feletti felügyelet, ellen
ben a tanítás menetére való felügyelet a tanvezető tanárra (pædagogarcha) 
volt bízva. A középiskolák vezetésében és igazgatásában a jelenlegi egy
oldalú, korlátolt rendszert a legfelső vezetésnek a paedagogiai kérdések
ben való avatatlansága teremthette meg. (A t. czikkiró e nézete igen 
egyoldalú. Az iskolai administratio javítását a minisztériumban épen 
egy pædagogus tisztviselő hajtotta keresztül s a középiskolaügy terén 
addig mutatkozott choalikus állapotok tették szükségessé. Az irodai 
munka kevesbítéséről is gondoskodott a minisztérium s épen olyan mi
niszter kezdeményére, a ki a közbejött viszonyok miatt kevésbbé lehe
tett közoktatásügyi, mint vallásügyi miniszter. A szerk.) Innen van, 
hogy sokan vannak irányadó helyen is olyanok, a kik az iskolai ad- 
ministratiót tartják legfőbb föladatuknak, azonban az oktatás és 
nevelés nagy és nehéz problémáival vajmi keveset törődnek ; azt 
hiszik, hogy ha a miniszteri, főigazgatói és igazgatói irodákban az 
acták nagy tömegei halmozódnak össze, a középiskolák ügyei rend
ben folynak és nem gondolják meg, hogy a paedagogiát nem az a 
szellem élteti, mely az irodákban lakozik, hanem az az őszintén és 
közvetlenül megnyilatkozó lélek, melyet minden egyes tanár önálló
ságának és felelősségének tudatában a tanterembe is magával visz és ott 
tanítványaira kitölt. Ez a lélek minden egyes tanárnak oly jogos tulaj-



ÉSZREVÉTELEK A KÖZÉPISKOLÁKRÓL. 2 5

dona, miként a bírónak a maga judiciuma s ennek használatában a 
tanárt ép oly függetlenség illeti meg, mint a bírót eljárásában és Ítélke
zésében. Míg a gyakorlatban ez az elv nem érvényesül, míg a hivatalos 
észjárást egy erős tanári közszellem és közakarat nem váltja fel, addig 
az oktatás- és nevelésügy oly szűk mederben fog mozogni, hogy a pæ- 
dagogia terén minden nagyobbszabású alkotás lehetetlenné válik és 
minden lényegesebb reformkezdeményezés bukással végződik. A tanár 
szolga nem lehet, szolgai munkát nem végezhet. A tanárnak lépten- 
nyomon kutatónak és mintegy felfedezőnek kell lennie s önállóan kell 
keblében hordoznia azt a tüzet, mely munkája közben állandóan világít 
és melegít. Születhetik a magasban is üdvös eszme, de akkor is a tanár
nemzedék van hivatva a gyakorlatban az eszmének testet adni.

Sajnos, hogy az új igazgatói utasítás semmi tekintetben sincs a 
haladás utján. Az igaz, hogy az utasítások írója 56 §-ban egész lelkét 
kiönti, de nagy hibája a lelkes utasításoknak az, hogy az igazgató ideális 
alakja mellett a tanárok teljesen elvesznek. Az új utasítások az igazgatót 
e l h a l m o z z á k  annyi teendővel, a mennyit egy ember el nem végezhet es 
felruházzák oly jogokkal, melyek helyes pædagogiai felfogás mellett az 
igazgató-tanárt meg nem illethetik. Semmikép sem helyeselhető az a 
rendkívüli præpotentia, melyet az utasítások 4-, §-ának utolsó szakasza 
az igazgató számára szentesít : «Ha az igazgató a tanári tanácskozások
ban a többség véleményével nem ért egyet, ennek ellenében az általa 
sürgősnek talált intézkedést azonnal életbe léptetheti vagy a fennállót 
felfüggesztheti, de köteles erről a jegyzőkönyv mellékelésével haladék nél
kül jelentést tenni a felsőbb tanügyi hatóságnak, mely azután véglegesen 
dönt az ügyben». Ezek után kérdjük, létezik-e oly intézkedés, melyet az 
igazgató azonnal életbe ne léptethetne vagy azonnal fel ne függeszt
hetne ? Nincs. Mert nem létezik oly igazgató, ki a véleményének a tanári 
testületből legalább egy embert bármikor meg ne tudna nyerni, s ezáltal 
az egész illustris tanári testületnek a véleménye és befolyása nullificálva 
van az igazgatói hatalom mellett. Mitsem változtat a dolgon, hogy vég
legesen a felsőbb tanügyi hatóság, helyesebben : a főigazgató dönt, mert 
feltéve, de meg nem engedve, hogy a főigazgatói hivatal nem ad igazat 
az igazgatónak, az mégis tény marad, hogy az igazgató a tanári testü
lettel szemben ha mindjárt rövidebb vagy hoszabb ideig is bármely in
tézkedést azonnal életbe léptethet, vagy bármely intézkedést azonnal 
felfüggeszthet.

Elvi szempontok mellett maradva az igazgatói utasítások részle
tes taglalása nem lehet czélunk. Felemlítjük azonban, hogy helyes lett 
volna, ha az igazgatói utasítások lelkes írója a « Bírói ügyviteli szabályo
kat» figyelmére méltatta volna, mert abból meggyőződhetett volna, hogy 
a törvényszéki elnök teendői és jogai mily szerényen és röviden s mégis
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mily okosan vannak elmondva. Az is felemlíthető, hogy a tekintély leg
nagyobb mértékben az egyéniségtől függ és tekintélyt adni rendszabá
lyokkal nem lehet vagy legalább is árt az ügynek. Jaj annak az iskolának 
és tanári testületnek, hol az igazgató szüntelenül a szabályok holt betűin 
lovagol, s épen ezért czéltalan oly szabályokat készíteni, melyek szerint 
az igazgatónak mindenben præjudicium adatik az egész tanári testü
let felett.

A középiskolák reformjával a legszorosabban összefügg a tanár
képzés reformja. A tanárképzés reformjának szüksége tanügyi körökben 
is oly általánosan el van ismerve, hogy ezzel majdnem felesleges külö
nösebben foglalkozni. Nagy igazságot mondott ki Thukydides ezelőtt 
több mint kétezer évvel : «Nem falak vagy hajók férfiak híján, hanem 
férfiak teszik az államot». Ezt a,középiskolákra alkalmazva, így mond
hatni : Nem rangos administratio, terjedelmes rendeletek vagy fényes 
paloták tanárok híján, hanem tanárok teszik a középiskolákat. Jelenlegi 
tanárképzésünk úgy tűnik fel, mint valami ősi intézmény, mely a haladó 
kor kivánalmaival és a gyakorlat követelményeivel sehogy sem akar 
megbarátkozni. Pedig az egyetemi tanulmányozás feladata egészen át
alakult. Hajdan a művelődés eszközei sokkal korlátoltabbak voltak mint 
ma, s e miatt az egyetemek a tudományosságnak mintegy kizárólagos 
templomai voltak, a hol egyes tudós apostolok az egyes tudományok 
legmagasabb kijelentései és hirdetései körül buzgólkodtak. A mai egye
temek azonban, feladatukat tekintve, nem egyebek szakiskoláknál, me
lyekben államérvényes okleveleket osztogatnak arra nézve, hogy valaki 
egy jogállamban ügyvéd, bíró, orvos, tanár stb. lehessen. Bégen az egye
temek a legmagasabb elméleti tudással foglalkoztak s a gyakorlatot tel
jesen az életre bízták. Ma azonban, midőn a diploma kenyérkereseti 
eszköz lett, az egyetemen a gyakorlati képzésnek is helyet kell foglalnia. 
A tanárképzés nem elégedhetik meg azzal, hogy felmutatja a szaktudo
mányoknak egyes különálló tükördarabjait s azután csak követelésekkel 
lép fel a szakvizsgán az elméletek végtelen, sőt néha mesés birodalmá
ból. A tanárképzésnek komolyan figyelembe kell vennie, hogy mik a jó 
tanár kellékei s azután a négy vagy ötévi tanfolyamot ezen czél érdeké
ben lelkiismeretesen fel kell használnia. Általános a panasz, hogy tanár
képzésünk túlságosan theoretikus s még e tekintetben is nagyon hézagos, 
ennélfogva középiskolai tanáraink inkább elméleti előadók, mint igazi 
pædagogusok, nevelők. Ha e panasz csak részben is igaz, középisko
lai oktatásunknak oly bajával állunk szemben, melyet mindenesetre 
orvosolni kell. A tisztán theoretikus tanár szakismereteit sem tudja kel
lően értékesíteni tanítványai között s e mellett követeléseiben sem tud 
kellő mértéket tartani s ily módon észrevétlenül befészkeli magát a

26
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középiskolákba a túlterhelés. Az oktatásügy jó állapotának és helyes 
fejlődésének legbiztosabb zálogai a jó paedagogusok.

Nagyon helyes úton jár a közoktatási tanács, midőn a középiskolák 
reformját a tanítás minőségének javításában keresi, mert ez a reformok 
egyedüli legbiztosabb útja. A minőség szolgáltatja azt a szilárd alapot, 
melyen a nevelés és oktatás biztosan halad, s mely megóvja bármely 
nemzet közoktatásügyét a tévelygésektől, az erőszakos ráhatásoktól és a 
sötétbe való ugrástól. A minőség adja meg egy nemzet oktatásügyének 
sajátos nemzeti színezetét, erejét és önállóságát, mely nélkül a kevésbbé 
culturnépek a műveltebb népek másolóivá, szolgáivá lesznek minden 
benső tartalom nélkül. Soha se féltsük ifjúságunkat, ha mindjárt isme
retei nem oly magasak is, míg tudása alapos és jó. Egy nemzetnek nem 
korán érett, ifjan elfáradt lolkekre van szüksége, hanem rugalmas, élet
erős ifjú lelkekre, kik egy egész hosszú életen át élvezik és szomjuhozzák 
az igazságot.

Elismerés illeti a középiskolai egységes jogosítás eszméjének fel
találóját. Ha vannak is elmék, kik az egységes jogosítás lehetőségében 
kételkednek, ezen eszmét feladni nem szabad, mert ezt az elmélet szem
pontjából sem lehet komolyan kifogásolni. A középiskolákban a szoros 
értelemben vett szakképzésnek nincs helye. A középiskolák hivatva van
nak a különféle ismeretanyagok segítségével a léleknek többoldalú, de 
azért egységes műveltséget adni. Oly magas fokú szellemi képzésnél, hol 
a nyolcz éves középiskolai tanfolyamot még ötévi főiskolai szakszerű 
szellemi képzés tetőzi be, lélektani okokból sem helyes a szakszerű kép
zést a középiskolákba bevinni. A szellemi specialistaságnak épen az 
esetben nincs helye, ha a szellemi képzés igen magas fokra történik és 
igen sok ideig tart. Azoknak, kik egyik vagy másik szellemi pálya iránt 
különös hajlammal viseltetnek, még nagyobb szükségük van, hogy szel
lemük a fiatal korban többféle ismeretanyagokkal erősíttossék és széles- 
bíttessék, mert különben a rendellenesen egyoldalú szellemi képzés miatt 
lelkűk korán fáradt és beteges lesz. A lelki erők fejlesztésének a nevelés 
középiskolai fokán öszhangzatosnak kell lennie, s egyiknek a másik rová
sára túltengésbe jutnia nem szabad. Azonban ezen öszhangzatos szellemi 
nevelés a legnehezebb problémák közé tartozik, annyira, hogy ez irány
ban az egyes tantárgyak képzőereje sincs kellően megfigyelve és meg
állapítva. Nagyon természetes tehát, ha a különböző fajta középiskolák 
felső osztályaiban egyes tantárgyak használatában némi versenyszerű 
kísérletezés engedtetik meg, a nélkül, hogy a jogosítványa bármelyik 
fajta középiskolának csorbát szenvedne.

«Ha majd tisztában leszünk is az új középiskola szervezetével, tar
talmával és keretével, akkor is az új iskola sikeres működési feltételeinek 
megteremtése hosszabb, czéltudatos tervszerű előkészítést igényel», —
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mondja a közoktatási miniszter megnyitó beszédében. A közoktatási 
tanács állandó bizottságának munkálatából vett két példa elégséges lesz 
annak kimutatására, bogy mennyire helyesek a miniszter észrevételei 
s mennyire a tanárnemzedéken fordul meg bármely reform helyes 
keresztülvitele.

Az állandó bizottság a testgyakorlásból osztályonként és hetenként 
a 2—2 rendes tanórán kívül mindegyik osztálynak hetenként egy-egy 
kötelező játék- (korcsolyázó) délutánt hoz javaslatba. Ezen javaslatot, 
mint fontos újítást a testi nevelés érdekében minden pædagogusnak 
örömmel kell üdvözölnie. Azonban ennek életbe léptetése, ha erre min
den külső feltétel meg van is, a jelenlegi tanerők mellett a lehetetlen
ségek közé tartozik. Ha ugyanis a játékdélután kötelező, akkor ez nem 
történhetik máskép, mint ellenőrzés, sőt sok tekintetben személyes veze
tés mellett, mert különben az egész intézmény illusoriussá válik. A já
tékok feletti felügyeletet, illetve azok vezetését a tornatanárra bízni nem 
lehet, mert ez rá nézve a rendes tornaórák mellett rendkívüli megter
helés volna. Sőt a mennyiben néha két osztálynak is egy délutánra esnek 
a játékai, a tornatanár idővel sem rendelkezik az ellenőrzés és vezetés 
gyakorlására. Minden egyes osztály játékainak a legtermészetesebb és 
legalkalmasabb felügyelői csak az osztályvezetők lehetnek, azonban, 
hogy ezen teendőiket sikerrel végezhessék, előbb az illető tanároknak 
kellene az iskolai játékokban egy kis otthonosságra szert tenniök, és ez 
esetben helyes volna, ha a tanárok már egyetemi éveik alatt szereznék 
meg ez irányban a kellő jártasságot és ismereteket.

A közoktatási tanács egyik előkelő tagja a tanács összes ülésén oda 
nyilatkozott, hogy az egységes jogosítást kétségesnek tartja, de lehetsé
gesnek tartja, hogy a középiskoláknak több typusa jöjjön létre. A több
féle typus egységes jogosítás nélkül középiskolai oktatásunkat még 
nagyobb visszásságok és nehézségek elé vezetné, mint jelenleg van a 
kétféle jogosítáeú középiskola mellett. A többféle typust csakis az egy
séges jogosítás elve mellett lehet elfogadni. Ott, a hol még általános 
pædagogiai elvek szerint történik az összes testi és lelki erők egyetemes 
nevelése, ott, mint fennebb is említettük, a végső eredmény veszélyez
tetése nélkül bátran meg lehet engedni a felső osztályokban a tantárgyak 
tanításában sőt összeállításában is némi kis eltérést. Egyetemi tanárok, 
kik az egyetemen a reáltárgyakat tanítják, nyilatkoztak már oly értelem
ben, hogy még a gymnasiumban is hajlandók a reáltárgyak tananyagá
ból és óraszámából engedni, ha ezáltal a túlterhelésen segítenek, s ennél
fogva a felszabadult idő a humántárgyak részére nem foglaltatik le. Az 
ily nyilatkozatok igazi pædagogiai bölcseségről tanúskodnak. Nem azok 
az egyetemi hallgatók fognak sikeresebben haladni, a kik a középiskolá
ban nemcsak az egyes tantárgyakkal, hanem magával a tanulással is jól
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laktak, hanem azok, a kik ha nem is oly sok, de alapos ismereteket visz
nek az egyetem falai közé, és visznek ezenkívül kedvet, szeretetet és 
érdeklődést úgy általán a tanulás mint az egyes tantárgyak iránt.

A többféle typusú középiskoláknak a gyakorlatban való meghono
sítása az egységes jogosítás elfogadása mellett is nem kis nehézségekkel 
jár. Az állandó bizottság javaslata szerint a gymnasiumnak három 
typusa áll elő : « 1. latin nyelv göröggel, 2. latin nyelv francziával (eset
leg angol, olasz) és 3. latin nyelv a természettudományok egyik ágával 
és rajzzal ; a mennyiben a reáliskolák a fentebbi typusok valamelyikévé 
át nem alakulnának, főiskolai mai jogosítványuk kiterjesztése nem en
gedhető meg#. A typusos rendszer, ha gyakorlati életfeltételei alapos 
megvitatás és előkészítés tárgyát fogják képezni, sok elismerést és dicsé
retet hozhat a magyar középiskolai oktatásnak, mert mindenesetre 
helyesebb a különböző typusok felvétele, mint ugyanazon iskola egy
séges vezetését és szellemét facultativ tanítással megzavarni, s a hanya
gabb tanulóknak alkalmat nyújtani, hogy a komoly munka alól való 
bujkálást ugyanazon iskola kebelében megkísérthessék. Azonban a ter
vezett három typus elfogadása esetén is főkép a gyakorlat szempontjából 
igen sok körülménynyel kell még számolni. Először is a 3-dik typusból 
az alsó typusok, melyeket a bizottság tervezete foglal magában, kiküszö
bölendők, oly módon, hogy ezen typusban a természettudományok 
egyik-másik ága helyett a természettudományok együttesen foglalnának 
helyet. A harmadik typus tehát következő szövegezést nyerne : «Latin 
nyelv a természettudományokkal és rajzzal». Ezen egyszerűsítésre szük
ség van egyfelől az életbe léptetésnél felmerülő nehézségek és bonyodal
mak elkerülése végett, de szükség van azért is, mivel ha csak a termé
szettudományok egyik-másik ága vétetik fel compensativ tárgy gyanánt, 
ez esetben az illető tudományágnak oly méretű tanítása válik szüksé
gessé, mely a középiskola tanulmányi kereteit meghaladva, egyik-másik 
irányban tultengést, egyensulymegzavarást eredményez s az egységes 
jogosítás elvén csorbát üt. Jelentőség tekintetében a harmadik typus a 
második helyét foglalná el s ezen sorrendben az egyes typusok elhelye
zése megszabott elvek szerint történnék. Az első typus középiskolája 
minden városban meglenne, a hol középiskola általán van s természe
tesen a hol csak egy van, ott csak az első typus volna megengedve. 
A második főtypus volna a latin természettudományokkal és rajzzal, s 
minden oly városban a hol két középiskola van, szükségkép a két első 
typus foglalna helyet. A harmadik kötelező typus a latin-franczia volna, 
a hol pedig három középiskolánál is több van, ott az egyes iskolák typi- 
kus jellege külön-külön miniszteri engedélylyel volna szabályozandó. 
Kívánatos volna, hogy a latin-angol a latin-franczia mellett és helyett 
mind nagyobb tért hódítson, azonban ezen újítás is, mint minden más
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az oktatásügy terén, csakis a czélirányos tanárképzéssel kapcsolatban 
valósítható meg.

A középiskoláknak a fenti elvek szerint való elhelyezése a mai 
közoktatási viszonyoknak a legjobban megfelelne. Európaszerte eldön
tetlen még a harcz a humán- és reálirány között. A reálisták ma ifjú 
hévvel és a nagyközönség élénk helyeslése mellett folytatják a harczot 
a humanisták ellen, de egyáltalán nem lehet tudni, hogy minő lesz a 
küzdelem végső kimenetele, s vájjon nem fog-e a mostani hangos csata
zaj igen sok kiábránduláshoz vezetni. Annyi azonban bizonyos, hogy a 
közoktatásügy terén a rohamos rendszerváltoztatások, a radicális refor
mok igen veszélyesek, mert egész nemzedékek műveltsége szenvedhet az 
erőszakos ráhatások miatt. A mai európai és hazai középiskolai viszo
nyokat komolyan mérlegelve, a legnagyobb jelentőséget a két első typus- 
nak kell tulajdonítani, mint a melyeknek versenyszerű fejlődéséből fog a 
jövő középiskolája kibontakozni. E két typus a mai viszonyok közt oly 
dualitásban jelentkezik, mint test és lélek, melyek közül az első, mint a 
múlt idők letéteményese megfelel a humangymnasiumnak, a második, 
mint a jövendő záloga megfelel a reálgymnasiumnak. Lehet, hogy a jövő 
idők fejleményei a latin-görög typust lassanként háttérbe fogják szorítani, 
azonban ma, tekintve azon benső kapcsolatokat, melyek Nyugateurópa 
culturájához fűznek, s figyelembe véve azon működési feltételeket, me
lyek bármely iskolatypus életfeltételeit alkotják, az ősi gymnasiumnak, 
mely az újabb művelődési anyagok elől sem zárkózik el, egyszerű lefegy
verzése egyértelmű volna a sötétbe való ugrással s legjobb esetben is 
újabb kiadásban idéztetnék fel az 1890. évi XXX. törvényczikk, melyet 
majdnem tíz évi kísérletezés után a közoktatási tanács nagygyűlése egy
hangúlag tarthatatlannak mondott ki.

Simon Gábor.

UJ TUDOMÁNYOS VÍVMÁNY.

Azon tudományszak, melylyel e sorokban meg akarom ismertetni 
a t. olvasót, nem régi, s azért még csak nagyon szűk körben ismeretes. 
Neve «gyakorlati phonetika». Tán helyesebben el lehetne nevezni «pho- 
nologiának», vagyis a hangokról szóló tannak, de a hellenisták azt 
mondhatnák rá, hogy ezen elnevezés annyit is jelent, mint a «gyilkos
ságról szóló tan». Maradjunk tehát azon elnevezés mellett, a melyet a 
szülő atyja adott neki, és most, midőn a kultuszminisztériumban is fog
lalkoznak a beszédhibákban (dadogás, hebegés, dünnyögés, selypítés, 
В törés, gammacismus) szenvedők hibáinak megszüntetésén (kultusz
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miniszter m. évi nov. 16-án 38641. sz. rend.), sietünk a tudós találmá
nyával az eziránt érdeklődő közönséget megismertetni.

Kis okoknak az életben gyakran nagy következményeik vannak. 
Az embernek előmenetelét gyakran elronthatja a hebegése, a dadogása. 
Nos, a szóban forgó vívmány körülbelül azt a jelszót tűzheti ki, hogy 
nincs többé dadogó és hebegő. Eme szervi hiba minden gyógyszer és 
műtét véghezvitele nélkül eltűnik, mintha csak kézzel szedték volna le 
a hebegőről avagy dadogóról. De eme találmánynak örülhetnek azok is, 
kik az idegen nyelvek kiejtésénél nehézségekkel küzdenek, különösen 
ama magán- vagy mássalhangzók kiejtésénél, a melyek anyanyelvökben 
nincsenek meg. Ezentúl nincsenek nehéz kiejtésű hangok, nincs rossz 
hangsúlyozása a szónak. A hangok helyes kiejtését és a jó hangsúlyozást 
minden fáradság nélkül rövid idő alatt el lehet sajátítani. Eme gyakor
lati eredmények a «gyakorlati phonetika» megalapítójának tisztán tu 
dományos búvárkodásai mellékeredményeiként, mintegy önmaguktól 
születtek meg. Rousselot apát, a kinek eme tudomány keletkezését kö
szöni, tudós philologue, jelenleg ötven éves, és a philologia emez ágával, 
t. i. a plionetikával, melynek feladata a nyelvi hangoknak természetét, 
változásait, az időben való terjedelmöket és kifejlődésöket kipuhatolni, 
már régen foglalkozik. Ez eddig csak a papiroson történt. A nyelvészek 
ugyanis elővettek bármely szót és a történelmi okiratok nyomán foko
zatos változását, fejlődését tanulmányozták. Önmagától értetődik, hogy 
e módszer nem a legjobb, s azért vitákra szolgáltatott alkalmat; továbbá 
az írott emlékek nincsenek kéznél, de ha kéznél volnának is, nem min
dig hitelesek. Egy és ugyanazon szót a különböző Írásművekben a he
lyet és időt illetőleg különféleképen Írtak ki, s így különféleképen ejtet
tek ki, sőt gyakran azt sem tudjuk, hogy hogyan mondták ki. De ha a 
szót ki tudjuk is ejteni, sokszor nem tudjuk határozottan olyformán 
képezni, a mint kiejtettük. Ezt Rousselot önmagán tapasztalta, a midőn 
román tájszólások tanulmányozásárnál anyanyelvének a hangkiejtésót e 
nyelvekre akarta alkalmazni. E nyelvek egy helyesírási módjával sem 
volt képes visszaadni azt, a mit óhajtott volna kifejezni. Rousselot eme 
nehéz helyzetében Gaston Parishoz, az ismeretes philologue tanárhoz 
fordult felvilágosításért. «Ettől a nehézségtől csakis mechanikai kísérle
tek segélyével lehet megszabadulni» — válaszolt a tudós, és eme tanácsá
nak a haladást illetőleg komoly jelentőséget tulajdonított, a mennyiben 
a philologusok ez ideig sohasem alkalmaztak gépeket tudományos búvár
kodásaikban. Gaston Paris mondása az éleselméjü apátnak fénysugáirává 
vált tudományos kutatásaiban. Ez történt 1885-ben. Ezen időtől kezdve 
egész odaadással élt eme gondolatnak, a mely őt árnyékként folytono
san kisérte. Mindenekelőtt a beszéd szerveinek boncztani viszonyait 
tanulmányozta; azután olyan gépek összeállításával foglalkozott, a me-
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lyek segélyével a kérdéses hang vagy hangjegy kiejtésében résztvevő 
minden szervnek a munkája feljegyezhető volna. Minden hang a külön
féle beszédszervek combinatiójából alakul, és a hang eme combinatiójá- 
ban minden szerv más és más erővel működik közre. Az «a» hangjegy 
alakításában nyitott száj mellett közreműködik a torok ; sem orr, sem 
ajak, sem nyelv nem vesznek részt e munkában. Az «о» hangjegy ala
kításánál dolgozik az ajak és a torok (a magyar a-nál is. Szerk.) Az « m  » - 
nél pedig az orr, ajak és a torok munkálkodik. A görög «'/» vagy a né
met «eh» az ajak, torok és a szájpadláshoz simuló nyelv segélyével 
alakul és így tovább. Ha ily módon a kérdéses hangjegy kiejtésénél meg
felelő szervek közreműködése mellett leíratjuk a hangjegynek a reá 
eső görbületét, akkor megkapjuk a kérdéses hangjegynek graphikai ana- 
lysisét. Eme görbületi vonalakból (Eousselot hármat használ) tisztán 
leolvashatjuk a kérdéses hangjegy kiejtésének történetét.

Ha mi az említett görög «/»-t vagy a német «ch»-t ki akarjuk 
ejteni, — azt csakis a toroknak összeszorítása, a nyelvtőnek a szájpad
láshoz s a torokhoz való odaszorítása által és a tüdőből tóduló levegő
nek közreműködése mellett ejthetjük ki, a midőn ezek a szervek meg
felelő helyzetbe jutottak. A leirt görbületi vonalak megmutatják nem
csak a nevezett szervek közreműködését, hanem esetről-esetre a közre
működésnek fokozatos mértékét is. Azonban nem minden nemzet 
ejti ki egyformán eme hangot, a mely nemzetnek nyelvében a «ch» 
vagyis a görög előfordul. Hogy miben rejlik ez a különbség, megmu
tatja a hangjegy görbületi vonala. Másrészt, ismerve a sorrendet, mely
ben a kérdéses hang képzésénél a beszédszervek combinálódnak, mester
séges módon is előállíthatjuk a kérdéses hangot, vagyis kiejtethetjük 
azt a hangot az olyan emberrel is, a kinek nyelvében (pl. a magyarban 
a görög «/» vagyis a német «ch») ez, a hang egyáltalában nem létezik, 
még pedig mechanikai módon, függetlenül az akaratától és a hallóképes
ségétől. A legtöbb ember tompa halló szervénél fogva nem képes a 
hangsúlynak árnyalatait felfogni, nem képes amaz új és finom hangokat 
sem felfogni, a melyek az anyanyelvében nincsenek ; hallószervök nem 
hallja azokat.

Eousselot nagyon egyszerű és a maga nemében eredeti készüléke
ket eszelt ki, melyek segélyével és a szemnek közreműködésével pótol
hatja a hallószerv hiányait.

Képzeljünk egy kaucsukcsövet, melynek egyik végére kaucsuk- 
gömb, a másik végére pedig egy hártyából és toliból álló készülék van 
odaerősítve. Ha most a kaucsukkészüléknek a gömbjét szájba teszszük a 
megfelelő helyre és ki akarjuk ejteni pl. a görög «^»-t, illetőleg a német 
«ch»-t, akkor a kaucsukcső végén alkalmazott toll megteszi a megfelelő 
mozgásokat, vagyis jobbra-baha mozog. Ha pedig teszem a «h»-takar-
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juk kiejteni, a toll nyugalomban marad. Ha ezen készüléket egy olyan 
embernek a szájába teszszük, a ki pl. a görög -t, vagyis a német « ch» -t 
nem képes kiejteni, és ha emberünk a kis gömböt szájának oly helyére 
teszi, hogy a hang kiejtésénél a toll mozgásba jöjjön, akkor nehány 
sikertelen kisérletezés után utoljára odahelyezi a kis gömböt, a hová 
elhelyeznie kell, mire a hang kiejtésénél a toll megteszi a megfelelő 
mozgásokat. Emberünk mechanikai utón most megérti, miképen kell 
kombinálnia a hangszerveit, hogy a «ch»-t kiejthesse. E gyakorlatnak 
párszori ismétlése után készen van a « eh » hangjegy kiejtésének meg
tanulásával. Önmagától értetődik, hogy a mit mondtunk a «ch» hang
jegyről, ugyanez áll a többi hangjegyekre nézve is.

Eousselot apát ezen készülék segélyével már sok dadogót és he- 
begőt ki gyógyított a bajából, sok német és angol ajkú embert megtaní
tott a franczia szók helyes kiejtésére s hangsúlyozására, és viszont sok 
franczia ajkút a német és angol szavak helyes kimondására. Rousselot 
apátnak a hangjegyeket leiró és analyzáló készüléke azonnal megmutatja 
a hang helytelen kiejtésének okát, mihelyt gyakoroljuk vele a hangok 
kiejtését. A németek pl. vagy nagy nehezen, vagy egyáltalában nem 
tudják kimondani a «p» hangot. Ok pl. Baris- és nem Paris-nak ejtik ki 
a francziák fővárosának nevét, noha a német nyelvben a «p» hangjegy 
is meg-van. Bousselot készüléke szemmel láthatólag megmutatja, hogy 
a franczia «p» és a német «p» egymástól különböző hangjegyek. Ez 
onnét van, mivel a franczia és a német ember ajkának közreműködése 
rendkívül különbözik egymástól.

Az angolok nem képesek a franczia «м» hangjegyet kiejteni, a 
mely úgy hangzik, mint a magyar «м». Nem régen Bousselotnál meg
jelent egy angol tanár, a ki Angliában a franczia irodalom tanításával 
foglalkozik. — «En — úgymond — öt éve tanítom a franczia nyelvet 
és irodalmat, de sem én, sem tanítványaim nem képesek az önök 
• M»-jét kiejteni.» A készülék megmutatta, hogy a franczia ««»kiejté
sénél nem működik kellőleg közre az angolnak sem a torka, sem az 
ajaka. Bousselot ugyanis azt tanácsolta neki, hogy az ajakát kürt alak
jában kinyújtva, egyszersmind az «i» hangjegyet ejtse ki. Egypárszori 
kísérlet után angolunk a franczia «M»-t is tisztán kimondta.

Egy fiatal ember az «Ecole navale»-ba való felvételi vizsgálatra 
készült és nem tudta a franczia «e»-k hangjegyet kiejteni. Ezen nyelvi 
hibájával az iskolába nem vették volna fel, mert pl. «canoniers, aux 
canons» helyett így vezényelte volna: «anoniers, aux anons». A fiatal 
ember több orvoshoz fordult. Egy sebész orvos meg is operálta a száját, 
mind hasztalan. Végre is Boussolot gyógyította ki bajából a leírt készü
léke segélyével. Önmagától értetődik, hogy Bousselot a hibás kiejtésüek 
gyógyításával kedvtelésből foglalkozik, gyógyítása ingyenes. Ő igazi
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tudós, jelenleg tanár a katholikus egyetemen (École libre des Hautes 
Etudes) és a kísérleti phonetika laboratóriumának igazgatója a Collège 
de France-nél, tehát pap létére állami hivatalban van. A nem régen 
megjelent «Principes de Phonétique experimentale» czimü munkája a 
franczia akadémián jutalmat nyert.

Kousselot munkája alapján az észak-amerikai Egyesült-Államok
ban már is egy intézetet létesítettek a dadogok és a hebegők gyógyítá
sára. Nem ártana, ha nálunk is figyelemre méltatnák a franczia tudós 
munkálatait. Bakos J ános.

XENOPHON MEMOBABILIÁINAK PÆDAOOGIAI 
JELENTŐSÉGE.

Bevezetés.

Ama szellemi kincsek közt, melyekkel a görög genius gazdagította 
a világot, nem a legutolsó a «iracdeia», «пшдаушусхг]* művészete. Oly 
nép, mint a görög, mely az észszertíség és formai szépség elveit válasz
totta vezércsillagaiúl, nagyon hamar szükségét érezhette annak, hogy 
az ideák csiráit a reális világ talajába ültesse át s amaz irányeszméket, 
a melyek folyománya a legtágabb értelmű műveltség volt, rendszerbe 
foglalja. A mélyre ható görög szellem nem érte be azzal, hogy felismerte 
az ideálokat : arra is törekedett, hogy synthetikus voltukat elemezve, 
lényegüket felismerje s elérésüket vagy legalább megközelíthetésüket 
mindenki számára lehetővé tegye ; azaz a görög szellem megteremti a 
nevelés elméletét. A görög világfelfogás gyakorlati téren mindig ragasz
kodott a test és lélek dualismusához s egyaránt méltatta a somatikus és 
a psÿchikus erőket, melyeket a gymnastika, illetve a mudka segélyével 
fejlesztett, e fejlesztés gyakorlati végeredményét a « y.a/.oxayadla » szó
val jelölvén meg. Igaz ugyan, hogy a görög szellem általán véve inkább 
volt «xa/.o's», mint « ayad-óa, » — legalább a mi absolut álláspontunkból 
tekintve. De e ténynek két oka és mentsége is van ; egy az, hogy a 
görög állameszme majdnem széttörhetetlen bilincsekbe verte az indivi
dualitást nemcsak a dór Spartában (a hol teljesen absorbeálta), hanem 
az ion Athénben, a műveltség középpontjában is, másrészt a vallás és 
az ethika minden pædagogiânak nélkülözhetlen föltételei, jelentékeny 
fogyatkozásokban szenvedtek.

A mi mindenekelőtt a vallást illeti, ismeretes, hogy a görög 
anthropomorphistikus polytheismus, a legrosszabb vallások egyike volt. 
Ezt egyes felvilágosultabb fők idejekorán megérezték s részint egyenes
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támadásokat intéztek ellene (Xenophanes), részint a mysterionok életbe
léptetésév el észrevétlenül igyekeztek destructiv hatását paralyzálni. De 
ama támadásoknak, még ha nem lettek volna is oly szórványosak, siker
teleneknek kellett maradniok, mert a polytheismus a görög állameszme 
mgise alatt állott s a mysterionok sokkal kizárólagosabb jellegűek vol
tak, hogy sem a nagy tömeg részt vehetett volna bennük. A mi az 
ethikát illeti, ennek a pædagogia nem igen vehette hasznát. Ha ugyanis 
felteszszük, hogy az ethika a valláson alapszik, akkor meg kell valla
nunk, hogy a görög vallás uralkodó formájából édes-kevés morált lehet 
kihozni. Ha meg az ethikát függetlenítjük a vallástól, akkor sem nyer
tünk sokat. Mire kell ez esetben az ethikát építenünk ? A metaphysikára, 
vagy a mos maiorum-ra vagy az emberrel született morális érzésre ? 
Hogy az utóbbival kezdjük, ismeretes tény, hogy a mily kiváló volt a 
görögség értelmi, oly alacsony fokon állott erkölcsi szempontból ; e 
themát a görögök története új meg új változatokban tűnteti fel. Az ősök 
messze elmaradtak az óriási léptekkel haladó műveltség mögött : a régi 
erkölcsök szószólói Aischylos, Euripides, Aristophanes bármily tiszte
letreméltó alakok, szükségkép megszemélyesített anachronismusokká 
váltak. A mi végre a metaphysikát illeti, a görög philosophia története 
mutatja, hogy az ethika sokáig volt a philosophia mostoha gyermeke. 
A mennyiben a régibb görög bölcsészek foglalkoztak az ethikával, beér
ték annak megállapításával, hogy az emberi természet magában jó s 
hogy az erény nem más, mint a ipúaiq rendjének követése. Ezzel min
den pædagogia fölössé váfflL Pythagoras ugyan azon föltevésből indult 
ki, hogy az ember természettől romlott (s ezért derekas testi és szellemi 
kiképzésre van szüksége), s hogy az ethikai alap conditio sine qua 
non-ja a nevelésnek. De eltekintve rendszerének dór-aristokratikus 
jellegétől, Pythagoras már azért sem gyakorolhatott befolyást a köz
görögségre, mert igen távol működött a görög művelődés ideális köz
pontjától, Athéntől. S még ha a pythagoreusok eszméi (engedelmesség, 
jámborság, erkölcsi tisztaság stb.) utat tudtak volna is maguknak törni, 
el kellett volna enyészniök ama kataklysmában, mely mindenféle isteni 
és emberi tekintélyt megsemmisítéssel fenyegetett. E kataklysmát a 
subjectivismus idézte elő, melynek elvét Protagoras sophista ezen félre
érthetetlen alakban formulázza : wJd-poinoq fxézpov návzajv Trpay/iázwv. 
A sophistikus subjectivismus mit sem árthatott a testi nevelésnek és a 
szellemi nevelés azon részének, mely a (puyrj logikus erőivel állott kap
csolatban. De romboló befolyást kellett gyakorolnia mindenre, a mi a 
ipoyjj alogikus részéből folyt, tehát a hitre és erkölcsre vagyis objective : 
a vallásra és az ethikára. A jogosultságnak némi látszatával okoskodha
tott a sophista a következő módon : Általános érvényű theoretikus tudás 
lehetetlen (egy és ugyanazon dologról ugyanis egyidejűleg nemcsak

3 *
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ezen és azon egyén, hanem különböző időben ugyanazon egyén is külön
bözőképen vélekedhetik) lehetetlen tehát a theoretikus ethika (a morál) 
is. Honnan van hát a gyakorlati ethika (a moralitás) ? A conventióból Г 
De a «xó/xw дсхасох» semmi; a upúosc âcxacox» egyedül okolható meg 
az észből. A morál alapjában van megingatva.

Ekkor lép fel Sokrates s alapját veti meg az egyoldalú rationalis- 
musnak. Sokrates csak oly subjectivista, mint a sophistikusok, azzal a 
jelentékeny különbséggel, hogy az igazságnak kritériumát a fogalmak
ban keresi és találja meg.

A fogalom Sokrates szemében minden : a lét és gondolkozás az ő 
szempontjából egy. Kevés positiv van, a mit Sokratesről mondhatunk, 
de ezt biztosan mondhatjuk. Ismeretes, hogy a platóm ideák csak sokra- 
tesi fogalmak ; Aristoteles szerint az inductio és a definitio (tehát fogalmi 
operatiók) Sokrates gondolatainak műhelyéből kerültek ki. Xenophon, 
a ki legkevésbbé értette meg mesterét, szintén tud valamit a tárgyhoz 
szólani. Mem, I. 1, 16 szerint Sokrates azt kereste : «тс sdaeßss тс daeßeq, 
тс халох, тс aiaypóx etc.1 ; а IV. könyv 6. fejezete a sokratesi dialektika 
méltatásának van szentelve s bár eléggé zavart, de mégis valamelyes 
képet nyújt a sokratesi fogalomalkotásról. Ugyanitt a legvilágosabban 
van kimondva: « ZioxpÚTtjQ y à то be, ji'sx sldóraq тс гхаатох s су тшх oxtwx 
sxopdfs xat tocç d/Àocg dx içyysca&ac dùxacrïïar dix sxsxa axoncôx ahx 
tocç auxocçc, тс ixaazox s'cy тсих ovratv оьдепот e'/.ryys »2 (IV. 6. 1.) Ide 
való az a kétségtelenül sokratesi nyilatkozat, hogy «ос ара sldârsç, oiç 
àsdypÿaâac оЬтос xa'c dóxaxrac.»* (IV. 6. 11.) Hogy Sokrates szerint csak 
a fogalmi tudás az igazi tudás, azt megerősíti amaz ismeretes sokratesi 
paradoxon : «ő nem tud semmit, de azt legalább tudja» ; megerősítik az 
Apologia bevezető fejezetei, melyek szerint épen fogalmi kutatása és 
eironeiája miatt vált gyűlöletessé ; megerősíti az erénynek sokratesi 
definitiója, a mely ellen az aristotelesi ethikák folyton polemizálnak. 
Az erény is tudás, mondja Sokrates és a maga módján Xenophon : 
Mem. III. 9. 5. : веру dé хас тух dcxacorróxryx xa'c тух dXXyx näaax 
аретух а о a c ax ei. ха. с.1 (crotpca е. h. еттаттуру). Az erény =  tudás, — ez 
a meghatározás a végletekig menő következetességig van fentartva. 
Mem. IV. 6, 10—11. szerint a bátorság sem egyéb tudásnál. Mem. III. 1 2 3 4

1 «Mi istenes, mi istentelen, mi szép, mi rú t. . . . s egyéb dolgokat.
2 Sokrates ugyanis azt tartotta, hogy a kik tudják, mi minden egyes 

létezőnek lényege, azok azt másokkal is képesek közölni; . . . azért soha 
sem szűnt meg tanítványaival vizsgálni, mi minden létezőnek a lényege.

3 A kik tehát tudják, hogyan kell bánni, azok képesek is.
4 Azt mondta, hogy az igazságosság és minden más erény nem egyéb, 

mint bölcseség.
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1). 6. szerint то dk i f  w e h  é питой хае а ЦТ} olde, г'} о já^eev те хае оееа&ае 
yeyveùaxeev ёууитатш jtavlaq èXoylÇero elvae.*1 (A mániákus t. i. szintén 
nem tudja  mit cselekszik.) Koronája a sokratesi paradoxonoknak amaz 
állítás, hogy az az ember, a ki szándékosan hazudik, jobban ért az 
igazsághoz, mint a ki nem szándékosan (IV. 2, 20.) íme a legtisztább és 
legegyoldalúbb rationalismus, melyet a philosophia története felmutat
hat : az ethika logikává van változtatva. Sokrates definiálja az erényt, 
de — és ez lényeges szempont — meghatározása egészen formális ma
rad. Bizonyítja ezt a többek közt az a jelenség, hogy a sokratesi iskolák 
homlokegyenest ellenkező tanokat hirdetnek s mégis joggal állíthatják, 
hogy Sokrates alapján állanak. Külön alapon áll Xenophon is, a mint 
ezt alább meglátjuk, jóllehet Sokrates szájába adja elveit. Mem. I. 4, 1. 
olvassuk, hogy némelyek hite szerint Sokrates jól tudta az embereket 
az erényre ösztökélni, de nem tudta őket arra rávezetni. Hasonlóan 
nyilatkozik a Cleitophon plátoni dialog. Hippias (Mem. IV. 46.) gúnyo
lódva hozza föl Sokrates ellen, hogy mindig ugyanazon beszédekkel 
hozakodik elő, s Sokrates ezt még azzal toldja meg, hogy ugyanazon 
dolgokról állítja- ugyanazt. Az ok világos : a sokratesi rationalizmusnak 
materiális közölni valói nem voltak. Ezért kérdezősködik folyton Sokra
tes s e szempontból érthető Hippias fölháborodása (IV. 4, 9.). Aristote
les is mondja, hogy Sokrates csak kérdezősködött, nem felelt. A IV. 4. 
dialógban Sokrates mulatságos módon akar a felelet alól kibújni, s 
újra meg újra kérdezősködni akar, míg végre helyt áll. (IV. 4, 10—11.). 
Positiv közölni valói tehát nem voltak. Ez — daczára a folyton szónokló 
s positiv adatokat közlő Sokratesnek — magából a Memorabiliákból is 
kitűnik, I. 2., 7. az emberek azon fajával foglalkozik, mely azt ígéri, 
hogy megtanít az erényre ; I. 2., 8. pedig határozottan kimondja : 
«l'oixpÛTrjÇ dk ещууеймто fikv oodeve ттеиттоте tocoutov oûôév»3 I. 2., 3. 
« xa'iToe ye оодеттожате _иттеауето dtdáoxa/.oq elvae toÓtou.»3 Nem 
nehéz belátni, hogy a sokratesi formális rationalismus kibékíthetlen 
ellenmondásban van a Memorabiliákban rajzolt Sokrates elveivel. 
A xenophoni Sokrates nem rationalista, épen nem vallja azt, hogy 
semmit sem tud ; ellenkezőleg, a praktikus élet minden terén otthon 
érzi magát ; buzdít, int, korhol, tanácsol, mint a legjobb pædagogus. 
A Memorabiliáknak imént idézett nehány helyét s a történeti Sokrates
nek elveit lehetetlen a xenophoni Sokrates alakjával és elveivel össz- 1 2 3

1 Önmagát nem ismerni és a mit az ember nem tud, igaznak ta r
tani és azt hinni, hogy tudja : erről azt mondta, hogy ez legközelebb van 
az őrültséghez.

2 Sokrates ellenben soha senkinek nem Ígért ilyesmit.
3 Mindazáltal soha sem tolta föl magát tanítójául.
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hangba hozni. Ezzel tisztában kell lennünk, mert e kérdés eldöntésétől 
függ annak megállapítása, hogy a Memorabiliák pædagogiai elvei Sok
rates vagy Xenophon sajátjait képezik-e vagy nem.

Sokat vitatott, részben máig sem tisztázott kérdés, ki hagyta ránk 
Sokrates elveinek és alakjának leghűbb képét. A többség ama felfogás
ban nyugszik meg, hogy Sokrates képét Platon idealizálta, Xenophon 
popularizálta, hogy Platon Sokrates esoterikus tanait adja elő jobban, 
Xenophon pedig azoknak praktikus alkalmazását. Mondják, hogy Xe
nophon történeti alapon áll, s félreérthetlen czélja : kimutatni, hogy az 
athéni ekklesia halálitélete teljesen jogtalan eljárás volt, míg Platon 
semmiféle történetírói hűségre nem támaszt igényt. Ez esetben a Memo
rabiliák pædagogiai elvei természetesen sokratesi tulajdont képeznének. 
De a dolog valószinűleg egészen másként áll s nem lehetetlen dolog : 
tetszetőssé tenni, hogy Xenophon nem tudta Sokrates elveit méltányolni, 
sőt ha tudta volna, sem akarta volna s ha akarta volna, sem lett volna 
módjában.

Mért nem birt volna Xenophon Sokrates elveinek mélyére hatolni? 
Mert nem volt philosophus. Tekintsünk végig az irodalomtörténet lap
jain, meg fogunk lepődni Xenophon sokoldalúságán ; tekintsünk élet
rajzi adataira : Xenophon egész valójában praktikus egyéniségként fog 
előttünk megjelenni. Hogyan lehet elképzelni, hogy olyan ember, a ki 
történetírással foglalkozik (Anabasis, Hellenika), pædagogiai regényt ír 
(Kyrou paideia), politikai kérdéseket fejteget (Lakedaimonión és Atlie- 
naion politeia), pénzügyi capaeitásnak mutatkozik (Poroi), az oekonomiá- 
val elméletileg és gyakorlatilag foglalkozik (Oikonomikos), a mellett nagy 
előszeretettel katonáskodik, kitűnő hadvezér, szakszerű utasításokat ad 
a lovassági vezérnek (Hipparchikos), a lovakban és kutyákban nagy 
kedvét találja (nspt Inntxrjç és ^uv/jyévtxóq) — hogyan lehet elképzelni, 
hogy olyas valaki, a ki egy személyben történetíró, pædagogus, politikus, 
financgenie, œkonomus, katona, sportember, — egyidejűleg alaposan 
művelhesse a pliilosophiát s gyakorlati eszmékkel telve, mélyére hatol
jon oly tannak, melynek végeredménye : nincs más realitás, mint az — 
idealitás?! Elismert tény továbbá, hogy Xenophont, mint történetírót, 
sohasem vezették objectiv szempontok, Anabasisát annak bebizonyítá
sára írja, hogy az athéniek ügyes és derék strategost vesztettek benne 
a Hellenikában Spartát Thebai rovására az előtérbe tolja ; a Kyrou pai- 
deiában senki sem fogja keresni a nagy Kyros történetileg hiteles képét. 
Xenophon bámulatosan híjával van minden tárgyilagosságnak: soha
sem rajzol individuumot, mindig csak ideált : ezért nemcsak hús- és vér
nélküli abstractiók (a hipparchikos, kynegetikos), hanem a történeti sze
mélyek (Agesilaos, ifj. Kyros, Sokrates) is mintha egymásról volnának má
solva: vakító fehér, tiszta, szennyfolt nélküli valamennyi. Sa mily elfogult
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Xenophon a rokonszenvben, oly elfogult a gyűlöletben is : Cunaxától 
nines messze Koroneia ; Agesilaoslioz ragaszkodása kicsinyíti Epamei- 
nondas és Pelopidás érdemeit. Ha tehát képes lett volna a sokratesi 
rationalismust megérteni, nem tette volna, mert hiszen, — mint alább 
meglátjuk, — ezzel elismerte volna, hogy az athénieknek igazuk van. 
S ő tette volna ezt az athéniekkel szemben — ő, az aristokrata, a rene
gát ? S mért is tette volna a panegyrisek és enkómionok korában, midőn 
a subjectivismus valóságos orgiákat ünnepelt? Hogyan érezhette volna 
egyedül Xenophon kötelességének a tárgyilagosságot, midőn a legkomo
lyabb történetiró, Thukydides, egyenesen kijelenti, hogy történeti sze
mélyeinek beszédeit ő maga költi. Igaz, hogy Thukydides jellemezni 
akar e beszédekkel, de nem akarja-e Xenophon is jellemezni Sokratest, 
a kiben kedvére való ideált vélt vagy akart látni ? 0  maga valószínűleg 
nem is gondolt arra, hogy valaki a Sokrates szájába adott pædagogiai 
beszédeknek történeti hitelt ád. Mi, az utókor, semmi esetre sem adha
tunk, ha meggondoljuk, hogy Xenophon a Memorabiliákat a legkedve
zőbb esetben, skillusi jószágán kezdhette írni a koroneiai ütközet után, 
mikor Sokrates beszédeinek okvetetlen ki kellett esnie emlékezetéből ; 
fontos okok Szólnak azonban a mellett, hogy a Memorabiliák sokkal 
későbben, talán Xenophon élete vége felé keletkeztek. E beszédek csak 
akkor lehetnének hitelesek, ha Xenophon azon melegében készített 
volna jegyzeteket. De erről egy szót sem hallunk, s maga is mondja, 
hogy emlékezetből ir. (I. 3., 1.) De nem maradhattak-e e beszédek Xeno
phon emlékezetében ? Nem ! Ehhez nagyon is könnyű köznapi és triviális 
tartalmúak : dialógusokat, ily nagy számban, különösen ha tartalmuk nem 
fontos és emlékezetbe nyomuló, évek hosszú során át senki sem őrizhet 
meg elméjében. E dialógusok ellen nemcsak tartalmuk, hanem rövid
ségük is szól : a sokratesi exetasis, még ha túlnyomó részben jelentkez
nék is a Memorabiliákban, ilyen hamaros munkát nem végezhetett. 
A mi végre a xenophoni nyilatkozatot illeti,, hogy ő szem- és fültanuja 
volt egyes dialógusoknak, nem fölösleges tarra utalni, hogy ilyenféle 
nyilatkozatokkal a klassikusok általán nem fukarkodnak ; nem fukarko
dik Xenophon sem ; Mem. IV. 2-ben pl. azt olvassuk, hogy Sokrates 
egyedül jött Euthydemoshoz a nyergesmtíhelybe (IV. 2., 8.). De hogyan 
Írhatta le akkor Xenophon ezt a dialogot, mely azonkívül leghosszabb 
valamennyi között ? Ugyanígy jár el az Oikonomikosban, melynek jel
lege félreismerhetetlenül fictiv. Már pedig a Memorabiliák és Oikono- 
mikos kétségtelenül összetartoznak.

Ha tehát Xenophon nem birta, nem akarta, nem volt képes a 
sokratesi rationalismust felfogni, akkor világos, hogy a Memorabiliák 
pædagogiai elveit ő maga adja Sokrates szájába. Sokratest tehát maga 
Xenophon tette paedagogussá. Azok a. paedagogiai elvek, melyeket
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Sokrates a Memorabiliákban hangoztat, Xenophon tulajdona — a 
mennyiben a specialis kutatások ellenkező eredményt nem tesznek 
valószínűvé.

40

A nevelésről általában.

Hogy Xenophon a nevelés gondolatával egész életén át foglalko
zott, azt nemcsak a Memorabiliák, hanem a Kyrou paideia is bizonyítják. 
E szerint ama kérdés, vájjon lehetségesnek gondolta-e a nevelést, fölös
leges. Nem érdektelen azonban ama módot vizsgálni, a hogyan Xeno
phon a nevelés lehetőségét gondolta. E téren Xenophon egészen más 
alapon áll, mint mestere. A nevelés egy részének minden bizonynyal 
az ethikán kell alapulnia. Fönnebb láttuk, hegy Sokrates logikává vál
toztatta az ethikát ; а фи%jy-nek csak logikus természetét ismerte el, s 
az alogikus functiókat egyszerűen tagadta. E ténynyel alább bővebben 
is foglalkozunk ; itt csak azt constatáljuk, hogy Sokrates nézete szerint 
az ember lényege az ész, így tehát minden nevelésnek az észszel kell 
kapcsolatban lennie. A fogalmak benne vannak az ethikai alanyban, 
csak nincsenek felismerve. De mihelyt ez megtörtént: a cselekvés követi 
a megismerést. A ki tehát tudja, mit kell cselekednie, az cselekszi is 
azt. Ez a sokratesi consequens rationalismus. Ez álláspontból képzelhe- 
tetlen, hogy az ember jobb tudása ellen cselekedjék : mert ez logikai 
ellenmondás volna. A sokratesi rationalismus tehát az észt javítja, mint 
egyedüli lehető cselekvés-forrást, melyből úgy folynak a cselekedetek, 
mint a syllogistikus prasmissákból a conclusio. Xenophon egészen más 
meggyőződésben : mesterének tana ellen egyenesen polemizál. Polé
miájának alapja ama meggyőződés, hogy а фи/?]-nek alogikus functioja 
is van,! melyet bátran akaratnak mondhatunk. A nevelés lehetőségét 
már mostrXenophon úgy képzelhette, hogy a motívumok a ratión mint 
médiumon keresztül mozgásba hozzák az akaratot. A nevelés lehetősége 
azon fordul meg, lehetséges-e az intellectuson keresztül az akaratra 
hatni, illetőleg az akarásba bizonyos állandóságot hozni be, minek foly
tán az ethikai subjectum mintegy ösztönszerűleg érzi magát indíttatva 
az actióraj Maga az akarat gyönge nádszál, mely folyton támogatásra 
szorul. E támogatást az oktatás és gyakorlat (II. 6., 39.) adja meg. Ha ez 
hiányzik, akkor a kívánságok ráveszik a lelket, hogy az ő kedvök szerint 
cselekedjük, és a test javára (I. 2., 23.). A test és a lélek (az ethikai prin
cípium) folyton küzdelemben állanak egymással. így azután dtönnyen 
lehetséges, hogy a jól nevelt ember elveszti műveltségét, a mértékletes 
mértékletlen lesz, az igazságos igazságtalan (I. 2., 3.). Alkibiadés 
Sokrates oldalán képes volt leküzdeni a nem szép vágyakat (I. 2., 24.),
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de azután elhanyagolta magát : születésében, gazdagságában, hatalmá
ban elbizakodván, felfuvalkodottá lett. (I., 2., 24—25.).

(IV. 1.) : Együgyűség azt hinni, hogy az ember tanítás nélkül bár
mily jelentéktelen dologban valamire vigye (IV. 2., 2.). A nevelés szük
ségessége, mint alább látni fogjuk, hasznosságával van indokolva. Neve
lésre főleg a természetöknél fogva legjobbaknak látszóknak van szük
ségük (IV. 1., 3.) épen úgy, mint a legjobb kutyáknak és lovaknak; 
(IV. 1., 3.) mert ellianyagoltatás esetén belőlük válnak a legrosszabb s 
legféktelenebb emberek, (IV. 1., 4.) épen úgy, mint a legtöbbet ígérő 
lovakból lesznek idomltás nélkül a legféktelenebb s legrosszabb, vagy a 
legjobb kutyákból hiábavaló, harapós és szófogadatlan állatok. A gaz
dagság senkinek sem ad jogot arra, hogy a nevelést magára nézve fölös
legesnek gondolja (IV. 1., 5.). Nevelés (tanulás) nélkül ugyanis senki 
sem képes a hasznosat a károstól megkülönböztetni, ha meg ezt nem 
tudja, nem válhatik boldoggá (IV. 1., 5.) azaz: nem vezetheti a maga 
házát és az államot becsülettel, s nem tud emberekkel érintkezni (IV., 
1., 2.). Xenophon igen józan gyakorlati elveket vallott, s a nevelést is 
olyan elvekre alapította, melyek az első tekintetre tetszetősek voltak. 

^Erősen ragaszkodott a meglévőhöz s ehhez fűzte eszméit. Mint jó görög 
sohasem feledkezik meg az állam és vallás követelményeiről s e korlá
tokon belül csakis a gyakorlati élet követelményeinek enged tért, a mint 
ezt alább bővebben kifejtjük. A mily rossz philosophus, olyan jó pæda- 
gogus, nemcsak a tartalom, hanem a forma tekintetében is. A Memora- 
biliák Sokratese antisthenesi befolyás alatt épen nem gondol arra, hogy 
a fogalomalkotással beérje s párbeszédben fejtsen ki homályos dolgokat. 
A xenophoni Sokrates nevelni akar, nem kutatni. Ezért nem is szereti 
a dialógust : mivel positiv közölni valói vannak s a közlendőkkel előre 
tisztában van, legtöbbször úgy lép föl embertársai előtt, mint a tanító a 
gyermek előtt. Hosszadalmas beszédekben fejtegeti az enkrateiát, 
mely szerinte, minden erény alapja (I. 5.), melegen ajánlja életmódját 
(I. 6.), atyailag óv a dicsekvéstől (I. 7.), minden kutatás nélkül dicséri a 
barátságot (H. 4. H. 6.), mérlegeli a különböző barátok értékét (H. 5.). 
vizsgálja a munkás élet hasznát (H. 7.). A dialógusok nem végződnek 
definitiókkal, hanem atyai intelmekkel és jó tanácsokkal. így tanácsolja 
Eutherosnak,hogy alkalmazkodjék (II. 8.), Kritonnak, hogy miként véde
kezzék a sykophanták ellen (H. 9.), Diodorosnak, hogy jó barátokat 
szerezzen (II. 10.), Theodoté hetairának, hogy mikép keríthet hálójába 
férfiakat (II. 11.), Epigenésnek, hogy gyakorolja testét (H. 12.), Euthy- 
démosnak, hogy ismerje meg magát (IV. 2.) stb. stb.

A parainetikus rhetorika épúgy jellemzi a xenophoni Sokratest, 
mint a rationalismus a történeti Sokratest. A xenophoni Sokrates fölénye 
érzetében gyakran iskolamesterkedik, s bőven használja a fenyegetés,
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korholás, gáncsolás pædagogiai eszközeit. Ebben a kynikusok befolyá
sára lehet ismerni, a kiket épen ezért Zeller az ókor kapuczinusainak 
nevez. Különösen Antisthenés szeretett ily módon hatni hallgatóságára 
s Xenophon elég jól utánozza. Sokrates finom urbanitásával nehéz volna 
összeegyeztetni ama tősgyökeres kifejezéseket, (bolond, együgyű, rab
szolga, esztelenség (IY. 7.), szolgalélek (IY. 2., 22.). disznóság (I. 2., 30.), 
bolondság (I. 3., 4.), a has, alvás és kéj rabja (I. 6., 8.), legoktalanabb 
állat (II. 15. stb.) melyek hemzsegnek a Memorabiliákban. Antisthenés 
befolyására vezethető vissza ama körülmény is, hogy a xenophoni 
Sokrates úgy fogja föl a nevelést, mint dressurát, a ló és kutya épúgy 
jellemzik Antisthenés beszédeit, mint a kézművesek a történeti Sokra- 
teséit.

Ha ezek után valószinű, hogy Xenophon nem meríthette a sokra- 
tesi rationalismusból pædagogiai elveit, joggal kérdezhetjük, hogyan 
jutott azon gondolatra, hogy Sokratest gyakorlati pædagogusnak a 
parainetikus rhetornak rajzolja. A felelet egyszerű : a történeti Sok
rates egyénisége csábította rá. Sokrates mérhetetlen befolyást gyakorolt 
korára : olyan ember, a ki az egész görög philosophia evolutiójának 
adott lendületet, a kit vígjátékíró választ czélpontul, a ki vérével pecsétel 
meg elveket, ilyen ember nagyon alkalmas volt arra, hogy ideált csinál
janak belőle. Elősegítette e processust azon körülmény, hogy Sokrates 
magánélete valóban mintaszerű volt. Xenophon a Memorabiliák végén 
vallja: «êôôxee zocoőrog eivai o?og av er/j aptozog те ávrjp xac sódat- 
povéavarog» * (IV. 8., 1!.). A mintakép megvolt, csak szavakat kellett 
szájába adni.

Ha Xenophon joggal elmondhatta mesteréről : «npöírov piv abzàg 
(pavepoq rpo zoïg ouvoûatv rjax/fxojg aorm pAXtaza. nwxrwv âvfXpamwv»— 
azt hitte ép oly joggal folytatja is: « inéra dtaXeyópewg itpoerpénezo 
návrwv páXtozazobg auvóvzag про g êfxpàrecav.»** (IV. 5., 1.). Megszó
laltatta tehát Sokrates néma ethikai egyéniségét vagy helyesebben : 
Antisthenés és a maga elveit adja Sokrates szájába. A sokratesi rationa- 
lismus egyáltalán nem törődött semmi pædagogiâval, de lehetett belőle 
paedagogiát csinálni, mert formális principiumnak tetszőleges tartalmat 
lehet adni, a minthogy követői (Eukleides, Antisthenés, Aristippos) 
adtak is. Ama nagy csődben, a melybe az ész a görög speculativ philo-

* Előttem olyannak tűnt fel, a milyen csak a legjobb és legboldo
gabb férfiú.

** Először is önmagát mutatta be tanítványai előtt, mint ki vala
mennyi ember között leginkább gyakorolja magát (az önmegtagadásban) 
tanítványaival beszélgetvén, őket mindenkinél inkább buzdította az ön
megtagadásra.
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sophia s a Sophismus által jutott, bizonyára sokan érezhették, hogy 
nem jó a régi épület alapjait ingatni, míg új nincs, s hogy tanácsos a 
reális élet talaján megmaradni. Ezek között van Xenophon is. Úgy 
hiányos philosophiai műveltsége, mint praktikus érzéke arra utalta, 
hogy egyszerű, józan s a tömeg által felfogható pædagogiai elveket hir
dessen. E pædagogiai elvek szoros kapcsolatban maradtak az állam
mal : mert Xenophon korának fia; a vallással: mert Xenophon a 
metaphysika iránt ellenséges indulattal viseltetik ; a gyakorlati élet
tel : mert Xenophon minden izében praktikus egyéniség, a kinek 
tudomány és művészet minél kevesebb kell s a kinek rendszerében, 
ha ugyan erről szólhatni, az ethika nem más, mint a theoria az élet 
praxisához.

Lássuk az elveket egyenkint.
(Folytatása köv.)

F rankl I stván.

A LATIN NYELV KÖZÉPISKOLAI TANÍTÁSA 
ÉS A TAN TERVBEVISIO.

Az Országos Közoktatási Tanács ismeretes javaslata a latin nyelvi 
és irodalmi tanítás terén úgy a tanítás czélját, mint az olvasmányok 
anyagát és sorrendjét,^úgy a heti óraszámot, mint a szorosabban vett 
nyelvtanítás didaktikai beosztását illetőleg lényeges változtatásokat 
javasol.

Ezek a változtatások most, a döntés küszöbén, annál is inkább 
kihívják a tárgyilagos megvitatást, mert míg egyrészt az eddigi gymna- 
siális tanterv rendelkezéseivel szemben sok tekintetben lényeges javulást 
tüntetnek föl, addig másrészt némely rendelkezésükben bizonyos elha- 
markodásnak és homályosságnak bélyegét hordják magukon, egyszers
mind, legalább véleményem szerint, kétes értékű intézkedéseket is tar
talmaznak. — Mind ezek együttesen részint a határozottabb stilizálás, 
részint a javítás, vagy legalább is a tárgyilagos fölvilágosítás és meg
nyugtatás szempontjából jogos megjegyzéseket és aggodalmakat kel
tenek.

Ez az oka annak, hogy alulírt, ki a revisionális mozgalmak kez
detén inkább csak a görög nyelvi és irodalmi tanítás eredményesebbé és 
behatóbbá tétele szempontjából szándékozott pár szerény észrevételt 
koczkáztatni, most, ezen munkálatok és tárgyalások megjelentő után, a 
döntés küszöbén, indíttatva érzi magát, hogy megjegyzéseit és aggodal
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mait a latin nyelvi és irodalmi tanítás tervére vonatkozólag is egész 
nyiltan kifejtse.

Kezdve a latin nyelvi és irodalmi tanításnak ozélján, azt a javaslat 
következő két, illetőleg három pontban fejezi ki: «A kiszemelt Íróknak 
a nyelvtan ismerete alapján való megértése és szabatos fordítása egy
részt, másrészt pedig a római nép társadalmi és művelődési viszonyai
nak a tárgyalt irodalmi müvek alapján szerzett ismerete».

Ha az itt'kifejezett őzéit egybevetjük a latin nyelvi oktatásnak az 
eddigi gymnasiális tantervben kifejezett czéljával, mely az itt felsorolt 
pontokon kívül azt is megkövetelte, hogy a tanuló ismerete köréből vett 
magyar szöveget helyesen tudjon latinra fordítani, első tekintetre feltű
nik, hogy az elaboratum, mely a latin tanítás heti óraszámát is 49-ről 
43-ra, tehát 0 órával leszállítja, az eddigi tantervben őzéiként hangoz
tatott latin stiláris készséget elejti, helyette a megokolásban a tanítás 
súlypontját az olvastatásra s a tárgyalandó auctorok mennél többoldalú 
megismertetésére, szóval a római irodalomnak és a római életnek lehe
tőleg beható ismeretére helyezi. —- Ép azért a VII. és VIII. osztályban 
a római régiségek, illetőleg irodalom összefoglaló, rendszeres áttekintését, 
is megköveteli.

Az itt tapasztalt kettős hátralépés, nevezetesen a heti tanóráknak 
összesen 0 órával való leszállítása egyrészt s ezzel kapcsolatban a latin 
nyelvi stiláris készség elejtése másrészt önmagukban véve, legalább véle
ményem szerint, a latin nyelv eredményes tanítása szempontjából nem 
szolgáltatnak aggodalomra okot. — Míg ugyanis egyrészt az a stilisztikai 
készség a tanulók jó nagy részénél eddig is csak jámbor óhajtás maradt, 
addig másrészt a latin nyelvi és irodalmi tanítás oly részét képezte, 
melynek az irodalmi és művelődéstörténeti mozzanatokhoz vajmi kevés 
köze volt, praktikus szempontból is nagyon kevés czélt szolgál már nap
jainkban. — E szerint azt, mint a gymnasiális latin nyelvi tanításnak 
egyik kifejezett czélját hangoztatni magam is fölöslegesnek tartom, s az 
a meggyőződésem, hogy midőn a tanács tervezetében annak úgy, mint a 
latin nyelvi tanítás egyik kifejezett czéljának helyt nem adott s az okta
tás erejét az irodalmi és mívelődéstörténeti momentumokra terelte, 
ezzel csak az általános tanári közvéleménynek adott hangot. — Kifogá
solnom kell azonban azt, hogy midőn a tanács a latin nyelvi tanítás 
terén úgy az óraszámot, mint a kitűzendő czélt illetőleg bizonyos tekin
tetben visszalépett, nem érezte szükségét annak, hogy a latin tanítás 
terén felszabadult óratöbbletet a gymnasiális tantervben fontosságához 
képest nagyon is mostoha elbánásban részesülő görög nyelvi és irodalmi 
tanítás behatóbbá tételére alkalmazza, s másodsorban helyeselnem kell 
a latin nyelvi tanítás érdekében, hogy a tanács a magyarból latinra for
dítás teljes mellőzését czélzó indítványt elvetette.
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A mi a latin tanítási anyagot magát és annak beosztását illeti, 
föltétlenül helyeslem az állandó bizottság azon czélzatát, mely szerint az 
eddigi eljárás helyett kivált a III. és IV. osztály olvasmányi anyagát 
változatosabbá tenni törekedett. Az eddigi tényleges állapot ugyanis, ha 
nem is a tanterv egyenes követelése szerint, de tényleg az volt, hogy a 
tanuló kezdve a II. osztályon s folytatva a III. és IV. osztályon át egyéb 
prózát nem olvasott, mint Liviusnak a nyelvtanítás czéljaira jól-rosszul, 
legtöbbnyire nem szerencsésen összeállított kivonatait, ráadásul aztán 
az V. osztályban újra csak Livius-t olvassa.* — Hogy ez a tárgyi és 
nyelvi évekig tartó egyformaság, mely a tanulás e fokán úgy tárgyi, mint 
nyelvi tekintetben is számos nehézséget okozott (tekintsük csak Livius 
körmondatos stílusát, melyet könnyűvé a legjobb átdolgozás sem tehet), 
mondom, hogy ez a folytonos egyformaság unalmat eredményezett, azon 
egy cseppet sem kell csodálkoznunk, unalmat, mely tanárt és tanulót 
egyaránt megzsibbasztott s mely Livius beható tanulmányozása helyett 
még az V. osztály olvasmányára is, midőn végre a folytonos Livius- 
kivonatok helyett a tanuló Liviust a maga valóságában hallotta szólni, 
mondom, még az eredeti Liviusra is rávetette árnyát, a mely egyébiránt 
még a tanulás e fokán is épen nyelvi nehézségeinél fogva is nehézsége
ket okozott. Midőn tehát az elaboratum az örökös egyformaság helyett a 
1П. és IV. osztály latin olvasmányainak megválasztásában tartalmilag és 
stiláris tekintetben is a « varietém delectat» elvére helyezkedett, ezen elvi 
elhatározásáért csak dicséret illetheti. — Dicséret illeti különösen azért 
is, hogy szakítva azzal a túlhajtott követeléssel, mintha latin nyelvi taní
tásnál épen csak római dolgokról olvashatnánk, a III. osztály olvasmá
nyául Cornelius Neposnak, a hazaszeretet, az önzetlen, nemesebb, ideáli- 
sabb felfogás és jellem fejlesztésére e korú fiuknál megbecsülhetetlen 
hatású életrajzait vette fel. — Végre is épen a classikus nevelés egyik fő 
föladata az, hogy az önzetlen hazaszeretet, magasztos jellemek, fenkölt 
egyéniségek dicső példáinak eleven szemléltetése által nemesebb, ideáli- 
sabb felfogást és gondolkozást csepegtessünk a serdülő gyermekifjú 
szívébe, a ki soha sem feledi el azt a lelkesítő hatást, mit egy Miltiades, 
Themistokles, Kimon stb. dicső tetteinek eleven rajza lelkére gyakorolt, 
ez ifjúi lelkesülésnek jótékony melege megmarad még akkor is, midőn 
deresedő hajjal az élet harczai közt az egyszerű és magasztos történetkék 
szálait már elfeledte is, ösztönné válik az, mely őt mindig a szépre, a 
jóra, a nemesre vonzza ifjúi erővel — s ez épen, a nemes érzés és gon
dolkozásmód kifejlesztése iskolai nevelésünk legfőbb czélja. — Mivel 
erre épen Nepos életrajzai különösen alkalmasak, egyenesen pædagogiai

* (Abban nem Livius a hibás, ha a kivonatok netalán rosszak 
voltak ; egyébként volt jó kivonat is. — Szerk.)
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bűn * volt azokat az eddigi tantervből kihagyni, s újólag csak dicsérettel 
illethetjük az állandó bizottságot azért, hogy felkarolta őket.**

A IY. osztály prózai olvasmányai Curtius Bufus, vagy Cæsar len
nének az elaboratum tervezete szerint. Az elaboratum első sorban 
Curtiust ajánlja, mint a kinek «Alexander Magnus »-a Cornelius Nepos 
életrajzainak ép kellő folytatása, «gyönyörű részletei vannak, jellemzések, 
csataleirások, városok és népek rajza, megindító, drámai erejű jelene
tek».— Cæsar az elaboratum szerint «tartalmilag nehezebb, távolabb 
esik a tanuló érdeklődése körétől, de római. — Csakis jól megválogatott 
szemelvényekben olvastatható». — Ezt föltétlenül nem Írhatnám alá, 
sőt tanári körökben nyilvánított nézetnek adok kifejezést, midőn azt 
állítom, hogy Curtiust sokan épen nem úgy Ítélik meg, mint az elabora
tum szerzői, hanem unalmasnak, stílusát száraznak, nehézkesnek tart
ják. — Mindenesetre kár lesz Cæsar hátrányára első sorban ajánlani, 
kinek «Bellum Gallicuma» mindnyájunknak kedves olvasmánya volt. — 
De azért szívesen elhiszem, hogy «jól megválogatott szemelvényekben» 
az is olvastatható.

A III. osztályi Phsedrust és a IY. osztályi Metamorphosest ma
gukban véve senki sem kifogásolhatja — prosodiai és metrikai alap
fogalmak, senarius, hexameter. — Hiszen bizonyos igaz, hogy Ovidius a 
római poesis egyik leggeniálisabb alakja, a nyelv és verskezelés könnyed 
elegantiájában pedig minden római költő mintaképe lehet. — Az is igaz, 
hogy az eddigi tanterv e kiváló költővel nagyon is mostohán bánt el, 
úgy szólván ügyet sem vetett reá. •— Azért én föltétien helyeslem azt, 
hogy a tantervben Ovidius költeményei nekik megfelelő méltánylást 
nyerjenek. — Ép azért annak sem vagyok ellene, a mit a javaslat szin
tén tervez, hogy az V. osztályban folytatólag Ovidius és kivált Fasti tár

* Ugyan ! Lássunk már egyszer tovább egy-egy tárgy korlátáinál. 
A mostani tanterv nem tárgyanként van kigondolva, hanem egész szerves 
egységében megcsinálva. Ha kihagyta a latin auctorok közül a jó Nepost, 
bőségesen kárpótol érte a magyar és a német olvasmányok közt, pl. a 
sokkal tartalmasabb Plutarchosszal ! Sőt az annyira leszólt Liviusban is 
vannak a jellemességnek és a hazaszeretetnek olyan lélekemelő példái, mint 
Corn. Neposban. Cincinnatus csak jobban hozzászól a gyermek szivéhez, 
mint pl. Eumenes. Szerk'.

** A czikkiró lelkesedik a III. és IV. oszt. olvasmányi anyagának 
reformjáért. Pedig destructivebb munkát a revisio kevés helyén végezett a 
tantervnek, mint épen e helyen, ennek a kaleidoskopnak a régi tanterv 
egységébe való beillesztésével. Nemhogy a római világba vinné bele a tanu
lót fokozatosan és mindig mélyebben, hanem önkényesen rángatja a make
dónok, gallok, görögök közé. S erre nem igen van mélyebb argumentum — 
mint szerzőnknél is — a «varietas delectat»-féle jelszavaknál. Szerk.
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gyaltassanak. — Meg kell azonban jegyeznem, hogy volt az eddigi tan- 
tervben egy rendelkezés, melyet a javaslatban nem szívesen nélkülözök. 
Értem az Y. osztályban olvasott lyrai anthologiát, melynek révén a tanu
lónak nem csak eddig szerzett metrikai ismeretei nyernek kiegészítést, 
hanem egyszersmind Nœvius, Ennius, Catullus, Yergilius, Ovidius, 
Tibullus, Propertius, Juvenalis és Martialis szemelvényeinek ismertetése 
folytán legalább rövid és közvetlen betekintést nyer a latin lyra törté
netébe, s alkalma van a később is olvasandókon kívül egy pár oly római 
költővel, vagy költői műfajjal, ha csak pár példán is közvetetlenül meg
ismerkedni, a kikről, vagy a melyekről ily közvetetlenséggel hallania 
soha többé alkalma, legalább az iskolai életben nem lesz. -— Hiszen, 
hogy a latin iskolát végzett ifjú, hogy minden egyebet elhagyjak, egy 
Catullusról, a római lyra legközvetetlenebb, legigazabb képviselőjéről, ki 
eredetiség, hév és közvetetlenség dolgában az összes római lyrikusok 
élén áll s kinek úgy élete, mint költészete annyira utal a mi halhatatlan 
Petőfinkre, mondom, hogy e kiváló lyrikusról nevén kívül semmit se 
halljon, valóban tűrhetetlen állapot. — Erre és még sok egyébre volt jó 
az a kis anthologia, azért én azt fájdalmasan nélkülözöm az elaboratum- 
ban, mert bármily ismertetés azt a közvetetlenséget, mely csak pár köl
temény taglalásában is megnyilatkozik, meg nem közelítheti.

Ép azért kérdés, kárpótól-e mindezért az a körülmény, hogy a 
javaslat, mely Ovidiusnak — Metamorphoses, к. b. 500 sor — már a IV. 
osztályban kiváló helyet biztosít, az Y. osztály fő Írójává újra csak Ovi- 
diust tette s itt a Fasti-ból k. b. 1000 sor olvastatását contemplálja ?

Már az is kifogásolandó, hogy mellőzve Ovidius egyéb költemé
nyeit, pusztán a Fasti-1 tűzi ki az V, osztály költői olvasmányául. — 
Eltekintve attól, hogy a tanár kezét ennyire megkötni bajos dolog, nem 
emelhető-e a javaslat ellen joggal az egyoldalúság vádja, a mit pedig az 
eddigiekben épen orvosolni törekedett? — Nem volna-e czélravezetőbb 
Ovidius Metamorphosisainak a IV. osztályban contemplait olvastatását 
az V. osztályban vagy egy oly lyrai anthologiával kiegészíteni, melyben 
a fönt elsorolt Írók mellett a legnagyobb helyet épen Ovidius költemé
nyei, a Fasti, a Tristium v. Ex Ponto egy pár szép darabja foglalná el, 
vagy akár Ovidiuson kívül is egy kis költői anthologiát olvastatni? — 
Én épen az elaboratum által is hangoztatott irodalmi nevelés szempont
jából semmi esetre sem szeretnék erről lemondani.

De az V. osztály contemplált prózai olvasmánya is méltó megjegy
zésekre adhat okot.

A régi tanterv a gymnasium V. osztályának fő olvasmányával 
Liviust — - kivált XXI—XXII. k. — rendeli. — Hogy ezen auctort úgy 
nyelvi, mint tárgyi nehézségei miatt az elaboratum hátrább tette, mint 
a hol - V. osztály — a régi tantervben előzményei miatt az unalom
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betetőzésére állnia kellett, azt csak helyeselhetjük. — De hogy Ciceróval 
akarja helyettesíteni, az legalább is egy kissé merész kísérlet, a melyet 
nem is okadatolhat semmi más, mint legfeljebb a latin nyelvi és irodalmi 
tanításon kívül eső azon körülmény, hogy a magyar nyelvi rhetórikai 
tanítást az elaboratum egy évvel szintén előbbre, az V. osztályba teszi. 
Annál feltűnőbb ez, mert így Cicero az V. osztályban olvastatván, a Vl-ik 
osztályban az elaboratum contemplatiója szerint nem szerepel, hanem 
csak a YII. osztályban tárgyaltatik újra, mint ezen osztály fő olvasmá
nya, ép úgy, a mint azt a régi tantervben is tapasztaljuk, csakhogy míg 
ott Cicero a VL, VII. és alternative a VIII. osztályban a kettős egymás
után számbavételével szerepel — szónok, szónok és levélíró, philoso- 
phus, — addig itt a magyar rhetórikai tanítás kedvéért egy évi meg
szakítással olvastatik. — Ehhez járul, hogy míg a régi tanterv kiterjesz
kedik Cicerónak nem csak szónoki, hanem levélírói és -—■ legalább 
alternative — a VIII. osztályban philosophiai működésére 'is, addig az 
elaboratum tervezete pusztán Cicerónak szónoki működését méltatja. — 
Legfurcsább azonban az egy évi megszakítással való tárgyalás.

Nem kevésbbé különös Sallui-tiusnak eme, hogy úgy mondjuk, 
legkönnyebb latin prózairónak, a VII. osztályba való hátravetése, vala
mint hogy azt nem tudom megérteni, mért volna Livius I—IV. könyve 
pár episod kivételével érdekesebb a hannibali háborúk történeténél.

Tisztán a latin nyelvi és irodalmi tanítás szempontjából, de a 
javaslatban hangoztatott fokozatos, könnyebbről nehezebbre való hala
dás és a józan, természetes egymásután szempontjából is sokkal ajánla
tosabb volna az V—VIII. osztály olvasmányainak oly féle beosztása, 
mely szerint Sallustius az V., Livius pedig a VI. osztálynak lenne prózai 
olvasmánya ; Cicero is a VI-ban kezdődnék a «Pro lege Maniliá»-val, szó
noki működésének fő ismertetése, valamint leveleinek olvastatása a V11. 
osztályra s philosophiai művei a VIII. osztályra esnének, legalább alter
native. -— így kettős czélt érnénk el : Először is Sallustius egyes ortho
graphiai sajátságaitól — melyekkel a tanuló 2 óra alatt tisztában van — 
eltekintve, a legvilágosabb és legkönnyebb stilusu latin iró, s a körmon
datos stilnsu Liviusnál összehasonlíthatatlanul könnyebb, tárgya pedig 
legalább is oly könnyű, mint Liviusé, joggal helyezhető tehát taglalása 
Livius elé. — Azután a természetes haladás ily beosztással nem csak 
nyelvi tekintetben történnék a könnyebbről a nehezebbre fokozatosan, 
hanem a tekintetben is, hogy a tanuló a III. osztályi életrajzokból kiin- 
dúlva a IV. osztály Caesar-féle emlékiratain és az V. osztályban Sallustius 
monographiáin át fokról-fokra jutna el az egyetemes nemzeti történetig 
a VI. osztályú Liviusban. — Aztán így Ciceróval sem történnék meg
szakítás és ugrás.

El nem hallgathatom azt sem, hogy valamint fájdalmasan nélkü-



lözöm a javaslat czélzatai közt Cicero leveleinek végleges elmaradását, 
melyeket a régi tanterv a VII. osztályban egyenesen megkövetelt, ép oly 
fájdalmasan érint az, hogy Plautusról, vagy Terentiusról, melyeket a 
régi tanterv ugyancsak a VII. osztályban legalább alternative javasolt, a 
javaslat czélzatai közt egy árva szó sincs. -— Senkinek sem lehetett a 
tanács philologus tagjai közt az a czélja, hogy mikor a latin nyelvi és 
irodalmi tanítás grammatikai és stiláris részét egyszerűsítjük, ugyan
akkor az olvasmányokból is elcsipkedjünk egyet-mást. •— Ellenkezőleg 
az, hogy az irodalmi nevelést minél szélesebb ' körűvé, közvetlenebbé és 
intensivebbé tegyük. -— Csakis ez kárpótolhat okszerűen bennünket. — 
Azért úgy ezekről, valamint a VIII. osztályban Cicero egy kisebb philo- 
sophiai munkájának legalább alternativ fölvételéről gondoskodni kejl. — 
Rautust és Terentiust az a körülmény is ajánlja, hogy míg egyrészt a 
tanuló épen csak ezekből ismerkedhetik meg a római utcza élő nyelvével, 
addig másrészt a római littérature egyik virágzó műfaját a latin comoe- 
diát, sőt a görög újabb comoedia jellemvonásait is csak ezekből ismer
heti meg közvetetlenül, de ajánlja őket rendkívüli 'érdekességük is, 
minélfogva bátran mondhatjuk, hogy Plautus az egyetlen római iró, ki
nek olvastatásánál a tanuló nem várná meg a leczkéről-leczkére való 
lassú haladást, hanem azt önszorgalmával megelőzné. - Azért legalább 
haladottabb osztályok számára annak alternativ lehetőségét, hogy a VII. 
osztályban más kitűzött auctor helyett, vagy a mellett, tanárjuk veze
tésével 1—1 plautusi, vagy terentiusi darabot gyorsabb tempóban, rész
ben ex abrupto elolvassanak, föltétlenül statuálni kell.

E szerint a szerény véleményem szerinti terv röviden ilyféle volna :
I—II. osztály : Latin olvasmány a javaslat szerint, heti 3 órá

ban. — Nyelvgyakorlás fordítással magyarból latinra, teljes grammatika 
heti 3, illetőleg 2 órában és kéthetenkint egy Írásbeli dolgozat magyar
ból latinra.

III—IV. osztály : Egyszerű és összetett mondat syntaxisa, iambicus 
senarius és hexameter. Olvasmány a javaslat szerint heti 3 órában, nyelv
gyakorlás fordítással magyarból latinra heti 3, illetőleg 2 órában és 2 
hetenkint Írásbeli dolgozat magyarból latinra.

V. osztály : Olvasmány : Sallustius, lyrai anthologia és Ovidius 
folytatva. — Nyelvtani ismétlés heti 1 órában. — 2 hetenkint iskolai 
dolgozat magyarból latinra.

VI. osztály: Livius XXI—XXII., vagy más összefüggő részlet; 
Aeneis ; Cicero, pro lege Manilia. — Nyelvtani ismétlés 2 hetenkint 
1 órában s 2 hetenkint 1 Írásbeli, túlnyomólag magyarból latinra.

VII. osztály : Cicero, In Catilinam I —П. vagy más beszéd ; Ver
gilius (Aeneis v. Georgica, v. Eclogae), Cicero pár levele s idő esetén, ha 
máskép nem, ex abrupto Plautus v. Terentius valamely darabja, Captivi,
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vagy más. Nyelvtani ismétlés havonkint 1 órában, 2 hetenkint Írásbeli 
felváltva magyarból és latinból. Régiségi összefoglalás segédkönyv alapján.

VIII. osztály : Horatius és Tacitus, idő esetén Cato Maior, vagy 
Laelius v. De officiis. — Nyelvtan, mint a VlI-ben, dolgozatul csupa 
latinból magyarra.

Irodalmi összefoglalás segédkönyv alapján.
Ezek volnának azok a szerény észrevételek, melyeket a tanterv 

revisiója alkalmából a latin nyelv további sikeres tanítása szempontjából 
a döntés előtt megtenni kötelességemnek tartottam.

W irth Gyula.

ÉSZREVÉTELEK A GYMNASIUMI RAJZTANÍTÁSHOZ.

1889-ben volt szerencsém a nagyenyedi ref. tanári értekezleten 
egy javaslatot tennem a gymnasiumi rajztanításra nézve ; ha ma ismét 
a gymnasiumi rajztanításról szólok, azért teszem, mert e tárgy taní
tásában némely dolgot kifogásolok.

Hogy ne ismételjem magamat, nem akarok most beszélni a rajz 
nevelési fontosságáról, mint oly szemléltetési eszközről, mely mint álta
lánosan érthető nyelv minden szellemileg látni tudónak többet magya
ráz, mint a sok beszéd ; nem akarom magyarázni, hogy a rajz az által, 
hogy a szépség, tisztaság és pontosság iránt való érzéket és az ízlést, 
fejleszti, fontos nevelési tényezővé válik ; nem akarom kiemelni, hogy 
miután a gymnasium főleg erkölcsi és æsthetikai nevelés után törekszik, 
a rajz, mely ugyanazon elveken alapszik, ezt a czélt bizonyosan közelebb 
hozza. Mindazt már különféle oldalról meggyőzőleg megvilágították, 
úgy hogy ma már nincs ember, ki a rajz hasznos voltát kétségbe vonná. 
Ezért tehát egyenesen azzal a kérdéssel foglalkozom, hogy mi a czélja a 
rajztanításnak és mennyiben közelítik meg ezt a czélt a mai tanításban ?

A ministeri utasítás azt mondja : «Gymnasiumainkban a rajz
oktatásnak első sorban az a czélja, hogy a térbeli szemlélet pontos gya
korlásával alapot vessen a későbbi geometriai tanításnak, másod sorban, 
hogy a feladata teljesítésében módot nyújtson az æsthetikai Ízlésnek, 
valamint a műszaki ügyességnek lehető fejlesztésére».

«E szerint az oktatás minden fokozatán különösen az ábrázolandó 
alakok szerkezetének megértésére kell törekedni, pontos szemléltetések, 
illetőleg elemeikre bontás útján, ehhez fűződjék azután az ábrázoló el
járásban való útmutatás és gyakorlat.»

A tanterv világosan különválasztja a rajzoló geometriának szem
léltető és szerkesztő fokát és azt kívánja, hogy a rajzolandó ékítményt a 
tanár nagy lapmintán mutassa be, alkotó elemeire bontsa fel, és ezeknek
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geometriai sajátságait magából a szemléltetett alakból világítsa meg. 
Majd előbb az egyes elemeket s utóbb az egész ékítményt a tanár a táb
lán a tanulók előtt megszerkeszti, s velők is ugyanolyan sorban meg
rajzoltatja.

I tt már azt hinné az ember, hogy ez szabadkézi rajzolás a mértani 
elemek alapján, a melyek nélkül rajz nem is képzelhető. Hanem az 
utasítás másra tanít bennünket, mert azt mondja, hogy a rajzolás alap
jául szolgáljanak : derékszögű és ferdeszögű vonalcombinatiók, különösen 
az egyszerű meander és a négyzethálóba rajzolt egyszerű díszítmények ; 
a szabályos sugárrendszer, symmetrikus idomok, csillag- és rosette- 
alakok, köridomok és combinatióik, és azt kívánja, hogy ezeket előbb 
vonalzóval és körzővel rajzolják, és csak később szabadkézzel. Efféle rajz
mintát találunk rendesen a tankönyvekben is. Ha már tekintetbe vesz- 
szük a szabadkézi rajzra maradó időnek rövidségét, továbbá azt, hogy a 
szabadkézi rajz két év múlva be van végezve, mivel azután a constructiv 
mértani rajzolás következik : azt kérdezem, vájjon a 12 éves gyermek 
szerzett-e már magának ügyességet és æsthetikai érzést ? A mi azután 
következik, a vonalok, szögek, három-, négy- és sokszögek szerkesztése, 
még kevésbbé alkalmas az æsthetikai érzés fejlesztésére.

Ha az ország összes gymnasiumainak évi értesítőit kezembe 
veszem, mindenütt csak a mértani rajzot találom, a szabadkézi rajzról 
alig van szó ; akárhány tankönyvet nézek át, mindenütt oly nagy 
mennyiségben szerepel a mértani és kiszámítási feladat, hogy a tanuló 
túlterhelés nélkül csak kis részben oldhatja meg azokat, magyarázásuk, 
kikérdezésük és ismétlésük annyi időt vesz igénybe, hogy a szabadkézi 
rajzra kevés vagy épen semmi idő nem marad.

És mit csinál a tanár ? A térben levő tárgyakon vagy mértani 
ékítményeken megmutatja és megmagyarázza a mértani elemeket, de 
ezek csak arra szolgálnak, hogy azokat az elemeket külön rajzoltassa, 
még pedig egyenes vonalokat, szögeket, három-, négy-, sokszögeket, 
természetesen mindenféle eszközzel. A magyarázat annyi időt elvesz, 
hogy a tanuló a rajzot ritkán végzi az osztályban, többnyire otthon 
készíti vagy készítteti el. Ehhez járul még az is, hogy a III-dik osztály
ban ugyanazon feladatok visszatérnek. Jól tudom, hogy a megoldás 
más, de az eredmény megint vonal, szög, háromszög, négyszög stb. 
A szegény fiú sohasem szabadul meg ezektől a csodaszép dolgoktól.

De feltéve, hogy egy szorgalmas tanuló vonalzóval, körzővel, 
tollal és tussal a tanár teljes megelégedésére mind megcsinálta ezeket a 
mértani gyakorlatokat, s talán még ki is színezte : kérdem, négy év 
múlva mit tud rajzolni ? Vájjon az orvosok, természettudósok, tanárok, 
hivatalnokok körében nem fogjuk-e többé hallani a panaszt, hogy nem 
képesek a rajzónnal a legegyszerűbb dolgot szemlélhetővé tenni? Vájjon

4 *
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képes lesz-e a művészet vagy műipar ezer meg ezer termékéivel szemben 
értelemmel megállani? Képes lesz-e az alakokat felismerni, megitélni, 
átváltoztatni vagy értékesítői ? A régiek szépérzésének, a szép vonalnak 
és nemes alaknak magasztalása a régiek művészetében vájjon meggyőződés 
és érzésnek kifejezése lesz-e, vagy csak traditió ?

Minden gyermek szeret rajzolni ; de nem rajzol abstract dolgokat, 
hanem tárgyakat : nem rajzol négyzetet, hanem egy ládát, nem tégla
lapot, hanem asztalt, padot, széket, és ha a hátulsó lábakat rövidebbnek 
rajzolta, már a szemében van a perspectiva. Bár milyen ügyetlenek is 
azok a rajzok, mindig azt fogjuk látni, hogy a gyermek megfigyelt. Meg
lepő találékonysággal választotta ki és rajzolta le a jellemző vonalokat. 
Ekkor kell a tanárnak beleavatkozni és az alakokat felbontani és meg
magyarázni ; mert öntudatos gyönyörködtető, az ész által vezetett, az 
érdek által kisért, az emlékezőtehetség által megtartott cselekvéssé a 
rajzolás csak akkor válik, ha a tanár szava az alakot a tanulóknak ért
hetővé teszi, ha a legkisebb részben megérteti, fontosságát, alkalmazását, 
becsét megismerteti ; ha a holt alakot valami szellemi tartalomnak 
hordozójaként mutatja be.

És ilyenkor kényszerítik a gyermeket abstract mértani rajzra, a 
mi által türelme, megbocsáthatatlan módon, olyan próbára van téve, 
melyben a phantasia és a tehetség alig kap valamit, és még azt kívánják, 
hogy jó kedvvel rajzoljon ! A következmény nem is marad el. A régi 
kedvnek nyoma sincs többé. A rajz neki kín, és négy év múlva ujjong, 
hogy mögötte van az unalmas kényszermunka. Oly tanítási mód pedig, 
mely a gyermekben az úgyszólva vele született hajlamot megöli, nem 
lehet jó.

Bizonyára senki sem teheti nekem azt a szemrehányást, hogy a 
mértani rajz hasznát nem tudnám eléggé méltatni ; hisz én voltam az, 
ki 1871-ben, tehát oly időben, mikor a magyarországi gymnasiumokban 
még szó sem volt róla, felvettem a 3-dik és 4-dik osztályba hetenkénti 
egy órával. Ma pedig Goethe bűvészinasával kiáltom :

Die ich rief, die Geister,
Werd’ ich nicht mehr los.

Rajzolás mathematikai alap nélkül nem gondolható, mindkettd 
öszhangzólag kiegészíti egymást. Hanem nagy különbség van a mértani 
rajz és szabadkézi rajz közt. Az előbbi támogatja ugyan az utóbbit, a 
mértant, a természettudományt ; de a biztos látásnak, a szabad fel
fogásnak és a kéz független vezetésének fejlesztésére a mérő- és vezető
eszközök nem alkalmasak. A mértani rajz elvezet a segédeszközök gyors 
és ügyes kezeléséhez, a szabadkézi rajz elveti ezeket az eszközöket, mert-
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hátrányára vannak. Ha pedig a szabadkézi rajz hasznát és fontosságát 
nem lehet tagadni, akkor nagy hiba, ha a mértani rajz ezt elnyomja és 
kiszorítja. Mindkettőt elkülönítve kell tanítni, a kettőnek egyesítése 
csak ártalmas lehet. A szabadkézi rajz nem érheti el czélját, ha a tanuló 
segédeszközöket használhat, a mértani rajz sem éri el czélját, ha a tanuló 
a vonalakat szabad kézzel húzza és a távolságokat szemmértékkel hatá
rozza meg. Mindkét esetben tanítjuk a tanulót látásra és kézi ügyes
ségre, de egészen más módon és különböző czélból. Minél inkább köze
ledik a mértani rajz czéljához, annál több mathematika kell neki ; minél 
inkább tökéletesedik a szabadkézi rajz, annál inkább szabadul tőle, azaz, 
annál kevesebbet mér és számít. E fokon a tanulónak számítása már a 
szemében van, vonalzó és körzője a keze. Tehát teljes félreértésről 
tanúskodik az, ha azt hiszi valaki, hogy az egyiket a másikkal pótolni 
lehetne. Mit is csináljon a tanuló a mértani rajz ismereteivel, ha majd a 
természet után vagy a mikroskop után kell rajzolnia ? Hisz, ő csak 
mérni tanult, de látni nem !

A mint már mondtam, még az a kevés szabadkézi rajz is, a mit a 
tanár esetleg — úgyszólva lopva — tanított, már a 2-dik osztályban 
véget ér, mert azután jön a vonalak, szögek és sokszögek constructiója, 
a mihez járul a terület felmérése, és mindez hetenkénti 2 órán. Az utób
bit a rajzteremben nem lehet tanítni, a tanárnak tehát ki kellene mennie 
a szabadba, de ehhez mindig egy fél nap szükséges. Hát mondja meg 
nekem valaki, honnan vegye a tanár ezt a fél napot, mikor a tanulónak 
hetenkint 28 órája van és e mellett tanulni valója is csak akad ! De ha 
40 tanulóval kimehet is, hogy mi az eredmény, ezt csak az mondhatja, 
a ki próbálta. Azon pár tanuló kivételével, ki a tanárnak a mérésnél 
segédkezik, egy sem vesz részt a munkában : játszanak.

Marad a facultativ rajzolás, mire az utasítás szerint a tanulóknak 
alkalmat kell adni a Hl. osztálytól fogva. Ez a minden nevelési elv ellen 
való eljárás egyetlen tárgyban sem bizonyult jónak, mert először is 28 
vagy 30 hetenkénti óra és tanulás mellett rendkiviili nagy kedvet kell 
feltételezni a tanulóban, hogy azt várjuk tőle, hogy még több időt tölt
sön a négy fal közt. Oly szülők pedig, kiknek gyermekük egészsége 
szivükön fekszik, bizonyára inkább jó sétát ajánlanak nekik. Másodszor 
pedig a jelentkezők korbeli és előképzésbeli különbsége miatt rendszeres 
tanítás lehetetlen. Az ilyen tanítás sikere nem egyéb csalfa látszatnál 
oly tárgyban, melynek nem akarják az őt megillető helyet megadni. És 
ha a tanár a tanuló művésziesnek látszó foglalkozásának és szenvedélyé
nek nem akar mindig engedni, hanem komoly munkálkodásra akarja 
fogni őt, a tanuló egyszerűen kimarad.

így áll a rajztanítás azon gymnasiumi tanulókra nézve, kik görög 
nyelvet tanulnak, tehát a többségre nézve. Azok számára, kik a görög
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nyelv tanulásával nem foglalkoznak, sokkal kedvezőbb a helyzet. Ezek 
ugyanis az V-dik és YI-dik osztályban szabadkézi rajzot tanulnak heten
kénti két órán, a Vll-dik és VlII-dik osztályban legalább részben, míg a 
rajzra szánt időnek nagyobb részét a mértani rajzra fordítják. Ezen be
osztás ellen nincs semmi kifogásom.

A mondottakból kiviláglik, hogy én nem kívánom a mértani rajz 
teljes kihagyását — melynek hasznát épen nem tagadom -—, hanem 
kívánom annak összevonását és a szabadkézi rajznak teljes egyenjogúsí
tását a mértani rajzzal. Sőt nézetem az, hogy a szabadkézi rajz előzze 
meg a mértanit, mert a tanulónak eléhb kell tanulnia látni és kézügyes
séget szerezni, mielőtt mérni tanul. Ez a mértani rajznak csak előnyére 
válnék, míg megfordítva ez a dolog nem áll. Gyakorolt szemmel és éret
tebb észszel sokkal hamarább tanulja a tanuló az eszközök kezelését és 
könnyebben érti a mértani feladatokat, és a tanár kevesebb idő alatt 
gyorsabban haladhat a mértani rajzban. Ezt már tapasztalásból állít
hatom.

Végül a fölött való örömömnek adok kifejezést, hogy a felsőbb 
körökben is belátják, hogy az ifjúságban, tehát már az iskolában kell 
felkölteni az aesthetikai ízlést és a művészet iránti érdeklődést, mert így 
ki nem maradhat az a belátás is, hogy a szabadkézi rajz tanítása az, 
mely helyes látásra, éles összehasonlító vizsgálásra, fokozatonként, biz
tos felismerésre és végre a műtárgyak helyes megítélésére vezet.*

Kolozsvár. Gráf J akab.

IRODALOM.

N e m z e tü n k  n a g y  k ö ltő i. 1. Tompa Mihály, 2. Petőfi Sándor, 3. Arany 
János, 4. Balassa Bálint, 5. Gyöngyösi István, 6. Zrínyi Miklós — élete 
és költészete. Irta tíaal Mózes. Pozsony, 1898. Stampfel Károly. Egy egy 
füzet ára 20 kr.

Egy talentumos és ügyes tollú tanár-író lát hozzá e vállalatban 
ahhoz a feladathoz, hogy irodalmunk legnagyobb alakjait az ifjúságnak 
magyarázza, jellemezze. Az ifjúsági irodalom ily irányú fejlesztését csak 
örömmel láthatjuk, annál inkább, ha olyan, az ifjúság nyelvén beszélni 
tudó író fog hozzá, mint Gaal Mózes, a maga jó székely nyelvérzékével, 
mesemondó kedvével és eleven temperamentumával. Minden azon fordúl 
meg, hogy mindehhez kellő tudományos (irodalomtörténeti és aesthetikai) 
tartalom és a kidolgozásban elég gond járúljon. Hosszú időn keresztül 
uralkodott nálunk az a téves meggyőződés, hogy gyermekeknek, s a fej

* Felolvasta a szerző a kolozsvári tanári körben.
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etlenebb agyú fiatalságnak írni könnyű feladat. Sok küzdelembe, csaló
dásba került, míg belátták, hogy e kisebb értelmiségű olvasóknak szánt 
művek csakúgy megkövetelik az aggódó gondot a tárgyalásban és kidol
gozásban, mint a mit a felnőtteknek írnak.

Gaal Mózes azonban, a ki nemzetünk nagy költőinek életrajzát és 
működését írja meg a tanuló ifjúság számára — kilencz költővel már 
elkészült - - megint a régi fölfogásnak hódol, azt hiszi, hogy a tanulók
nak akármilyen sebtében összeütött munka elég jó. E füzetekben nincs 
meg a szolid tudományos alap, a mellett a szerző írói jelességei is sok 
helyt eltorzúlnak a felületes dolgozás miatt. Temperamentuma, népies 
nyelve gyakran keresetté lesz, előadása pedig modoros, nem művészi. 
Sokat épen nem nyújt a tanulónak, inkább az a baj, hogy eleget nem 
nyújt, s a mit nyújt, az sem mindig helyes.

Hogy félre ne értessünk, kijelentjük : eredetiséget, önálló fölfogást 
ily munkáktól nem követelünk. Ha a tudományos kutatások eredményeit 
ügyesen összefoglalja, érthetően, világosan elmondja és így kibővíti, 
kiegészíti a tanulóknak irodalmi ismereteit : elérte czélját. Azt azonban 
elvárhatjuk, hogy ha az író mások nézeteit közli és nem hivatkozik rájuk, 
legalább ne iparkodjék olyan színben föltűntetni, mintha az ő véleménye 
volna, s ha általánosan ismert dolgokat említ ne igyekezzék azt hitetni 
el velünk, hogy a közismert dolgokat ő födözte föl. (Arany, 19. 1. — 
Lehr után, Gyöngyösi 37. 1.* és 45. 1.**).

A XVI XVII. századbeli írókkal foglalkozó füzeteknek legalább 
annyi érdemük van, hogy a füzetek felét a tartalom elmondása s az idé
zetek teszik és így mégis okulnak valamit belőlük a tanulók ; a másik 
három rendszertelenségével, szerkezeti gyöngeségével (főképen Tompa 
életrajza), elhányt stílusával távol áll attól, hogy egységes képet nyúj
tana a tárgyalt költőkről.

Megengedjük, hogy tanulságos, szép compilatiót írni is nem 
csekély s elismerésre méltó föladat, ez a tehetség sem adatott meg min
denkinek; de a lelkiismeretes író, ha már ezt a czélt nem éri el, legalább 
iparkodik a mit mondani akar, tévedések nélkül mondani el : a művészi 
előadás az adomány, de a tényeknek hű elmondása csak szorgalom dolga. 
Ilyen tévedés pedig Gaal munkáiban nagyon sok van. Sorba véve a 
fontosabbakat : Hiányzik Tompa születésének éve, jóakaró pártfogójának 
hiányzik a neve (Pogány Karolina) 3.1. ; 1850-ben ismerkedik meg Zsol
dos Emíliával (1849 máj. 1 -én volt az esküvőjük) 36. 1. ; huszonegyévi há
zaséletet élt (tizenkilenczévit valójában) 47.1. ; az Apostolt Petőfi exaltált

* «A ki régen fegyvert fogott hazájáért», a mint végig olvastam, lépten- 
nyomon Gyöngyösit juttatta eszembe — mondja a szerző.

** Aligha tévedünk, midőn megkoczkáztatjuk azt a föltevést, hogy 
Arany Jánosra Gyöngyösi versei forma tekintetében jótékonyan hatottak.»

55
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republikánus rajongása szülte egy zavaros pillanatában és visszataszítóan 
rémes történet 33. 1. ; Petőfinek tisztán szatira czéljából írt költeménye 
nincs 1 42. 1., az 51. 1. maga czáfolja meg önmagát ; úti rajzainak hangja 
bántó s az «én» -nek beteges túltengése visszatetsző 48—49.1. ; a királyok 
elleni gyűlölete betegség 56. 1. ; Petőfi korlátlanul tudott szeretni és 
gyűlölni, magyar volt testestül-lelkestül és ifjú volt még, ebben van hazafias 
és forradalmi költészetének minden dicsérete és fogyatkozása (hány 
Petőfije lett volna e hazának !) 57. 1. ; Toldi YI. énekében az orrszúrás 
jelenete komikus ! 15.1. ; idézi a Zsarnok apát és nem említi, ki írta (Jakab 
István) 34. 1. ; Arany lyrája nincs szorosabb kapcsolatban a kor politikai 
mozgalmaival 46. 1. ; Yojtina levelei az olposványosodott lyrai költészet 
ellen irányulnak 61.1. így azonban lapokat tölthetnénk meg a téves ada
tok és magyarázatok fölsorolásával, csupán naiv állításai közül mutatunk 
még be egynéhány fontosabbat : Gyöngyösinek szerencsés ösztön sugallta, 
hogy ne hexameterekben írja meg eposzát42.1., Gyöngyösi művei olyanok, 
akárcsak magyarul olvasná az ember Firgiliust 4. 1., Gyöngyösi alexan
drinusaiban a magyaron kívül klasszikus mérték is van, anapæstusok 
45. 1. s lüktet benne dallam, az által, hogy a magán és mássalhangzók 
rhythmikusan változnak 44. 1. Zrínyiről szólva azt mondja 39. 1., hogy 
az eposzok mind hasonlók egymáshoz; az öreg korral vajmi ritkán jár 
humor (Arany 55. 1.), — ellenkezőleg, az igazi humor csak azzal jár ; a 
vallásosság a XVI. században divat volt (Balassa 4. 1.) ; Balassát a hir
telen föllobbanó Balassa-vér tette költővé (8. 1.). Azután olvassuk el az 
A>any Toldi Szerelméről írt kritikát: nemcsak irodalomtörténeti szem
pontból, de még pædagogiaibôl is elvetendő, mert alap nélkül tagadja 
meg e műtől az igazi elismerést.

Azt hiszem, ezek után megbíznak az olvasók ítéletemben s elen
gedik az adatok idézését. Elhiszik talán így is, hogy e füzetekben bőven 
találni értelem nélkül szűkölködő mondásokat, melyek a tapasztalatlan 
olvasót is csak első pillanatban lepik meg — a mondás külseje, a frázis 
meghökkenti őket, de ha egy kicsit is bele akarnak hatolni az értelmébe, 
akkor látják, milyen üres, milyen semmitmondó a kifejezés : szóval 
frázis —- a rosszabb értelemben.

A frázisok révén eljutottunk a stílushoz, a pongyola, néha magyar
talan, idegen szókkal haszontalanul megrakott stílushoz. Fölösleges 
volna fejtegetnem, milyen fontos, iskolás fiúknak szánt könyvben az egy
szerű, minden sallang nélkül való nyelv. Gaal azonban e helyett a ren
delkezésére álló, különben is kis teret arra használja, hogy mennél na
gyobb tömegben onthassa szépnek tartott frázisait. A legjavából egyet 
ideiktatok : Mikor a költők lelkében ilyen költemények születnek, a köl
tészet múzsája édesen mosolyog s ez a mosoly a dicsőség sugárfényét 
hinti a költő homlokára . . .  ! !
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Még egy látszólag ugyan aprólékos kifogás, azonban, ha belőle 
következtetünk arra a buzgalomra, a melylyel e füzetek készültek, igen 
fontos : idézetei olyan hanyagok, hogy mi, ha tanítványaink így mon
danák el a költő verseit, kiméletlenül megszidnók érte. Tompája 48. 
oldalán olvasható Arany sírverse Tompára. Közöljük Gaal és Arany 
kidolgozása szerint :

Természet! ki ezer képben tükrözte halálod,
S t/j életre hogyan kelsz, ha id«l a tavasz:
Most öledben nyugszik, maga egy burkolt szomorú kép 
Várva nagy értelmét bústelí titkainak. ,
Lágyan öleld hű dalnokodat, s ti, szeretti Virágok 
Üljetek ágya köré, mondani méla regét!

Természet! ki ezer képben tükrözte halálod’
S áj életre hogyan kelsz, ha üdül a tavasz.
Most öleden nyugszik, maga egy burkolt szomorú kép,
Várva nagy értelmét bús tele titkainak.
Lágyan öleld tetemét Anyaföld s ti szeretti, Virágok,
Üljetek ágya köré, mondani méla regét.

Az írásjeleket is számítva 15 hiba 6 sorban !
Miért fogott Gaal Mózes olyan munkába, mely nem illik egyénisé

géhez, miért nem maradt azon a téren, melyen eddig annyi elismerést 
szerzett, a melyen olyan igaz hálára kötelezte az ifjúságot szerető pseda- 
gogusokat? Miért nem maradt a mesemondás, elbeszélés-írás terén, 
mennyivel jobbat, szebbet és hasznosabbat nyújtott ott, mint az iro
dalomtörténetírás «rögös mezején»! Császár Elemér.

Otto Kaemmel : C h ristia n  W eise . Ein sächsischer Gymnasialrektor aus 
der Keformzeit des XVII. Jahrhunderts. Leipzig, 1897. 85 lap.

Érdekes adalék a XVII. század mivelődési történetéhez e 85 lapra 
terjedő mű, melyet a szerző Szászország felsőbb iskoláinak megbizásából 
a német philologusok és tanférfiak számára írt, midőn ezek Drezdában 
XLIV. gyülésöket tartották. Weise Keresztély működését azért válasz
totta tárgyául, mert hiszen ő volt a XVII. századbeli nagy reformmoz
galom egyik főapostola, a ki bensőleg egyformán közel állott úgy a gym- 
nasiumhoz, valamint a reálgymnasium- és reáliskolához. A szerző prakti
kus tanférfiút akar nekünk bemutatni és ezzel kapcsolatban az akkori 
iskolai állapotokat is rajzolja.

Mindenekelőtt a német műveltség irányának változásait fejtegeti és 
előadja, hogy ez Németországban a reformatio óta négy ízben módosúlt.

A XVI. században t. i., mikor az ország felekezetekre szakadt és 
nemzeti önérzet még nem létezett sehol, a theologiai humanistikus szel
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lemben képzett tudós állott a középpontban latin nyelvével, mely nem
csak az egyház és a tudósok, hanem a nemzetközi közlekedés nyelve is 
vala és egyedül egyengethette az utat magasabb míveltséghez, magasabb 
álláshoz.

Mindennek véget vet a 30 éves háború, mert az egyházi művelő
dési elem helyébe most a világi lép — a galant homme, a politikus. 
Ezentúl már nem az egyház a legfőbb tekintély, hanem a fejedelem, a 
ki kénye-kedve szerint uralkodott és bánt alattvalóival. A nemesség is 
elvesztette régi hatalmát és önállóságát, de csakhamar nagy befolyásra 
tett szert az által, hogy kulturális térre tette át tevékenységét és fran- 
czia minta szerint megalapitotta az úgynevezett .lovagi akadémiákat*. 
Ezek az egész akkori szellemi életre kihatottak elannyira, hogy ezen 
hatás alatt a polgárok is átalakították latin iskoláikat. A latin «imitatio» 
mellé a német «oratio» lép, valamint a német értekezés és a német versi- 
ficatio. Egyszorsmind az eddig teljesen elhanyagolt reáliák a XVII. szá
zad közepe óta gyakorlati okokból mindinkább előtérbe lépnek. Egy 
nagy baj azonban mégis megvolt, t. i. az, hogy az ilyen fejedelmi állam 
inkább a hadseregen és a tisztviselőkön alapult, mint a polgárokon, kik
nek semmi befolyásuk nem volt a kormányzásra, és ez a körülmény a 
tudós polgárokat nagyon elidegenítette az államtól.

Mindez máskép lesz a XVIII. század közepe táján. A német nem
zet a mai értelemben akkor még nem létezett, mikor a hellen szellem, 
leginkább német tudósok kutatásai és fáradozásai folytán, eleinte persze 
római köntösben, föltűnik. Vele a polgárember kora kezdődik, a ki a 
philosophiából és aesthetikából szíjjá szellemi táplálékát, a ki a tiszta 
emberiséget szeretné megvalósítani és az egész világra kiterjesztett egy 
nép tagjának érzi magát. E szellemi irányból fejlődött ki a német clas- 
sikus irodalom, mely csakhamar nagy virágzásnak indult. A görögöket 
és latinokat nem olvasták többé stílusgyakorlat czéljából, hanem inkább 
azért, hogy a régi ciassikusok szellemébe behatolhassanak. De a régi 
nyelvek művelése mellett az új nyelvekről se feledkeztek meg, a melyek 
ép úgy, mint a kötelezettekké lett reáliák önállóan kezdtek fejlődni.

Az utolsó nagy változás a nemzeti és alkotmányos állam létesíté
sével indult meg, melyben valamennyi lakosnak, de különösen a művel
tebb polgárnak közreműködése okvetetlenül szükséges. Az iskolákban a 
reáliákra mindinkább nagyobb súlyt fektetnek, az imitatio végkép meg
szűnik és helyébe az olvasmány lép, mely leginkább alkalmas arra, hogy 
az antik életet magukból a forrásokból megismerjük. Az iskola, ezt han
goztatták folyton, ne képezzen egyoldalú tudósokat, hanem életrevaló 
embereket.

íme a négy művelődési korszak az ő felekezeti theologusával és 
humanistájával (XVI. század), a sokoldalú képzettséggel biró és gya
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korlati czélokra nevelt világfiával, (XVII. század), a kiből a XVIII. szá
zadban a philosophiai-æsthetikai világpolgár és a XIX. században a 
német állampolgár lesz. Minthogy ez utóbbi a XVII. századbeli világ
fival áll leginkább rokonságban, szerző a múltból egy ilyent akar ne
künk bemutatni és erre Weisét, a zittaui rektort (1642 - 1708), találja 
legalkalmasabbnak, a ki oly hathatósan képviselte korának művelődési 
irányát évtizedeken át egészen a maga erejéből, a nélkül, hogy más va
laki segítette volna a fárasztó munkában.

Weise atyja Zittauban gymnasiumi tanár volt. Minthogy szegény
nek sok gyermeke és kevés fizetése volt, legidősebb fiának is csakhamar 
hozzá kellett látnia, hogy édes atyját családjának fentartásában se
gítse. így már korán kezdett különféle nyelveket tanulni, verseket írni 
és magán-órákat adni. Már 17 éves korában a lipcsei egyetemen talál
juk, hol philosophiai és theologiai előadásokat hallgatott leginkább, de 
jogiakra, sőt orvostaniakra is eljárt ; 19 évvel már baccalaureus és két 
évvel később magister. Mint ilyen elnyerte a venia legendit és számos 
hallgatótól látogatott előadásokat tartott a politika-, történelem-, ge
nealógia-, rhetorika- és poétikából. Czólját, hogy akadémiai tanár le
gyen, sajnos nem tudta elérni. Útját állotta t. i. ennek egyrészt a taná
rok szükkeblüsége, mely nem tűrte, hogy idegen lépjen testületökbe, 
másrészt pedig nyíltsága, melynél fogva egy hatalmas scliolastikust 
megsértett volt. Ezért megragadta a kínálkozó alkalmat és gróf Leinin- 
gent, mint titkára Hallébe kisérte. Ez a gróf Leiningen minisztere volt 
Ágostonnak, Sachsen-Weissenfels herczegének, a ki mint a .Gyümölcsöző 
társulat1 feje sok más előkelő és befolyásos férfiúval ;a német nyelv és 
irodalom ápolásán fáradozott. Weise ezen férfiak nagy részével meg
ismerkedvén, sokat köszönhet, mind ezen, mind későbbi állásának, 
melyben mint a Schulenburgi grófok udvarmestere látókörét tágíthatta 
és tapasztalatait gazdagította. 1070-ben professor lett a weissenfelsi 
gymnasiumban (jobban lovagkademián), melynek feladata abban állott, 
hogy a fiatal nemeseket egyrészt az állami és katonai szolgálatra, más
részt az egyetemre előkészítse. Ezen intézetben, melyben a régi nyelve
ken kívül még theologiát, philosophiát, mathematikát, történelmet, 
politikát, sőt a jog és orvostan elemeit is tanították, Weise, mint a po
litika, philosophia és rhetorika tanára működött. E mellett politikai és 
történelmi művekről tartott magánelőadásokat és irodalmilag is nagy 
tevékenységet fejtett ki. (Der kluge Hofmeister, De lectione novellarum, 
Der politische Redner, valamint satyrai regényei, melyek közül Die 
3 ärgsten Erznarren der Welt a legkiválóbb, mind ezen időből valók.)

1078-ban gymnasiumi rektor lett szülővárosában, Zittauban, hol 
mint kiváló tanférfiú, író és szónok csakhamar nagy hírnévre tett szert. 
Az ottani gymnasium akkor hat osztályból állott, melyek közül a 3 alsó,
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sőt némely tekintetben még a 4-ik is, polgáriskolát alkotott. A ki nem 
készült tudományos pályára, csak ezeket végezte, míg a leendő tudósokat 
a két felső osztály (Prima és Secunda) készítette elő. A Prímában, mely 
a legfontosabb osztály volt, az ifjak rendesen 3 évet töltöttek, úgy, bogy 
a tanulók száma 1679-ben pl. 99-et tett ki. Hogy hány évet töltöttek az 
alsóbb osztályokban, az a tanárok Ítéletétől és a szülők óhajtásától 
függött. A mi a tanítást illeti, ez nyáron d. e. 6—9-ig és d. u. 12—3-ig ; 
télen pedig 7—10-ig és d. u. 12—3-ig folyt. A rektor naponkint rende
sen 3, a collegse superiores 4 órában tanítottak. В mellett úgy tanárnak, 
valamint tanulónak a templomba és a temetésekre kellett eljárni és a 
rektor kötelességei közé tartozott az iskola elhunyt jóltevőire emlékbeszé
deket (orationes) mondani. Az új rektor azonban legnagyobb gondját az 
iskolai színház fejlesztésére fordította, mely Zittauban már а XVI. szá
zad eleje óta nagyon virágzott, és évenként egy előadási cyklust rendezett. 
"Weise minden esztendőben három darabot írt, melyeket tanítványai 
három egymásután következő napon adtak elő, még pedig első nap 
bibliai drámát, másodnap politikai darabot, melynek tárgyát többnyire az 
újabb történelemből választotta, harmadnap pedig vígjátékot. De nem
csak ezen iskolai ünnep nyújtott a nagy közenségnek ily kiváló szellemi 
táplálékot ; egyéb czímek alatt is fölhasznált a lelkes rektor minden 
alkalmat arra, hogy az iskola föntartóit szellemi tekintetben kielégítse és 
az iskola színvonalát emelje. Tény, hogy a zittaui gymnasium csak
hamar az életre való város egész szellemi életének góczpontjává lön.

De térjünk át "Weise nézeteire iskoláról, tanárokról és tanulókról ! 
Itt mindenekelőtt meg kell emlékeznünk jelszaváról : Non scholae, séd 
vitae discimus, minél fogva az életben értékesíthető tárgyakra — az 
anyanyelvre és a reáliákra — fektette a fősúlyt. Ezzel előkészítette a 
XVIII. században született reáliskolát. A mi a benne működő tanárt 
illeti, ettől mindenekelőtt azt követelte, hogy személyiségével tudjon 
imponálni. A tudományosság magában mégnem teszi ki a jó tanárt, a fő 
az, hogy a tanár élénk összeköttetésben legyen az egyetemekkel, azaz a 
tudományok haladásával, azonkivül pedig az életben úgy lépjen fel, mint 
egy világfi. A viszonyt tanár és tanuló közt ezen szép szavakba foglalja : 
«Oly tanító, a ki növendékeit nem karolja át szeretettel, nem tanító», 
és tovább, a tanulókkal való bánásmódra nézve : «Quot ingenia, tot inge- 
niorum provehendorum consilia». A tanításról végre megjegyzi, hogy 
ez legyen : «könnyű és kellemes», -— előbb a könnyebb, azután a nehe
zebb, az egyes tárgyak összefüggjenek egymással, a iudicium állandó 
összeköttetésben legyen az emlékezettel, a tanár magyarázatát váltsa fel 
a tanuló felelete, annak jeléül, hogy megértette. Nagyon természetes, 
hogy mindezek mellett a módszerre is nagy súlyt fektetett, melynek ter
mészetesnek (,naturális“) kell lenni. Ezen módszerrel ugyan élénk ellen
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tétbe helyezte magát az akkori scholastikus módszerrel, minél fogva sok 
támadásnak tette ki magát ellenségei részéről, kik azt gúnyosan «metho- 
dus Weisiana»-nak nevezték, de másfelől sok hívet is hódított, a kik a 
methodus naturalist egész Eszak-Németországban nagy lelkesen terjesz
tették. De még egy érdeméről, talán a legkiválóbbról, kell beszámolnom, 
t. i. arról, hogy Weise volt az, ki a régi gyakorlatokból a német oratoriát 
alkotta. A szónoklatot úgy akarta tanítani, a mint azt a jelen kor követel
ményei szükségessé teszik és a mint azt Aristoteles és Cicero is tanították 
volna, ha akkor (aXVII.században) élnek. E ezél elérésére legalkalmasabb
nak tartotta alkalmi költeményeinek és főleg színdarabjainak előadását, 
szóval a gyakorlati oratoriát, melyhez az olvasmány vezet, míg a logika 
és a reáliák hű szolgái. Végül nagy súlyt fektetett még az ügyes maga
viseletre, melynek egyesülnie kell a tudományossággal, még pedig azért, 
mert a világfinak erre nagy szüksége van az életben.

És ezzel befejeztem volna Weise művelődési irányának fejtegeté
sét. Egészében fekszik előttünk és mi azt látjuk, hogy bárminő egyoldalú 
is, mégis egész és nagy következetességgel kérésztülvitt rendszert alkot, 
mely sohasem téveszti szeme elől legfőbb czélját '. tanítványait az egye
temre előkészíteni. Hogy ez mennyire sikerült neki, azt nemcsak kortár
sainak általános elismerése, hanem főkép az a hálás tisztelet is bizo
nyítja, melyet tanítványai sírján túl is megőriztek iránta, — ez pedig 
minden tanférfi vágyainak netovábbja. Jacobi Károly.

D ie  L e h r fr e ih e it  :ui d en  d e u tsc h e n  U n iv ers itä te n  im n e u n 
z e h n te n  J a h r h u n d e r t . Von dr. G. Kaufmann, Professor der Ge
schichte an der Universität Breslau. (Verlag J. Hirzel. Leipzig, 1898.)

A szerző e tanulmányában a német historikusoknak 1898 április 
havában Nürnbergben tartott vándorgyűlésén bemutatott szabadelőadá
sát teszi közzé kibővített alakban. Dr. Kaufmann e könyvecskéjében ki
mutatja, hogy a középkorban az egyetemeken a tanszabadságot, vala
mint a vizsgálódás szabadságát még nem ismerték, de nem ismerték 
még a XVI-*—XVHI. századbeli egyetemek sem a szabadság e nemét ; 
a protestáns egyetemeken a szabadság némi fuvallata észrevehető ugyan 
már, de a katholikus egyetemek a jezsuiták elleni harczokban emésztet
ték föl legjobb erejöket.

1733-ig majdnem minden kormány legerélyesebben küzd minden 
szabadabb mozgalom ellen, de a «libertás philosophandi» már mindenhol 
az egész világon terjeszkedni kezd és a mi különös, nem az egyetemeken 
terjeszkedik a szabad gondolkodás és vizsgálódás eszméje, hanem a XVII. 
és XVIII. században a szabad gondolkodású fejedelmek rombolják le a 
traditiók és szabályok sorompóit, melyek békóiban egyetemeiket tes-
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pedni látják. így például 1673-ban Károly Lajos választófejedelem Spi
nozát a heidelbergi egyetemnek akarta megnyerni az által, hogy böl
csészeti előadásainak teljes tanszabadságát biztosította. Ebben az időben 
történt, hogy a hallei egyetem egyik bölcsészeti tanára, Wolff Keresztély 
hatalmasan követelte az integra libertás philosophiájának eszméjét, be
bizonyítva egyszersmind, hogy eme szabadság sem az államnak, sem a 
vallásnak nem lehet ártalmára. A szerző kimutatja, mily nagy lendüle- 
tett adott a szabad gondolkodás terjedésének Nagy Frigyes trónralépte, 
kinek uralkodása alatt az angol és franczia szabad gondolkodók mind 
nagyobb tért foglaltak el.

Kaufmann ezután kimutatja, mily jótékony befolyású volt egy 
Schiller, egy Leasing, Goethe, Fr. A. Wolff, Kant, Fichte és újabb időben 
Strauss működésének a szabad gondolkodás elterjedésére és megizmo
sodására.

Ép oly jótékony hatású volt III. Frigyes Vilmos, trónralépte a 
tanszabadság elvének elterjedésére, ki a tilsiti béke után azt az elvet 
vallotta: «Az államnak szellemi erővel vissza kell nyernie azt, a mit 
anyagiban elvesztett. » És emez elvének megfelelőleg a berlini és a bo • 
roszlói egyetemeket alapította, a hol már a tanszabadság egész terjedel
mében uralkodott, e mellett még a vittenbergi, erfurti, frankfurti egyete
mek, a Leopoldina-egyetem Boroszlóban, a trieri, kölni, mainzi és 
paderborni egyetemek az új kor követelményeihez képest reformál
tattak.

A szerző ezek után utal arra, hogy emez újítás a protestáns egyete
mek és főleg a protestáns Németország érdeme, mely újításhoz és fejlő
déshez később a néhány németországi katholikus egyetem is csatla
kozott.

Szerzőnk munkájának végén kimutatja, hogy Németországban a 
szabad gondolkodás létesítése alatt hány tudós és tanár, mily számos 
zaklatásnak és büntetésnek volt kitéve, a melyek eredménye az lett, 
hogy számosán ezek közül vagy az uralkodó systémához alkalmazkodtak, 
vagy meggyőződésök vértanúivá váltak.

E munka hathatós plaidoyer a tan- és vizsgálódás szabadsága mel
lett, és miután annak nagy fontosságát és szükségességét újólag hang
súlyozza, a szerző eme kijelentéssel fejezi be érdekes tanulmányát «dass 
unsere Zeit, dass unser deutsches Vaterland nicht lassen kann, und 
nicht lassen wird von der Freiheit der Forschung und der Freiheit der 
Lehre.» «Időnkben, főleg Németország, nem hagyhatja abban, és nem 
is fogja abbanhagyni a vizsgálódás és a tanítás szabadságát.»

(Székesfehérvár.) Téri J ózsef.
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Répacsősz az óriás. Öt mese Musaeus után. Irta Gaal Mózes. 15 képpel. 
Második kiadás. Franklin-Társulat. 84 1. Ara kötve 50 kr. (Mesekönyvecske 
8. kötet.)

Csalavér róka. több rendbeli csalafintaságai. Megírta Gaal Mózes. 
Második kiadás. Huszonegy Kaulbacli-féle képpel. Franklin-Társulat. 8.-r. 
04 1. Ara kötve 50 kr. (Mesekönyvecske 9. kötet.)

A népoktatási intézetek felügijelete és adm inist rât iája külföldön. Irta 
Kurucz Gyula. Lampel B. (Wodianer F. és Fiai). 8.-r. 230 1. Ara 3 korona.

Franczia Írók iskolai tára. I. Mademoiselle de la Seiglière. Comédie 
par Jules Sandeau. Bevezetéssel, magyarázó jegyzetekkel és szótárral isko
lai használatra ellátta Macher Ede. Pozsony. Stampfel Károly. 8.-r. 109 és 
24 1. Ára 2 korona.

Földrajz-statisztikai tabellák a föld összes államairól. 1898. Össze
állította Szende Gyula. Nagy 8.-r. 212 1. és 6 graphikus tábla. Budapest. 
Singer és Wolfner bizománya. — В könyvet a szerző a magyar földrajzi tár
saság párfogásával állította össze s a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a felsőbb tanintézeteknek, nemkülönben a kereskedelmi- és polgári isko
láknak megvételre ajánlotta. A mű 15 ívre terjed és 10—10 rovatban tár
gyalja a föld egyes államainak kulturális viszonyait, mint az alkotmányt, 
kormányformát, területet, lakosságot, városokat, vallást, nemzetiséget, be- 
és kivándorlást, közoktatást, igazságügyet, pénzügyet, hadügyet, tengeré
szetet, nyerstermékeket, kereskedelmet, ipart, közlekedést és végül a pénz
nemeket, súly-, hossz- és ürmértékeket. A szöveges részhez 6 színes gra- 
phikon van csatolva. A könyv részletességénél, valamint czélszerű beosztá
sánál fogva különösen alkalmas arra, hogy tanároknak és tanulóknak 
segédkönyvül szolgáljon.

Német irodalmi tan- és olvasókönyv. A stilisztika, rlietorika, poétika 
és irodalomtörténet vázlatával ellátva, a középiskolák, a kereskedelmi szak
os felsőbb leányiskolák összes felsőbb osztályainak használatára szerkesz
tette Bemek Győző dr. Harmadik javított kiadás. Nagyvárad. Laszky Ármin. 
8.-r. 573 1.

Magyar könyvtár. Szerkeszti Radó Antal, kiadja Lampel Bóbert 
(Wodianer F. és Fiai). Füzetje 15 kr. Megjelentek a következő füzetek:

77. és 78. sz. Éjen és jégen át. Irta Nansen Fridtjof. Bövidítve for
dította dr. Brózik Károly. Számos képpel. 77 és 79 1.

79. sz. A peleskei nótárius. Irta gróf Gvadányi József. Sajtó alá ren
dezte Kardos Albert. 108 1.

80. ez. Don Pietro Caruso. Színmű egy felvonásban. Irta  Roberto 
Bracco. — A parasztbecsület. Népszínmű egy felvonásban. Irta  Giovanni 
Verga. Mindkettőt fordította Badó Antal. 51 1.

81. sz. Két elbeszélés. Homályos ügy. A táborszernagy halála. Irta  
Mikszáth Kálmán. 04 1.
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Köttök albuma. Jelenkori magyar költők verseiből összeállította 
Badó Antal. Harmadik módosított és bővített kiadás. Harminczöt magyar 
festőművész képeivel. Ivrét 270 1. Stilszerű díszkötésben. Budapest. Lampel 
Bóbert (Wodianer F. és Fiai). Ára 28 írt.

Radó Antal. Dalok és történetek. 8.-r. 197 1. Lampel B. (Wodianer).
Radó Antal. Alfred de Mussetböl. 8.-r. 131 1. Lampel B. (Wodianer).
A Szentföldön. Irta  Erűdi Béla. 110 képpel és Palesztina térképével. 

8.-r. 251 1. Lampel B. (Wodianer F.) Díszkötés.
Magyar a b c és olvasókönyv. Irta Paulini Károly, állami népisk. 

tanító. Budapest. Atlienæum. 134 1. Ára kötve 20 kr.
A népiskolai énektanítás vezérkönyve. A tiszántúli ev. ref. egyház

kerület tantervéhez alkalmazva. Szerkesztette Веке Antal. 8.-r. 315 1. Ara 
1 frt 50 kr. Debreczen, kapható az ev. ref. főiskolában.

Enekgyakorlatok a népiskola II. osztálya számára. Gyakorlókönyv 
«А népisk. énektanítás vezérkönyvé »-hez ; szerkesztette Веке Antal. A ti
szántúli ev. ref. egyházkerület tulajdona, Debreczen. 31 1. (74 dal). Ára 
kötve 10 kr. — Ugyanaz а III. osztály számára 31 1. (81 dal). Ára kötve 
10 kr. — Ugyanaz а IV. osztály számára 31 1. (71 ének). Ára kötve 10 kr

Felhívás a kttlta gokhoz. Minthogy a Magyar Pædago- 
giai Társaság zárószámadása azt a szomorú tényt mutatja, hogy a 
Társaság 713 kültagja közül fele sem pontos tagdíjfizető s a pénz
tárnok ismételt felszólítása daczára a társaságnak még mindig 
1586 forintra menő tagdíjhátralékot kell a jövő évi számadásba 
átvinni; s minthogy a társaság folyóiratának kiadójával szemben 
is jelentékeny hátralékban van : igen  k érjük  a tagdíjak , 
fő leg  a hátralékok sürgős beküldését. Ellenkező eset
ben tisztünkből kifolyólag kénytelenek lennénk az alapszabályok 
értelmében eljárni. Az alapszabályok idevonatkozó pontjai pedig 
a következők :

«16. A z  é v i  ta g s á g i  d í j  m in d e n  év  e lső  n e g y e d é b e n  a  t á r 
s a sá g  p é n z tá r n o k a  k e z é h e z  fize ten dő .

A z  o ly  k ü ls ő  ta g tó l ,  a  k i ta g sá g i d í já t  h á r o m  éven  á t  n e m  
f ize ti, a z  e lnökség  a  t á r s a s á g  k ö ve te lésé t b irói u tón  b e h a jth a tja .  
Illetékes valamely budapesti bíróság.

Oly tagokkal szemben, a kik egy évi tagsági díjjal hátralék
ban vannak, a  f o l y ó i r a t  k ü ld é se  m in d a d d ig  fe lfü g g e s z th e tő , m íg  
köte lesség  ö ltnek  e le g e t n e m  te ttek .

Budapesten, 1899 jan . 13-án.
A z elnökség.
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A Magyar Pædagogiai Társaságnak 1899. évi január hó 21-én tartott 
évi nagygyűlésén mondott emlékbeszéd.

Tisztelt Nagygyűlés !

A ki emberi viszonyokat figyelemmel néz, $ $  törvény hatá
sát érzi, mely csodálkozással és a haladás ügye iránt bizalommal 
tölti el. Azt tapasztaljuk, hogy élénken érzett szükségletek színre 
szólítják azokat, kik e szükségletek kielégítésére hivatvák, vagy 
mint mondani szokták, minden kor megteremti magának azokat 
az egyéniségeket, kikre a haladás érdekében szüksége van. Talán 
egy az organikus és szellemi világot összekapcsoló egyetemes tör
vénynek akadunk itt nyomára; talán azonegy törvény szabadítja 
föl a beteg organismusban az ellentálló és gyógyító erőket, és hozza 
fölszinre a társadalmak és nemzetek válságaiban azokat a vezérlő 
embereket, kik kimentik őket a bajokból. Nem a legvigasztalóbb 
jelenségeknek egyike-e, hogy a történeti élet rejtelmes küzdő terén 
egyszerre támadnak mentő és vezéri erők, melyekről a világnak 
azelőtt sejtelme sem volt, hogy mint a beteg szervezetnél is, a vál
ság tetőpontja egyszersmind a gyógyulás kezdete? A mely esetek
ben ez a törvény nem látszik érvényesülni és a válságot a sülyedés 
vagy a halál követi, nem a törvény bizonyúlt hamisnak, hanem az 
Organismus vagy a társadalom erőkészlete merült ki. A ki a m a
gyar történet útjait nézi, nem menekülhet azon benyomás elöl, 
hogy ily törvény van. Nemzeti történetünk évszázadok óta ily 
bámulatos hullámzását mutatja a sorsnak. Nem egyszer a legmé
lyebb sülyedésből emelkedett a nemzet magasra és midőn már-már 
a kétségbeesés környékezte, bontakozott ki győzedelmesen bajaiból. 
Hiszszük, hogy egészségesek vagyunk, hogy erőink készlete nem 
fogyott el, hogy még nagy jövő áll előttünk.

Magyar Pudagogia. VIII. 2.
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Férfiak, m int Klamurik  János, kinek emlékét ma ünnepel
jük, megerősítik ezt a mi bitünket. Nem a nagy vezérek közül való 
volt, szűkebb kör ju tott munkásságának osztályrészül, de igazi 
férfiúnak bizonyult, ki hű magához és elvállalt feladatához, erejét 
minden levonás nélkül munkájának szentelhette és kinek m unká
jával arányban nőtt ereje. Emberi kiválóságnak ez egyik ismertető 
jele. Mi itt Magyarországon sokszor csalódunk emberekben ; a kik 
kisebb állásban megállták helyüket, mert épen nekik való volt, 
magasabb pontra helyezve gyakran meghazudtolják várakozásain
kat, nagyobb feladatok végzésére fogyatékosnak bizonyul erejük. 
Klamarikban örvendetesen csalódtunk. Midőn 1883-ban fölkerült 
a  minisztériumba, akkor csak egyike volt a főigazgatóknak ; alig 
töltött néhány esztendőt uj állásában, megnövekedve, megerősödve 
állt előttünk mint a magyar középiskola vezére. De ez még nem 
tenné historikussá az ö nevét. Igazi jelentősége abból származik, 
hogy oly feladatnak tudott emberévé lenni, melyet a korszak elő
térbe helyezett és megoldásra kitűzött. A magyar középiskola 
történeti fejlődésének egy válságos pillanatában került Klamarik a 
dolgok élére a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban, a hol nagy 
feladat terhe háramlott reá. Ép akkor állott be az a szerencsés 
találkozása a körülményeknek, melyek históriai dolgot szülnek. 
Egy ember megtalálta a neki való feladatot, egy feladat ráakadt a 
neki való emberre. Ebből a szempontból kell néznünk Klamarikot, 
hogy szerepét, jelentőségét, tetteit és érdemeit igazság szerint 
méltányolhassuk. I.

6fi

I.

Csak tizenöt esztendő mult el a középiskolai törvény meg
alkotása óta, nem felejtettük el azokat a küzdelmeket, melyek a 
törvény alkotását megelőzték, nem felejtettük el akkori aggodal
mainkat, reményeinket, harczainkat. Hévvel küzdöttünk a törvény 
létrejöttéért, mert e törvénytől vártuk a magyar középiskolának 
mély sülyedéséböl való fölemelkedését. Nem merjük még ma sem 
e sülyedés hű képét rajzolni, későbbre maradjon, a mikor majd 
teljesen kihevertük azokat a bajokat. Vádolni senkit sem vádol
hatunk ezért a sülyedésért, a magyar középiskola csak fokozott 
mértékben sínylette a magyar nemzeti kultúra fejlődésének beteg
ségeit. Évszázadokon át nem voltunk űr a magunk házában, a



KLAMARIK JÁNOS EMLÉKEZETE. Г.7

nemzeti létért folytatott küzdelmeink háttérbe szorították a kul
túra kérdéseit, elszegényedve az anyagi eszközökkel sem x-endel- 
keztünk, melyekkel a művelődés talaját megmunkálhattuk volna. 
A szabadságharcz után középiskoláink egy része elnémetesedett, 
egy másik része a nemzeti ellenállás érzésének szításában merítette 
ki erejét. A magyar középiskolának nem volt szervezett, önérzetes, 
tudományos szellemtől áthatott tanári kara. Hadd említsünk erre 
egyetlen egy jellemző adatot. Midőn egyszer az ötvenes években 
egy joghallgató a vakáczióban haza került Bajára és ott megbarát
kozott a gymnasium néhány tanárával, az egyik egyszer azt kér
dezte tőle, nem volna-e kedve tanárnak lenni? A fiatal embernek 
szeme szája elállott bámulatában. 0  és tanár ! Hiszen nincsen 
oklevele ! A tanár könnyen eloszlatta ezt a kétségét. A többi tanár
nak sincs, csak ő neki és az is csak algymnasiumra szól. A joghall
gató ráállott az ajánlatra, tanári állásra adja be folyamodványát. 
De milyen szakra vállalkozik, kérdi tőle barátja. «Ez még eszem 
ágába se ötlött, hogy reá gondoljak», Írja a joghallgatóból tanárrá 
vedlett úr későbbi visszaemlékezéseiben. «Különös kérdés, gondo
lám magamban ; a melyikre tetszik. S a tudatlanok egész bátorsá
gával s merészségével, minden nyugtalanság és lelki szorongás 
nélkül vállalkoztam volna is reá, hogy a hittantól kezdve egész a 
természetrajzig bármelyik tantárgynak emberül megfelelek. Külön
ben ez elbizakodott magahittségnek volt is némi alapja azokban a 
példaképekben, a kiket még egy pár év előtt mint ügyvédeket, 
orvosokat, nevelőket, káplánokat ismertem s ugyanaz időben mint 
tudós és hírneves tanárok működtek itt s amott». Meggondolván a 
dolgot, a joghallgató mathematikára és physikára akar vállalkozni 
és csak barátja rábeszélésére, ki nagy emberismerő volt, választotta 
a classica phylologiát. A dolog ez esetben nem rosszúl stílt el, mert 
a joghallgató Szarvas Gábor volt, a ki pedig a tanári pályára csá
bította : Klam arik  János. De hány esetben sikerült így a tanári 
succrescentia biztosítása?

Midőn 1894-ben megünnepeltük Klamarik negyven éves 
szolgálati jubileumát, ő maga az ünnepi szónoklatokra adott vála
szában, mellőzvén a szokásos szivbeli ömlengéseket, melyeknek 
sohasem volt barátjuk, megrajzolta nagy vonásokban az akkori 
állapotok képét. Ot szólaltatom meg, mint classikus tanút, kihez 
foghatót nem találunk irodalmunkban. A 48.előtti időkben nem szá
mítva a tudományosság akkori alacsonyabb fokát, a tanárképzés

5*
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mostohaságát, a tankönyvek merevségét, a módszer dogmatikus- 
ságát és fukarságát, az iskolák hijjával vannak a kellő fölszerelés
nek, a szemléltető és egyéb segédeszközöknek, a folyóiratoknak, 
az ifjúsági olvasmányoknak. A tanárok nem érintkeznek egymással. 
A természetrajzot termények, sőt képek nélkül tanítják. A tanárok 
mindent tanítanak és m int Klamarik szelídítve mondja, mindent 
nem tudnak. Klamarik elismeri, hogy az akkori középiskolának is 
megvolt a maga jelessége, fogékonynyá tette a kebleket, meg
tanított lelkesedni. Ez teszi érthetővé, hogy az 1848 és 1849-iki 
évek nagy tettei létrejöhettek. De a régi iskola nem tanította meg 
az embereket dolgozni, kitartónak, szívósnak lenni. Jöttek az ötve
nes évek. A császári kormány reformálta, de germanizálta is a 
középiskolákat. Életbe léptette a szakrendszert, de nem gondos
kodott szakszerűen képzett magyar tanárokról. Mennyi raffine
ment volt ebben a rendszerben ! A jó tanárok németek voltak, a 
magyarok közt csak kivételesen akadhatott jó tanár. Mindenkinek 
német nyelven kellett tanárvizsgálatot tenni Bécsben. A hatvanas 
években, az újraalakított helytartótanács korszakában még fokozó
dott ez a baj. Az idegen tanárokat elbocsátották, de képzett tanáraink, 
kikkel pótolhattuk volna őket, még kevésbbé voltak. A helytartó- 
tanácsban az iskolai sectió a legutolsó volt. «Laikus volt minden, 
kormány és tanárság . . .  a tanügy nem volt komoly dolog.» A pro
testáns iskolákkal a helytartótanács az autonómia respectálásának 
czíme alatt egyáltalán nem törődött. A tanárság nem volt igazi 
pálya, a tanár elhibázott existentia. És ezek a bajok nem nagyon 
csökkentek az alkotmány helyreállítása után sem. A javításra a 
törvényes alapot a magyar országgyűlés négy ízben tagadta meg 
a kormánytól, míg végre 1883-ban létre jött a középiskolai tör
vény. Ki értené meg e törvényt, döntő fontosságát, korszakos 
voltát az előzmények ismerete nélkül?

Még élénken emlékszünk a törvény létrejöttének viharaira ! 
Tizenkét napig tartott az általános vita, ugyanannyi ideig a rész
letes tárgyalás. Az általános vitában 65 nagyobb beszéd hangzott 
el, melyek egy vaskos kötetet töltenének meg, a részletes tárgya
lásban közel háromszáz fölszólalás volt; közben fontos compromis- 
sum-tárgyalások folytak a törvényjavaslat sérelmesnek tartott 
pontjai módosítása végett. Főleg felekezeti és nemzeti szempontok 
izgatták a kedélyeket. Arra a függetlenségre, melyet az autonom 
felekezetek intézetei a törvény létrejötte előtt élveztek, ma már
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m int mesére emlékszünk csak. Mindenütt azt tették, a mit akar
tak és a kormánynak semmi eszköze nem volt, hogy csak közve
tetten tudomást is szerezzen az állapotokról! A vitából csak néhány 
hangot említünk, hogy az állapotokat megértsük. B a r th a  Miklós 
nézete szerint a nem felekezeti iskolákban ezentúl még lélekzeni 
sem szabad miniszteri jóváhagyás nélkül. M o c s á r y  Lajos azt mon
dotta az érettségi vizsgálatra vonatkozólag, hogy az állam saját 
alantas közegévé teszi a felekezeti főhatóságot. T h a ly  Kálmán tú l
tett mindnyájukon. Fölszólította a superintendentiákat, a pro
testáns lelkészeket, a tanári kart, sőt magukat a tanulókat, hogy 
ragadják meg teljes erővel a passiva resistentiát és így akadályoz
zák meg a törvény életbeléptetését. A tanulók beszéljenek össze és 
ne feleljenek az érettségi vizsgálaton a kormány képviselőjének, a 
tanári kar pedig a tanácskozmányon hagyja a kormány képvise
lőjét beszélni, de ne reílectáljon szavaira. Vérig kell őt bosszan
tani, hogy önérzetes ember érettségi vizsgálatra kormányképvise
lőül ne vállalkozzék. K is s  Albert denunciánsnak nevezte a kor
mányképviselőket, O r b á n  Balázs szellemi végrehajtónak. Igaz, 
hogy ezek a szélső felfogások képviselői, voltak, de a felekezeti fél
tékenység, melynek túlzott kifejezést adtak, nagyon általánosan 
benne volt a lelkekben, és magának a törvénynek nem egy inten- 
tióját meghiúsította.

De mégis létrejött a törvény, post tot discrimina rerum, nagy 
megnyugtatásunkra, de nem csekély aggodalmakat keltve a jövőre 
vonatkozólag. Én magam акког a Magyar Tanügyben a törvény 
szentesítése előtt ezeket írtam : «Létrejöttnek tekinthetjük ezt az 
óhajtva óhajtott törvényt, mely mellőzhetetlen föltétele az állapo
tok javulásának, de a melyet híven meg kell valósítanunk, hogy 
egyébbel is dicsekedhessünk, mint a fejlődésnek ezzel a föltételé
vel. Most, hogy az állami hatalom ereje a középiskolai oktatás 
vezetésében mindenképen növekedett, messze kilátás nyílik meg 
előttünk nagy czélokra, melyeket a kormánynak ki kell tűznie m a
gának. K ö z o k ta tá s i  k ö z ig a z g a tá s u n k n a k  n a g y  fö la d a to k k a l k e ll  
m a jd  m e g m é rk ő zn ie , hogy méltónak mutatkozzék arra a vezető 
szerepre, melyet a törvényhozás heves küzdelemben kivívott szá
mára». (Uj folyam. 1883.1. 395 1.) Ezeket a sorokat az az aggoda
lom diktálta, lesz-e kormányunkban elegendő erő és tapintat a 
törvény végrehajtására, vagy holt betű marad-e ez a törvényünk 
is, m int annyi más ? I tt kezdődik Klamarik Jánosnak szinte provi-
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dentialis szerepe középiskoláink történetében. Őt hívta meg Trefort 
a beszterczebányai főigazgatóságból a minisztériumba, hogy a közép
iskolai törvény végrehajtásának súlyos munkáját megindítsa. Meg
indította, végrehajtotta. Mennyi része volt neki benne, mennyi 
fölebbvalóinak, azt a hivatali mnnka természeténél fogva mi kívül
állók pontosan nem tudhatjuk. Fölebbvalóinak bizonyára az az 
érdemük, hogy e kitűnő munkaerővel élni tudtak ; az övé min
denesetre az, hogy a reábízott m unkát megcsinálta. Tíz évvel 
később, jubilæuma alkalmával, Klamarik szónoki phrasisok nél
kül, de nyugodt öntudattal jelenthette, hogy a törvény végre van 
hajtva. Jelenthette ezt a protestáns iskolák képviselőinek jelen
létében, kik talán jobban ragaszkodtak hozzá, mint az állami 
tanárok. Senki oly melegen nem üdvözölte Klamarikot, mint Géresi 
Kálmán, a protestáns tanári körök és Debreczen városa nevében, 
tíz évvel ama szenvedélyes fölszólalások után, melyekben az állami 
törvény, m int a protestáns autonómia végveszélyét előidéző ellenség 
tűnt föl. Ha nem csalódom, azóta maga Thaly Kálmán is műkö
dött, m int kormányképviselő, mitől 1883-ban minden önérzetes 
embert óva intett. Ha nem működött, bizonyára működhetett 
volna, mert az elvi ellentét végleg megszűnt. így változnak az 
idők, így változtatta meg őket főleg Klamarik János, administra
tiv tevékenységének csodálatos erejével. Ez volt az ő történeti 
missiója, erre a missióra prædestinâlta őt a sors, múltja, tanul
mányai, szellemi képességei, egész mivolta. így tett ő nagy szol
gálatot hazájának, ezzel írta be nevét elévülhetetlen betűkkel a 
magyar középiskola történetébe. II.

II.

A midőn Klamarik Jánosban főleg az administrativ tehet
séget, erőt és munkásságot emeltem ki, nem vagyok bizonyos 
benne, hogy oly magasra helyeztem-e, m int talán tisztelt hallga
tóim kívánják. Magyarországon, mely bizonyára a világ legrosszab- 
búl administrált országainak egyike, kevés érzék van a közigaz
gatási téren szerzett érdemek iránt és kevés példa is van, melyen- 
ez az érzék nevelődhetnék. Valami gépies munkásságnak képzelik, 
mely voltakép csak végrehajtása annak, a m it más valaki kigondolt 
vagy a mi tételes törvényben foglaltatik. A szónokot és a politikust
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bámuljuk, az író és tudós érdemeihez is közel férkőzünk, az adrni- 
nistratióhoz azonban a legtöbben csak egyet tartanak szükséges
nek, azt a hivatalt, mely erre jogczímet ád, a többi azután m a
gától jö.

Valójában pedig az administratió egy a kormányzással, nem 
tudomány és nem ügyesség, nem gépies gyakorlat és könnyen el
sajátítható mesterség, hanem művészet, m int a nevelés, mely sok
féle becses adománynak egy főben való, ritkán található szerencsés 
egyesítésétől függ. A magyar ember inkább szeret parancsolni, rit
kán tud kormányozni. Ily kormányzó tehetség lakott Klamarikban, 
ez a tehetség fejlődött ki benne a közoktatásügyi minisztériumban, 
ennek köszöni ö és köszönjük mi az ő nagy sikereit.

A kormányzáshoz szükséges adományok ritka mértékben 
megvoltak benne. Megvolt mindenek előtt e bonyolódott m un
kásságnak előfeltétele, a nagy munkaerő, a szívós kitartás. Bámu
latos volt, mennyi munkát rakott magára és mennyire növelte ö 
maga e munka súlyát munkásságának módjával. Nem üvölt bureau- 
krata, nem szerette a sok irka-firkát, de nagyon jól tudta, hogy 
valamely intézkedés foganatja nemcsak a gondolat helyességétől, 
hanem a kivitel módjától is függ, hogy a részletekkel csak úgy kell 
foglalkoznia, mint a fődologgal. Minden intézkedésnek át meg át
gondolta összes részleteit, ismerte az ország minden középiskoláját, 
minden középiskolának majdnem minden körülményeit, baját, 
még a tanárait is. A szabályzatok, rendeletek, melyek hivatalában 
elkészültek, a viszonyok részletes ismereteinek széles talapzatán 
nyugodtak és megdönthetetlen szerkezettel épültek. Voltak kitűnő 
munkatársai, kiknek nagy hasznát tudta venni, kiknek munkát 
tudott adni, de ezzel nem akarta a maga munkáját csökkenteni, 
ellenkezőleg azok neki adtak uj munkát, mert önálló gondolko
dásra és szabad szókimondásra szoktatván őket, folyton ellenőriz
tette magát velük és megvitatta velük az eltérő nézeteket. Nem 
volt gyors munkás, vagy jobban mondva, nem mert gyors munkás 
lenni. Tudta, hogy a gyakorlati élet terén a csillogó elmélet, a tet
szetős gondolat könnyen ingoványba csalja a kormányzó, a gon
dolatokat megvalósítani hivatott embert, azért gyanakvó volt az 
ötletek iránt, erősen megfegyelmezte eszét és a leglassúbb tempó
ban haladt előre. Pihenést nem ismert. A hivatalban csak meg
kezdte a munkát, otthon látott igazán hozzá, a hol senki nem 
zavarta. íróasztala mindig tele volt készülő dolgozatokkal. Nem is
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volt ő hivatalnok, a hivatal mindig vele, nála volt; se igazi szóra
kozást, se pihenést nem ismert. Mikor mi többien az iskolai szünet 
elején tőle búcsúztunk, irigység nélkül látott bennünket elszéledni. 
О sokszor a nyár nagyobb részét itt töltötte és folytatta a munkát. 
Ily nyári szünet munkája volt becses müve : A magyar közép
iskolák szervezete. Tudta, mekkora felelősség sulyosodott reá, a 
legbecsületesebb becsvágy sarkalta, jól akarta megcsinálni a mire 
vállalkozott, azért nem ismert nyugtot. Bízott egészségében, munka
bírásában és nem kímélte magát. Ereje javában, 51 éves korában 
lépett a minisztériumba és a meddig dolgozhatott, a munka szen
vedélye fenntartotta. De közben pazarul költötte el erejének tőké
jét és alig hogy nyugalomba vonult, egyszerre megtörtnek láttuk. 
Ez az elpusztíthatatlannak látszó szervezet csak 66 évet élt. Meny
nyit dolgozhatott, hogy ily gyorsan emésztette magát !

Ezt a nagy munkaerőt, munkakedvet a kormányzó erő leg
becsesebb forrása táplálta, a cselekvés, a gondolatok megvalósítá
sának mély ösztöne. Gyakorlati ember volt tetőtől talpig. Tudós 
ember is volt, gondolkodó fő, de gondolatok csak akkor érdekelték 
igazán, ha a gyakorlati intézkedés vezérfonalai voltak. Gyakorlati 
omberen nálunk olyat szoktak érteni, ki praktikus szabályok után 
indúl, tapintatára, tapasztalataira, routinjára bízza magát, és az 
elméletet nemcsak mellőzi, hanem le is nézi, mintha elmélet és 
gyakorlat közt valami ellentét volna. Kell-e mondanom, hogy ily 
ellentét nincsen, hogy ellenkezőleg, a hol helyes elméletre támasz
kodhatunk, ott a gyakorlati tevékenység legbiztosabb vezérére 
tettünk szert? Nem elmélet és gyakorlat közt van ellentét, hanem 
igenis elméleti és gyakorlati emberek közt. Amazt igazán csak az 
igazság érdekli, a maga elvont fönségében ; ez az életet nézi, látja 
fogyatkozásait, szükségleteit, föladatait és ösztönt érez magában, 
hogy átalakítsa. Ilyen volt Klamarik, ilyen ember kellett nekünk 
a középiskolai törvény végrehajtására, s ily nagy feladat kellett 
Klamariknak, hogy minden, a mi benne rejlik, kifejlődhessék. 
Minden apróság a maga terén érdekelte, az állapotokat és szükség
leteket sepki sem ismerte úgy mint ő, és a javítás, a tett ösztöne 
minden egyebet kiszorított leikéből. Bideg embernek látszott, 
kiben csak az ész dolgozik, kiben phantasia, érzés nincsen. De lele
ményes, ötletes volt, ha valamely gondolat megvalósításáról volt 
szó, ezer módját az intézkedésnek találta ki, gondolta át, hogy 
eredményhez jusson. Minden egyéb volt, csak routinos nem. Min-
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elén új esetet, dolgot mintegy elölről kezdett, chablonokat nem sze
retett és nem tűrt, erős valóságérzete volt, ez óvta meg tévelygé
sektől, phantasmáktól, illusióktól. Elméleti tudást nem nézett le, 
ellenkezőleg folyton tanult könyvekből és emberektől, ha valakitől 
fölvilágositást remélt, maga járt utána, órákig értekezett pædago- 
gusokkal, tudósokkal. Heinrich Gusztáv simpathikusan mondja el 
viszonyát a közoktatási tanácshoz. Szavai az előbb mondottakat is 
megerősítik. A tanügy, úgy mond, neki mindene: nappali munkája, 
éjjeli álma. Lendíteni, javítani az iskolák állapotán és a tanárok 
sorsán, ez életének központja, magva. Ily hivatalnok nem sok ült 
a magyar közoktatásügyi minisztériumban. És nem az akták elinté
zésében találja kötelességei összeségét. Dehogy! Szeme messze tú l
hat az aktákon és érdeklődése oly dolgokban is talál buzgalmának 
feladatokat, melyekről az akták még nem is álmodnak. Erről sehol 
sem győződhettek meg az emberek oly alaposan, mint épen a köz
oktatási tanácsban, a hol a legszerényebb vélemény sem kerülte 
ki figyelmét. — Még csak kettőt említek. Szakembereket ö vitt be 
a közoktatásügyi minisztériumba, kiket a maga módja szerint 
nevelt, kikben megtalált egyet-mást abból, a mi ő benne hiányzott, 
és a Pædagogiai Társaságot ö keltette új életre, hogy ennek a na
gyon elhanyagolt tudománynak is hajléka, otthona legyen. Gya
korlati ember volt, de mindig kereste a biztos alapon nyugvó meg
győződést, hogy a tett mezején erősen megállhasson.

Ebben azután erősen támogatta tetterejével és tettvágyával 
párosuló világos, határozott, energikus gondolkodása. Jó iskolán 
ment keresztül, a mathematikán és a logikán, mely disciplinákat 
irodalmilag is müveit, és az iskolai tanítás iskoláján, melyben 
először megtanulta az ész fegyelmezését. Bármit mondjanak is a 
professzorokról, annyi bizonyos, hogy kitűnő alkalmuk van a vilá
gos gondolkodás tehetségének kifejlesztésére, és mindenkinek 
kívánnám, hogy legalább egy ideig ezt az iskolát is járja. Klama- 
rikban meg volt, a professzortermészet, szeretett másokat felvilá
gosítani, hogy maga világosan lásson, módszer és rendszer volt 
gondolkodásában. Igen okos ember volt. A dolgok velejét látta, a 
részletek nem zavarták, a fák nem takarták el előtte az erdőt, az 
erdő mellett meglátta az egyes fákat is, élesen, határozottan. Az 
egyetemesnek és részletesnek ily harmonikus fölfogását kevés em
berben találtam. Igen fontos szabályzatokat kellett csinálnia, és 
sokáig töprenkedett, míg az alapelvvel egészen tisztába jött. De
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még sok időt tö ltö tt azután a részletek megállapításánál. Nem volt 
habozó természetű, csak addig habozott, míg egészen el nem 
készült volt magával, és mindig elkészült. Gondolkodása nem kifo
gásokat sugallt neki a tett elhalasztására, csak óvta az elhamarko- 
dástól. Alig tudok 'esetet, melyben neki vissza kellett csinálni 
valamit. A hivatali élet magával hozza, hogy gyakran compromis- 
sumokat kellett kötnie, hogy szándékait nem valósíthatta meg 
úgy mint akarta, hogy mások cselekedeteiért is felelősséget kellett 
vállalnia. Soha nem panaszkodott, megvárta, míg az idő ő neki 
adott igazat és eredeti gondolata érvényesülhetett. Erős ész, gya
korlati gondolkodás, praktikus tapintat, tettre való ösztön, nagy 
munkaerő, íme ezek szellemi arezának főbb vonásai. Nem volt-e 
igazam, hogy mindez szinte prædestinâlta arra a tevékenységre, 
melybe szerencsésen belejutott?

Hogy összegyűjtöttem emlékeimet és számot akartam ma
gamnak adni Klamarik János egyéniségéről, az egész ember meg
elevenedik előttem, hallom hangját, látom tekintetét, érzem az 
egész ember egységét. Férfiú ez a szó nemes értelmében. Úgy 
tűnik föl előttem, mintha lelke tárva-nyitva volna előttem. Nem 
látok egyetlen egy hamisságot se henne. Megbízhatom minden 
szavában, megbízhatom mivoltában, hű ő mindig maga magához 
és elvállalt feladatához. Nem az intrikák, nem a pajtáskodások 
embere. Nem akar sokat magának, majdnem semmit. Nem érdekek 
vezérlik, hanem czélok. Kissé kényelmetlen ember, az igaz. Erősen, 
szinte mereven áll a maga helyén, szeme messzire néz, mindig az 
ügyet nézi. Kissé idegenszerü ember. Körülötte sürög-forog nagy 
sokasága azoknak, kik valamit akarnak. Mindenki akar tőle vala
mit. Ez állást maga magának, amaz állást barátja, rokona számára. 
Hiszen ő a hatalm as úr, ki a kinevezéseket javasolja. De őt az 
egyének kevéssé érdeklik, ő nem tud nyájaskodni, hazudni, ígér
getni és ígéretét a következő pillanatban elfelejteni, vagy eszéből 
kiűzni. Nagy munkásságának, feladatainak, terheinek érzése szinte 
megemésztett lelkében minden gyöngédebb érzést. Talán Szarvas 
Gáboron kívül nem  volt meghitt barátja. Voltak munkatársai, vol
tak a kiket kedvelt, de különben beérte magával és munkájával, 
melynek gondolata soha sem hagyta el. Kinek ártott vele? Csak 
maga magának. Nem volt az élvezet embere, csak a munkájáé, a 
mely meg is őrölte, korai sírba döntötte. Mégis ő rá haragudtak 
sokan, mert nem pajtáskodott, barátkozott és mindig az ügyet és-
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az egészet nézte. Jöttek a szenvedések napjai és akkor kétszeresen 
szenvedett, mert magában szenvedett. Mondjuk, hogy ez fogyat
kozása volt lelkének, de ne felejtsük, hogy ez a fogyatkozás is csak 
kiválóságának árnyéka. így élni a közért mint ö élt, egészen betölt 
egy emberi életet. Férfi volt a javából, magáról megfeledkezni 
tudó, hazájáért élő, hazájáért magát feláldozó ember. Ha ő kevés 
embert szeretett is életében, annál többen, mind a kik fölismerték 
valóját, szeretettel óvják emlékezetét lelkűkben.

III.

Hátra volna, hogy fejlődéséről is megemlékezzem, hogyan 
lett ö azzá, a mi volt és hogy alkotásait felsoroljam, de nem lehet 
föladatom, hogy e rövidre szabott emlékezésben kimerítő életrajzot 
adjak, vagy a magyar középiskola újabb történetét* melylyel m ű
ködése összeforrott, részletesen elmondjam. Életének történetéből 
csak az érdekel engem e pillanatban, hogy ő is, mint oly gyakran 
tapasztaljuk kiváló embereknél, egész életén át mintegy öntudat- 
lanúl készült igazi pályájára. Mintha egy titkos kéz vezette volna 
jól elkészülve rendeltetése helyére. Alig hogy elvégezte tanulm á
nyait, tanárkodni kezdett és állomásról állomásra került, hogy 
igazán ismerhesse a magyar középiskola állapotát. Először F é le g y -  
h á z á n  találjuk, majd P é c se tt;  hosszabb időt tölt B a já n , 1856— 
1860, a hol Szarvast nyeri meg a tanári pálya számára, sőt ő adja 
meg neki, a maga gyakorlati eszével, az első impulsust későbbi 
nyelvőri működésére. Bajáról S z é k e ly - U d v a r h e ly r e  került, onnét 
B e s z te r c z e b á n y á r a . Itt véget érnek vándorévei ; a legényből csak
hamar mester lesz, a beszterczebányai gymnasium igazgatója ; itt 
gyakorolja először a kormányzás művészetét a legszűkebb körben; 
de már 1876-ban ez a kör tágul, a beszterczebányai tankerület 
főigazgatója lesz, kormányzó tevékenysége itt akad először nagyobb 
szabású feladatokra. Itt ismerkedik meg Klamarik G r ü n w a ld  
Bélával, a megye alispánjával, ki oly mintaszerűen, nagy szem
pontok után indúlva administrálta a megyét. Kedvünk volna föl
kiáltani : Nincs véletlen az emberi életben. Klamarik annak az 
embernek az oldalán, vele karöltve és párhuzamosan tanulja és 
gyakorolja az administratió művészetét, kinek a magyar állam
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férfiak közt talán legnagyobb érzéke volt a közigazgatás feladatai 
•és mivolta iránt.

így fölkészülve került 1883-ban a minisztériumba, hamar 
beletanulva új hatáskörébe, melynek minden zugát meg fogja 
munkálni, átalakítani, becses alkotásokkal megajándékozni. Ha 
mind föl akarnám őket sorolni, órákat kellene ezen a helyen töl
tenem. Csak egyet említek, a legjellemzőbbet, legbecsesebb, leg
maradandóbb alkotását. A középiskolai törvény megalkotásánál a 
pædagogiai szempontok második sorban állottak ; az egységes 
iskola kérdése érdekelt néhány honatyát, mások a görög ellen lel
kesedtek, a túlterhelés kisértete is följárt, de egészben nem pæda
gogiai eszmék körül folyt a harcz. A protestáns autonómia volt a 
küzdelem középpontja. Ezt védelmezték, a kik megtámadottnak 
hitték, ezt iparkodtak kellő határok közé szorítani, a kik a köz- 
műveltség érdekeit akarták ezzel szolgálni. A törvény létrejötte 
után a két tábor még le nem szerelt, gyanakodva nézték és lesték 
egymást. A kormány el volt készülve rá, hogy konok ellentállásra 
fog találni minden téren ; a protestáns felekezetek fölfegyverkezve 
álltak, hogy visszaverjék az állami közigazgatásnak autonómiájukra 
éhes tigriseit. Kevesen ismerték föl a helyzetet, senki úgy mint 
Klamarik. Senkinek sem állott is úgy módjában. 0, ki meg volt 
bízva a törvény végrehajtásával, tudhatta, hogy mit akar ; és gya
korlati eszével, okosságával, tapasztalatai alapján ismerte a feleke
zeteket. Tudta, hogy autonómiájuknál jobban szeretik iskoláikat, 
iskoláiknál jobban hazájukat. Tudta, hogy ők is tudják, mily hátra* 
maradott sok iskolájuk, tudta, hogy szívesen meg fogják ragadni a 
feléjük nyújtott kezet, ha arról győződnek meg, hogy igazi barát 
nyújtja. És játszva oldotta meg a rettenetesnek vélt nehézségeket. 
Az a rideg ember, ki emberekkel való érintkezésben oly kevés 
hazug előzékenységet tudott mutatni, a legfinomabb tapintatnak 
adta itt tanúbizonyságait. Egész administratiója idejében alig 
volt összekoczczanása az autonom felekezetekkel, de nem azért 
nem, m ert nem törődött velük, hanem azért, mert bölcsen és 
tapintatosan bánt velük. Tíz év alatt a protestáns iskolák egészen 
átalakultak. Kieszközölte számukra az államsegélynek körülmé
nyeinkhez képest elég bő forrásait és szinte észrevétlenül vezette 
őket a jó útra, melyre különben szívesen és önként ráléptek. Kiesz
közölt számukra áldozatokat és őket magukat még nagyobb áldo
zatokra bírta. Fényes paloták épülték a rozzant iskolaépületek
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helyébe, modern fölszerelés eszközeivel teltek meg az iskolai szer
tárak, annnyi okleveles tanár került az iskolákba, a hányat csak 
kapni lehetett, minden kényszer nélkül megjavultak a szakkönyvek, 
észrevehetően emelkedett a tanítás színvonala.Klamarik hozta össze 
a protestáns tanárokat az államiakkal és bírta belsőbb érintkezésre 
őket. Kieszközölte a tanári fizetések tetemes javítását és mindezek 
betetőzése gyanánt megalkotta, a mire talán legbüszkébb volt. mert 
legsajátosb alkotása és igazán csak nagy akadályok legyőzésével 
sikerülhetett, megalkotta — persze miniszterének jóváhagyásával 
és vezérlete mellett — a felekezeti tanárok nyugdíjintézetét, mely- 
véget vetett annak a szörnyűséges, szégyenletes állapotnak, hogy 
a felekezeti tanár öreg napjaira a koldusbotot kapta végellátás és 
nyudgíj gyanánt. Nem kicsinylem Klamarik egyéb alkotásait : a 
tankerületi adm inistrate új szervezését, az erdélyi kath. status 
és állam közti viszony végleges szabályozását, a tantervek és u ta
sítások revisióját, az érettségi vizsgálat új berendezését, a tankönyv- 
bírálat módjának megállapítását, a testi nevelés körül végrehajtott 
fontos intézkedéseit, a szemléltető eszközök terén tett újításait, a 
hazai tanszex-ipar terén való kezdeményezéseit, az iskolai építke
zések normáinak megállapítását, a Ferencz-József intézet fölállí
tását, melyen mindvégig szeretettel csüngött, a csonka intézetek 
kiegészítését, tömérdek sok üj iskolai épület építését, a szertárak 
gazdagítását stb. Mindezek nagyon pontosan s többnyii-e m inta
szerűen végeztettek. Ezeken az alapokon épül a modern Magyar- 
ország iskolája, szilárdan, magasra. De ebben a munkában Klama- 
riknak sok segítője, munkatársa és kevés akadálya volt. Minden 
magy ar tanár hozzájárult e mun kához, legalább is azzal a készséggel, 
melylyel a reformokat fogadta. De a protestáns iskolaügy elintézése 
Klamai'iknak legsajátosabb kormányzati remekműve. Ez min
denkoron példája lesz annak, hogyan kelljen egy kényes, bonyo
lódott ügyet tapintatosan rendezni, jó véghez juttatni. Ez minden 
esetre perpetuálja Klamarik nevét. Egyéb intézkedéseit meg fogjuk 
szokni, tovább fejleszteni és átalakítani és el fogjuk felejteni, mily 
érdemes munka volt ezek alapkövét lei-akni. De a protestáns iskolai 
autonómiának az állammal való teljes kibékülése meg fog ma
radni minden időre : ez nem mulhatik el sohasem, ez valósággal 
történeti esemény, korszakos kultúrái fontosságé, mely Klamarik 
minisztereinek és Klamariknak nevéhez marad fűzve.

De administrativ működésé még sem vonta el egészen a
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szorosabb pædagogiai és tudományos működéstől, valamint bogy 
administrativ működésének mindig erős alapját kereste a pæda
gogiai meggyőződésben és ezen a téren is maradandó becsű intéz
kedéseket és ösztönzéseket kaptunk tőle. Itt is csak egyet említek 
mutatványkép. Sokat tanakodunk a tanárképzés jobb berendezés 
sén, és közben fajdalommal gondolunk rá, bogy ezen a téren min
den intézkedés csak lassan, évek, évtizedek múlva termel érett 
gyümölcsöket. Klamarik is sokat vívódott ezzel a gondolattal, míg 
fölvillant elméjében, hogy az uj tanári nemzedékért is kellene és 
lehetne valamit tenni. Szervezte a nagy tanulmányi kirándulásokat 
Görögországba, Olaszországba és Egyiptomba, melynél hasznosabb 
intézkedést a tanári továbbképzés ügyében nem ismerek. Ki mérheti 
meg, mennyivel növelte ez az intézkedés a magyar tanárság erejét; 
mennyi becses új elem került ez úton tanításunkban forgalomba? 
Látni kellett őt ily eszme kivitelének munkájában. Mennyi nehéz
ség gördült útjába, mennyi ellentállást kellett legyőzni, mennyi 
munkát elvégezni, míg az eszméért megvolt a propaganda, a pro
paganda meghozta a részvevőket, a részvevők számára elkészült a 
programm és az egész társaság elindulhatott. És Klamarik nem 
elégedett meg passiv részvevőkkel. Szép emlékkönyvek készültek, 
melyek tele vannak érdekes dolgozatokkal, tanulságokkal és a 
jövőre nézve buzdításul szolgálnak.

Volt idő, midőn egyes rövidlátók különféle vádakkal illették 
Klamarikot, talán el is keserítették. Azt az otrombaságot, hogy 
hazafiságát is kételkedéssel illették, nem is említem bővebben, 
annyira megfoghatatlan előttem az Ítéletnek ilyetén eltévelyedése. 
De ezükkeblüséget is hánytak szemére a tanári fizetések rendezése 
korában. Nagy hibák történtek akkkor, de ma m ár kimondhatjuk, 
hogy nem ő felelős értük ; mint egyén talán senki sem felelős ; 
szomorú tünete egy mélyen rejlő betegségünknek az, melyben 
egész társadalmunk szenved, beleszámítva magát a tanárságot. 
Nem becsültek meg bennünket hivatásunk szerint és magunk 
sem voltunk elég kényesek hivatásunk megbecsülésében. De hagy
juk a fájó sebet. Említsük meg inkább, hogy minden tanári dolog 
igaz és tevékeny pártfogóra talált Klamarikban. 0  alapította a 
budapesti tanári kört, hogy a tanárok társadalmi érintkezését élén
kítse, ő segítette a tanáregyesületet, szellemileg és anyagilag és ő 
volt elnöke társaságunknak, melyet hosszú tespedés után ö támasz
to tt föl halottaiból. Az ö közreműködésével jött létre a Pædago-



ADATOK A MAGYAR KÖZOKTATÁSÜGY TÖRTÉNETÉHEZ. 7t»

giai Társaság új szervezete, melynek alapján társaságunk már hét 
év óta folyton fokozódó erővel dolgozik és hazánk tudományos 
testületéi közt munkásságával becsületes helyet vívott ki magának. 
Klamarik nemcsak mint a Pæd. Társaság tiszteleti elnöke, hanem 
mint igazi pædagogus érdeklődött munkásságunk iránt. Klamarik 
János nem alkotott új pædagogiai elméleteket ; de annyit tett a 
nevelés és oktatás ügyéért hazánkban, hogy a társaság mindvégig 
büszke lesz tőle való eredetére, közremttködésere, hozzája fűződő 
emlékére. Siratjuk az elhunytat; de megőrizzük emlékét, átadjuk 
nevét a történetnek, és fölmutatjuk alakját mint a pedagógiai kor
mányzás művészetének egyik igaz mintaképét.

Alexander B ernât.

ADATOK A MAGYAR KÖZOKTATÁSÜGY 
TÖRTÉNETÉHEZ.

Hazai iskoláztatásunk múltjának szerves története nemcsak egye
temes művelődésünk fejlődésének nyújtja képét, hanem a nemzeti egy
ség politikai gondolatának is kiegészítője és kísérője. Benne lelhetők fel 
azok a források, melyek állami consolidatiónk megalakulását táplálták, 
megerősítették. Mi volt Magyarország képe szellemileg két-három szá
zaddal ezelőtt, nélkülözve az öntudatos kultúrpolitika minden egységes 
eszméjét, felekezetileg és fajilag darabokra tépve, a latin és német nyelv 
egyetlen műveltségterjesztő kapcsával fűzve össze ! Csak a múlt század 
németesítő irányzata ébresztette fel a magyarság öntudatát s tanította 
meg, hogy a kulturális intézményekben lássa nemzete fönmaradása 
leghathatósabb eszközeit, állami és politikai erőgyarapodása föltételeit. 
Az akkor felállított literaria deputatiók gondja volt első Ízben egy-egy 
superintendentia kisebb-nagyobb iskolái számára könyveket készíteni, 
vagy átvizsgálni a főconsistorium rendeléséből. így jött létre többek 
közt Zsoldos Verses diaetetikája.

De hazai iskoláink szervezete még a lehető legkezdetlegesebb volt. 
A tanító azokat a tárgyakat, melyeket az iskolában tanított, köteles volt 
egyes normális vagy fő nemzeti iskolában elsajátítani, őrről próbatételt 
állni és bizonyságlevelet szerezni. Normális iskoláknak azonban csak 
azokat a mustraiskolákat nevezték tulajdonkép, melyekben a tanítói 
«hivatalra» menendők előkészíttettek. Ilyenek voltak Budán, Pozsony
ban, Győrben, Körmöczbányán, Kassán, Nagy-Károlyban, Nagyváradon, 
Temesvárott, Pécsett és Zágrábban. A többit városi, triviális, falusi 
iskoláknak nevezték.
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A tanítási nyelv, a latinon kivül, legtöbbszer a német. Maga Pest 
városa csak 1743-ban határozta el a polgárok többszörös sürgetésére, 
hogy a német tanító mellé magyart is szerződtet és pedig tekintettel 
arra, hogy a tandíjakból nem volna fedezhető' egy ily kiadás, e czélra 
évenként 30 frtot rendel, melyet a városi kamarai hivatal évről-évre 
utalványoz ki.

Még rendezetlenebbek voltak e tekintetben a viszonyok a régibb 
századokban az ország legtöbb városában.

A tanító félfogadása rendesen Szent György-napkor történt. így 
fogadta fel Beszterczebánya 1544-ben Bebel Györgyöt Pongrácz mester 
ajánlatára. A tanítójavadalmazását,salláriumát különbözőképen állapította 
meg a helyi szokás, s nagyobbára az iskola jövedelmeiben való arányos 
osztozkodásból állott az. így Hódmező-Yásárhelyen a múlt század elején a 
rectort illette a temetések után nyolcz poltura, nagvobbszerű temetések
nél egy fél máriás s ugyanannyiban részesült az iskola is. Ezenkivül 
külön főzettek a tanító részére. Évi fizetés 8 magyar forint járt a kezdők
kel foglalkozó praeceptornak, 14 magyar forint az ábéczistákat oktató 
két tanítónak, a harangozóknak pedig összesen 8 forint. Végre az iskola 
bevételét képezte az esó'adó Szent Demeter napi kántálás, a lakodalmi 
kántálások stb. jövedelme is.

Szatmár városának Németországon, Wittenbergában, tanult iskola- 
mestere már sokkal nagyobb díjazásban részesült egy ltilO-diki memo
riale szerint. Kapott ugyanis esztendőre készpénzt 80 forintot, 20 köböl 
bort, 12 véka bnzát, didactrmnot és halottpénzt. Tett pedig ez utóbbi 
egy-egy halottól 16 pénzt, a didactrum pedig primariusoktól 1 forintot, 
secundariusoktól 50 pénzt, tertiariusoktól 25 pénzt. Halottpénz és 
didactrum nem változott a hazai mesternél sem, de készpénzfizetést mól
osak 5G forintot, búzát pedig csak hat vékát kapott.

Aránylag legjobb dolguk volt a kassai diákoknak, kik a recordálás- 
ból szép jövedelemre tettek szert, azonfelül Bocskay István idejétől 
hetenkénti másfél forintjok járt míg csak Kassa város tanácsa azt 
1630 ban meg nem szüntette. Beszterczebányáu, de valószínűleg más 
városokban is, azonkívül kiváltságuk volt a diákoknak lakodalmaknál is 
az asztalnál collectât rendezni, magyarán kimondva koldulni. Körmöcz- 
bánya város már e czélra perselyeket állított fel, melyek a bíró és tanács 
őrizetére voltak bizva, a kik azokat hetenként körülhordozták s azután 
gyüjtésök eredményét az inségesebb diákok között szétosztották.

Sok helyt, p. o. Trencsénben, a temetési harangozásért járó díj 
is -— rendesen 52 dénár - a tanulókat illette, de azzal a korlátozással, 
hogy fél órán túl a harangozás ne tartson. Ha nagyobb ünnepiesség 
okáért valaki egy órai harangozást kívánt, akkor a harangrontásért szá
mított 50 dénáron kivül a diákoknak egy forintot kellett fáradságukért
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fizetnie, és így tovább két, három vagy több órai harangozásért, a nélkül 
azonban, hogy a harangozást szabad lett volna megszakítni és másnap 
folytatni, mely visszaélés némely helyeken befészkelődött, de mindig 
szigorú tilalommal találkozott. A templom falain belőli temetkezésnek, 
mely különben csak szenátorokat illető kiváltságnak tekintetett, egy 
forint volt szintén a dija.

Fontos elvi kérdés merült fel 1623-ban Nagy Szombatban, hol a 
lakosok túlnyomó része katholikus lévén, az evangélikusok csak úgy 
fogadtattak be s adatott hely iskolájoknak, ha a tanító fizetéséről és élel
mezéséről magok a hívek gondoskodandnak, a mi Thurzó György ez 
ügyben kiadott két rendbeli rendeletéből is kitetszett. Mindemellett idő 
folytán az evangélikusok igényt támasztottak tanítójuknak a város köz
jövedelmeiből való ellátására, a mi ellen a három nemzet összehívott 
közgyűlésén a városi ügyész hivatalból óvást emelt, hivatkozva Kassa, 
Eperjes, Bártfa, Lőcse, Pozsony, Modor példájára, a hol protestáns 
lóvén a «potior pars», a katholikusok hasonló kívánságai nem teljesít- 
tettek.

Az ügyész beszédére az evangélikusok replikáztak, azután ezek 
távoztával a gyűlés tanácskozás alá vette a fenforgó tárgyat, majd be
szólítván újra az evangélikusokat, emlékezetükbe hozták a város privi
légiumai tiszteletben tartására a polgárok sorába való fölvételüknél 
letett esküjöket, felolvasták Thurzó nádor erre vonatkozó rendeletéit s 
mindezek után végzést hoztak, hogy miután az evangélikusok óhaja 
ellenkezik a város jogaival és kiváltságaival, a város pénztára a zivataros 
idők folytán amúgy is ki van merítve, ő felsége azon időben hozott 
resolutiójából pedig nyilván kitetszik, hogy az evangélikusoknak csupán 
vallásuk szabad gyakorlata s iskola építésére való engedély biztosíttatott, 
de kiköttetett, hogy papjaik és tanítóik ellátásáról a hívek gondoskod
janak, s ha történt is ettől idő folytán bizonyos eltérés, ez csak a 
háborús időkben, fegyverrel kicsikart engedmény lehetett, : mindezeket 
figyelembe véve, fölkérték az evangélikusokat, hogy félretéve a gyűlöl
ködéseket, békésen viselkedjenek, az erdélyi fejedelem által a belliáborúk 
idejében a várostól papjok ellátására kicsikart 600 forintot fizessék vissza 
s adják ki kezeikből az erre vonatkozó iratokat is, a melyeknek érvénye 
már a nélkül is elenyészett.

A tanítási rend és módszer megállapítása s ellenőrzése is nem egy
szer támasztott komoly viszályokat az elöljáróság és a tanító-alkalmazott 
közt. Kassa városa már 1607-ben szervezte a maga felügyelő-hatóságát, 
melynek feladatává tette az oktatás ellenőrzését, a rend fentartását, s az 
iskolához egy magyar corrector meghívását. De az utóbbi terv nem vég
ződött szerencsés eredménynyel. A két fő személy nem fért meg együtt 
egy iskolában s viselkedésük oda vezetett, hogy az emberek kénytelenek
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voltak gyermekeiket idegen helyre adni. Okulva ezen, már tiz év múlva 
megint elhatározták, hogy eltörlik a correctorságot s megelégesznek egy 
fő tudós mesterrel, legyen az német vagy magyar, csak benn az iskolá
ban lakjék. Épen úgy a magyar kántor ellen is panasz emelkedett, hogy 
tudatlan s tisztjében nem úgy jár el, mint kellene ; «igen firtatja az em
bereket», a mennyiben egy temetés után 1 forintot is vészén, holott 
csak 25 dénárja járna. Tudósabbat kívántak helyébe, a kinek a neve 
collaborator legyen, s a plébániától a magyar kántornak járó 60 pénzt 
ezután ez kapja, ellenben az eddigi magyar kántor viselje gondját a 
magyar kórusnak.

De épen úgy rájárt a rúd a német kántorra is; hanyagságot vetet
tek szemére s hogy sokat betegeskedik. Épen azért szigorúan fölhívta a 
nemes város a tanácsot, hogy keményen dorgálja meg s ha nem fog rajta 
a szó, bocsássák el s hívják meg helyébe a már előbb is alkalmazva volt, 
időközben azonban Nagybányára távozott, Petrus Richard nevű kántort.

Persze azért nem vették olyan szigorúan a dolgot, mert mikor a 
magyar kántor e súrlódások miatt maga akart megválni állásától, a köz
ség mindent elkövetett, hogy még egy esztendőre megmaraszsza. A túl
ságosan elfoglalt rector mellé pedig újólag rendszeresítették a már egy
szer eltörölt correctori állást, a német Wolffius Jánost hiván meg arra, 
azzal a határozott meghagyással, hogy az iskolában lakjék, míg az eddigi 
mestert meghagyták a plébániában. így akarták elkerülni az ifjaknak 
«sok mód nélkül való alá-s fölsétálásokat és hiában való heveréseket». 
Megbízták egyúttal Almási Istvánt, Csentius Jánost, Molnár Pétert, Pap 
Györgyöt, Roth Gáspárt és Yas Mihályt az iskola kéthavonkénti vizsgá
latával, hogy a prédikátorokkal egyetértve szabadon rendelkezhessenek 
az intézetben.

Gyakoriak maradtak azért később is a panaszok, hogy «mester 
uram az tanításban személyt válogat, úgy hogy az városbeli gyermekeket 
nem is tanítja, hanem az külső renden levőkkel bajlódik». Ezért utasí
tásba is adta a nemes tanács az iskola inspectiójára újabban megválasz
tott személyeknek, ú. m. Demek András, Yas Mihály, Kun Pál, Gyön
gyösi János, Joachim Krazik és Debreczem Mihály uraméknak, a kiknek 
kötelessége volt minden két hónapban megtekinteni az iskolát, hogy a 
különben is távozni akaró Lycius mestert többé ne is tartoztassa, hanem 
«Lipséből hoznának oly túdós embert, az ki mindéltig az iskolában ma
radna és tanítana szorgalmasan az disciplinára», «mert — jegyzik meg 
tovább — az minemű scholamesterek voltának, eddig kevés haszonnal 
szolgáltának, hanem csak az sok fizetés ment reájok».

Úgy látszik, ugyanazon okból Nagybánya városa sem volt meg
elégedve mesterével, Horti urammal, mivel nem lakott benn az iskolá
ban s e miatt a diákokkal sok egyenetlensége támadt. Ki is adták útját



hamarosan s helyette Püspöki Jánost hívták meg, a ki helyreállítsa a 
régi rendet a classisok szerinti tanítás elvetésével.

Ez állapotoknak szükségképeni következménye volt a diákoknak 
hihetetlen rakonezátlankodása, mely sok gondot adott a jámbor városi 
atyáknak. Panasz panaszra jött, hogy a diákok éjjelenként igen kezdik a 
sétálást ; részegeskednek, tánczolnak stb. Természetesen a pestis és más 
ragályos betegség is megtette a magáét, hogy még fokozza a rendetlen
séget. Nem egyszer jutottak odáig, hogy az iskola pusztán maradt s az 
alumnusok a városban széjjel házról-házra kvártélyoztak s henyéléssel 
töltötték idejöket. «Senki senkitől nem fél ■— így jellemzi egy 17-dik 
századbeli okirat az iskolák azonkori állapotát — azt cselekszik, a mit 
-akarnak s az városon is imitt-amott sétálnak, sőt az scholán is kívül 
hálnak.» Csak mikor a dögvész fenyegetése elvonult, akkor kezdtek a 
dolgok ismét a rendes mederbe visszatérni, s ekkor kezdtek gondolkozni 
az ifjúság szükséges megzabolázásáról.

Meg kell vallani, hogy sok tekintetben a mester járt rósz példával 
elől a fiatalságnak a fegyelem lábbal tiprásában, az erkölcstelen és sza
bados életmódban. Ismételve komolyan intik városaink a szolgálataikban 
álló tanítókat több istenfélőségre, nagyobb buzgalomra az ifjúság jóra 
serkentésében ; óvják őket az éjszakai korcsmázásoktól, a mi úgy látszik 
különös gyöngéjük volt ebben az időben a nemzet ifjúsága nevelésére 
hivatott testület tagjainak.

Jellemző az is az iskolák ez időbeli állapotára, hogy magokat a 
szülőket is figyelmeztetni kellett, hogy gyermekeiket ne tartsák vissza 
sokszor nyolcz napon, sőt egész hónapon át is az iskolától, nekik a szük
séges könyveket és más szereket megvegyék. A hol ezt a szülők szegény
sége akadályozta, ott a hatóság kész volt jó akarattal és áldozattal is elő
segíteni, hogy tehetségesebb ifjak, a kik később a város igazgatásában 
lennének felhasználhatók, előmenetelükben ne hátráltassanak e miatt, 
így rendelkezett többek közt Modor városa, tiszteletreméltó példát 
adván arra az áldozatkészségre, mely hazai tanügyünk történetében nem 
egy fényes lapot biztosít az egyesek és hatóságok kulturális érzékének s 
a kor intő szavát megértő felvilágosult gondolkodásának.

Nemesen gondolkozott a jövő virágáról, a haza tanulóifjúságáról, 
Debreczen városa is, midőn már a 16-dik században azt a rendelést 
tette, hogy az annak előtte az ispotályokra szánt különböző közjövedel
meknek, így a malmok hasznának, a bujdosó és eltévedt marháknak, 
magvaszakadt jószágoknak harmadrésze a tanuló diákság ellátására for- 
díttassék. Nagybánya városa ellenben azt tette kötelességévé lakosainak, 
hogy böjtön át hét hét alatt ki-ki egyszer főzessen otthon a diákságnak. 
Ezt nevezték «coquiá»-nak. Csakhogy nemsokára a diákok érzékeny 
kárára azt kezdték tapasztalni, hogy a város lakosai böjtben hamar szét
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oszladoztak a szőlőhegyekre, úgy hogy kevésre jutott a főzés sora, a 
miért is 1666-ban már a főzési időt a böjtről kis karácson utánra tették 
át, hogy senki ki ne játszhassa a tanács határozatát.

Kivételt csak a mészárosok képeztek hosszú időn át, még pedig- 
azon a czímen, mivel régi szokás szerint ők úgynevezett «szombathúst» 
tartoztak minden héten szolgáltatni a diákok számára 16 dénár értékben. 
E miatt hosszú időn át a rendes böjti főzetés alól mentességet élveztek, 
míg egy 1661-ből eredő statútum ki nem mondta, hogy e tekintetben is 
tartoznak egyenlő részt venni a polgárságot illető terhekből.

Érdekesek különösen Kozsnyó városának azon húsvágási szabályai, 
melyekből nem kis hasznot húztak az iskolák. A «szombathúson» kívül 
a piaczra hajtott vagy vágott állapotban hozott idegen marha is meg- 
kellett hogy fizesse a maga adóját az iskolai fiatalságnak. Rendesen a 
nyelvet kellett az iskolába beszolgáltatni. Külön deputatió ügyelt fel a 
fürmenderekkel együtt a vágásnál a szabályok pontos betartására, kik a 
limitáláson kívül, mely a szép húsnál fontonként egy poltúra, az alább- 
valónál' harmadfél pénzre, az «igen szegénynél» két pénzre volt szabva,, 
fölvoltak jogosítva arra is, hogy a visszaélő vagy engedetlen mészárosokat 
húsuk elkobzásával vagy pénzbírsággal büntessék, mely elkobzott hús és 
büntetéspénz az iskolák és kórházak javára fordíttatott. Szintúgy az 
iskolákat illették a pékektől mértéken alóli kicsinységük miatt confiscált 
zsemlyék, kenyerek, kiflik, kalácsok, s az az 1 frt büntetéspénz, melyet 
akkor tartoztak fizetni, ha reggeli kilencz óra előtt gabonát vásároltak.

Szentgyörgy városa hetenként 10 font, egy éven át öt mázsa 
marhahúst kötött ki az evangélikus diákoknak abból a pénzből, melyet a 
mészárosok székeik után taitoztak fizetni, s 20 forintot azoknak, a kik a 
kórusban is használhatóknak bizonyultak. Viszont Esztergom városa 
minden szombaton a Szentháromság szobrához rendelt tizenkét diákot, 
hogy ott a litániákat énekeljék, a mely fáradságukért mindannyiszor két 
forintot biztosított az énekes diákok részére.

Megfordítva aztán, azt is el kell ismerni, hogy a nemes patronusok 
igen sokszor érzékenyen avatkoztak be a diákság kedvteléseibe s szigorú 
pórázon tartották minden lépésüket. Nagy-Szombat városa szükségesnek 
találta még a fürj-fogdosástól is eltiltani az ottani jezsuiták növendékeit, 
Szentgyörgy pedig puskáikat koboztatta el megfelelő büntetés mellett.

Előfordult aztán az is, hogy a diákságnak is voltak sérelmei,, 
melyeknek orvoslását a hatóságtól sürgette teljes bizodalommal.

1700-ban a debreczeni diákság fordult panaszszal a városi tanács* 
hoz, hogy őket a városban gúnynevekkel illetik s egyebek közt «kád alá 
diák!» kiáltásokkal csúfolják. A nemes senatus szivére vette a szegény 
diákság panaszát s eltiltotta a közönséget az ilyesféle insultusok ismét
lésétől, melyek miatt jó oka volt tartani a különben is sűrűén előforduló-



ADATOK A MAGYAR KÖZOKTATÁSÜGY TÖRTÉNETÉHEZ. 85

■csetepatéktól, melyek nem ritkán fajultak vérengzésekké a hevesvérű 
diákság s a béketűrő, de türelme fogytán szintén harczrakész polgár
ság közt.

Úgy látszik ezekben az összetűzésekben nem mindig az izgága 
fiatalság volt az ártatlanabbik fél. Bizonyság van rá, hogy épen e miatt 
sokszor kellett ahhoz a megtorláshoz folyamodni, hogy egyik-másik 
javadalmát a tanulóifjúságnak bizonytalan időre elvonják. Különösen 
oly helyeken volt ez lehetséges, a hol a diáknép, mint p. o. Nagybányán, 
különböző kiváltságokat élvezett, mint p. o. tüzelőfát, melyet naponta 
pont 12 órakor osztottak ki, vagy búzát. 1058-ban ez utóbbit a «schola- 
beli öreg diákok helytelen mquieíudójok és contumax háládatlanságok 
miatt, a miért tudniillik az istentisztelettől távoltartották magokat» a 
nemes tanács egy időre elvonta és csak töredelmes jobbulási igéretök 
után adta vissza.

Máskor ismét az volt a panasz, hogy a diákok a szőlőhegyeket 
kóborolják be az éretlen egresért, s egy gazdát a hegyen meg is akartak 
verni.

Mindé kicsapongások sűrű ismétlődése mellett lehetetlen meg- 
űtközni azon a rideg erkölcsi szigoron, melylyel a hatóságok igyekeztek 
meggátolni és megtorolni a tanuló fiatalság túlkapásait. Hiszen még 
1834-ben is 24 pálczaütést mondott ki Csongrádmegye mindazokra, kik 
«a ruházatban való bujálkodásban» találtatnak, értve ezalatt a földig 
érő ingujj, a szoknyaforma betyáros pamutgatya, a taligakerék formájú, 
széles karimájú kalap, nagy bunkós bot és tükrös ködmönök viselését, a 
mely ruházati czikkeknek eladása és készítése is büntetés alatt tiltatott. 
Ellenben a nevelve-oktatás nagy psedagogiai elvének teljes átértésével 
kötötte lelkére az elöljáróknak, hogy «alkalmatos és józan magokviseletű 
tanítókról gondoskodjanak, kik a gyermekeket a keresztényi hitnek czik- 
kelyére, olvasásra, Írásra, számításra oktatván, egyszersmind tulajdon 
példás magokviselete által a gyermekeket hasonlóra serkentsék, a vét
keket fertelmessé s undokká tegyék s az azokat követő büntetéseknek 
gyalázatos következéseit értésükre adják».

Még szebb felvilágosultságra, még nemesebb liumanismusra vall 
az a törekvés, amint a megye 1807 jun. 1-i statútuma figyelmébe ajánlja 
az arra hivatottaknak, hogy a szülőket s árvák gondviselőit arra szorít
sák, hogy gyermekeiket folyvást iskolába járassák, az engedetlen szülőket 
pedig kényszerítsék erre s ha nem használna, az esetet a hatóságnak be
jelentsék, végre, hogy a szegények gyermekei ingyen tanításáról is gon
doskodjanak s a jobb igyekezettíeket, kivált a jóltevő keresztények ada
kozásából, ruháztassék és segíttessék.

De kiterjedt a megye gondja arra is, hogy az iskolából kikerült 
gyermekek továbbra is megöl tál máz ta? sa na к a rossz társaságoktól, s
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hasznos polgárokká, nem pedig korhelyekké és gonosztevőkké neveltes
senek ; hogy őket tisztességesen ruházzák, nem pedig «zsíros, büdös é& 
undorodást okozó öltözetekben járassák, s ez által szelídségre, jámbor
ságra szoktatván, a pimasz kevélységtől, szilajságtól elvonják».

Hogy továbbá a gonoszság magvát a pusztákon nevelt gyermekek 
s ifjak sziveiből is kiirtsák, utasította a megye a plébánosokat és tisztele- 
teseket, hogy a mikor csak idejök engedi, a pusztákra is kimenjenek s 
tanyáról-tanyára járván, az ifjakat előállítsák s őket a hit több ágazataira 
s imádságra oktassák, a bűnök és gonoszságok fortéiméit vázolják előt
tük, s az által a sokszor tudatlanságból elkövetett rossz és gonosz csele
kedetektől elszoktassák őket. Az ily járatban levő papok számára ingyen 
fogatokat is rendelt.

Szép emlékei ezek helyhatósági életünkben a nemzeti ifjúság 
nevelése és oktatása iránti élénk buzgalomnak és érdeklődésnek, mely 
nélkül már rég nem létezett volna a nemzetben egészséges alap mo
dern, tervszerű kultúrpolitika kezdeményezésére. V. S.

8 6

XENOPHON MEM OK ABILIÁIN AK PÆDAGOGIAI 
■JELENTŐSÉGE.

Vallás.

Xenophon mindent elkövet a Memorabiliákban, hogy ideálját az 
asebeia vádja ellen megvédelmezze. Ezt úgy véli legczélszerűbben el
érhetni, hogy a sokratesi rationalismust és consequentiáit egyszerűen 
mellőzi s Sokratest egyrészt directe a jámborság mintaképének decla- 
rálja, másrészt a vallás szószólójává teszi s cselekedeteiben is apolytheis- 
mus buzgó hívének tünteti fel. Megkülönböztetni, hogy mi a vallás-paeda- 
gogiai elvekből Sokrates, illetve Xenophon sajátja, igen nehéz, mert e 
téren teljesen magunkra vagyunk hagyatva, egyetlen történetileg biztos 
adat sem állván rendelkezésünkre, az asebeia vádját kivéve, a mi Xeno
phon ellen szól ugyan, de a melyet vitás volta miatt a bizonyítás alap
jául természetesen nem tehetünk. Sokrates vallás-pædagogiai elveit vizs
gálva tehát tisztán conjecturára vagyunk utalva. Kellő akribiával vizs
gálódva, mindazáltal találunk adatokat, melyek Sokrates jámborsága ellen, 
illetve rationalismusa mellett szólnak. Figyelemreméltó tény mindenek
előtt, hogy az I. könyv 1. fejezetében (1—6.) többet Xenophon egyálta
lában nem bir bizonyítani, mint hogy Sokrates istenekben hitt s még ez;
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az okoskodása is csak úgy volna megállapítható, ha a uiacoóvcov» jelen
tőségét megértette volna. Tegyük föl egyelőj e, hogy Sokrates hitt iste
nekben, a mint Xenophon hiszi és akarja. Az asebeia azért megmarad. 
A vádlevél ezt mondja: « dckxei. 2'wxpá туа, oflg //év r) noha, vonláét deodg 
où voui^ojv» (I. 1, l.).1 Ama szoros viszonynál fogva, melyben az antik 
állam a vallással állott, egy perczig sem lehet kétséges, hogy az athéniek 
jogos alapon állítottak, midőn Sokratest az asebeia-bau elmarasztalták. 
Ép oly kétségtelen tehát az is, hogy Sokrates nem volt a polytheismus- 
nak őszinte híve. Vegyük e tényhez ama Xenophon által megállapított 
tényt, hogy Sokrates a többi isteneken kívül emleget egy olyan isten
séget. «ô róv d).ov xóapov oovrarrwv те xac auvéymv ev w тстта хч.'/.d. хал 
áradd готе, хал dec nèv ypwpévocç arpcßrj те ха) óycá xac dyrjpara ттарё- 
ywv » etc. (IV. 3, 13.).“ A legcsattanósabb érv a következő: «yprj хч) zrjv 
iv zw navre ippovijacv» . . .  (I. 4. 17.). Könnyű belátni, hogy ezen is
tenség számúra a görög állami vallásban hely nincsen, de van a sokra- 
lesi rationalismusban. Ha valaki a tapasztalati világban autonómmá 
teszi az észt, mint Sokrates, csak puszta conseqnentia tőle, ha az ész 
principiumát a mindenségié is kiterjeszti. A ki elég bátor arra, hogy 
az ember lényegét az észben keresse, mért haboznék az istenséget is 
tiszta észnek képzelni. Ez a kosmikus intelligentia sehogy sem akar a 
xenophoni « deot# -val compromissumra lépni. Mellette a polytheisticus 
formatiók vagy végkép megsemmisülnek, vagy a legjobb esetben alá
rendeltségre vannak kárhoztatva. Sokrates tehát titkos ellensége volt a 
polytheismusnak. Hogy nyiltan föl nem lépett ellene, abban semmi 
meglepő nincs : philosophus volt. nyugodt szemlélő, nem forradalmár. 
Sokkal jobb állampolgár volt, hogysem állami támaszokat akart volna 
kiforgatni. Iá pév roívuv npoç deoùçt eovç epavepàq rpv -— mondja róla 
Xenophon — ЬП£!' 'i ПоШо. ànoxpiverac . . .  íj те у dp Iludía vójup nó- 
/.eojç dvacpei notoovras eooeßws dv noceïv? (I. 3, I.) Ama kérdésre, 
hogyan kell tisztelni az isteneket, Sokrates a Memorabiliákban egysze
rűen ezt feleli : « \ótup ná).e(oe,4 (IV. 3, 16.) Megtenni mindazt, a mit 
vallás szempontjából az állam parancsol : ez a, sokralesi valléisosság. 
Midőn az istenfélelem definitiójára kerül a sor, Sokrates a Memorabiliák-

1 Sokrates jogtalanságot követ el abban, hogy az isteneket, kiket az 
állam hisz, nem hiszi.

2 Ki az egész világot, melyben minden szép és jó együtt vau, ren
dezi és fentartja, és ámbár mindig használatban van, mégis folyton hibát
lant, épet és megvénliedetlent nyújt.

3 Az istenekét illetőleg ismeretes volt, hogy úgy beszélt, mint Pythia 
válaszolt, . . . Pythia ugyanis azt nyilvánította, hogy az állam törvényei 
szerint cselekvők, jámboran cselekszenek.
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ban így definiál : '0  арато.керс toÙç d-eorjg vójicpa sin oh ont) óh wj rjino 
Sljosßrjc; copioflévoq SCIJ.* **

E definitió mögött az állam mindenhatóságának eszméje lappang. 
Ha az állam fogalmát eltávolítjuk, az egész definitió összeroskad. S ha 
Sokrates az állam tekintélye előtt meg nem hajlik, egészen másféle dol
gokat tudott volna mondani. S ez kötelessége is lett volna, ha rationa- 
lismusát következetesen akarta alkalmazni. Minden ok a mellett szól, 
hogy a rationalismusnak ez az alkalmazása tényleg meg is történt. 
A Memorabiliákban olvassuk, hogy Sokrates az istenektől egyszerűen a 
jót kérte, mert hisz az istenek úgyis tudják, mi a jó (I. 3, 2.). Ez a ki
jelentés máris nagyon hæretikus színezetű. Alább ezt olvassuk: « tous о’ 
s oy о livnoq ypualov vj íppúpcov rt TOpavvcda fj a l lo  n  rwi/ tocoÙtwv oo- 
dhx âcâcpopov silôfJicÇsy toy sódat у' si xu ßsia !/ rj p/iyrjv 'y ri l l  о тс shy осу то 
tó>v (favspóiq àôrjXwv ottojç //.noß/aocro.»  (1.3, 2.)::;: Az orthodoxnak itt 
már kétségtelenül meg kellett hökkennie, s méltán : a tychére vonatkozó 
világnézet a sokratesi rationalismussal egyáltalán nem fér meg. Hisz a 
tyché nem logikus princípium. A sokratesi világfelfogásnak tehát teljesen 
ki kellett zárnia a véletlen játékának fogalmát, mely a xenophoni világ
nézetben oly tekintélyes, mondhatni elsőrangú szerepet játszik. E fel
fogásnak gyakorlati corollariuma csak az lehet, hogy Sokrates mennél 
kevesebbet folyamodhatott az istenekhez, mert ő voltaképen csak olyas
mit óhajthatott, a minek megnyerésében előre biztos lehetett. Mihelyt 
Sokrates olyat kér, a minek teljesülése a tychétől függ, cserben hagyja 
princípiumát. Vagy talán képes lett volna ajándékot fogadni el az iste
nektől — ő, a rationalista, olyat, a minőt meg nem érdemelt ? Hihetet
len. Sokrates tehát egyáltalán nem folyamodhatok az istenekhez, nem
csak azért, mert a ileol nem léteznek, hanem főleg azért, mert nincs 
miért folyamodnia. E következtetést megerősíti az a kevés adat, melyet 
Sokratesnek positiv tettekben nyilvánuló jámborságáról Memorabiliák 
közölnek s a mely a többi e nemű adatokkal összeegyeztethetlen. Xeno
phon a Mem. I. könyve 3. fejezetében azt mondja, hogy ha Sokrates ál
dozott, úgy vélekedett, hogy az ő kis áldozata ép annyit ért, mint a gaz
dagoknak sok és nagy áldozata (I. 3, 3.), mert — mondja Xenophon igen 
következetesen Sokratéssel — ha az istenek nagyobb kedvüket lelnék a 
nagyobb áldozatokban, akkor «jtolldxcç páp «i аотоХа, та пара t<üv

* Helyes tehát az a meghatározás, hogy az az istenfélő, a ki tudja, 
a mi az istenekkel szemben törvénj'.

** A kik pedig aranyért vagy ezüstért vagy kényuralomért vagy 
akármi más ilyenféléért könyörögnek, azt tartotta, hogy semmi különbség 
sincs közte, mintha koczkajátékért vagy ütközetért vagy bármi másért kö
nyörögnének, a minek kimenetele nyilvánvalóan bizonytalan.
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Ttovrjptôv nàlïo'j rj то. Ttapo rcuv уруата'; shoe x-yupconi'/H (I. 3, 3.).* ** 
De még az a kis áldozat is bizonynyal csak az állami istenek kedvéért 
volt bemutatva s nagyon is kicsiny lehetett. A xenophoni Sokrates na
gyon is dicséri e jelmondatot : «Tégy tehetséged szerint»: De mit tehe
tett Sokrates, a kiről ismeretes, hogy szegényebb volt Apollon Smintheus 
egereinél.

Ha tehát Sokrates nem ismeri el a tyehét s csak olyasmit kér, a 
mit maga is meg tud szerezni ; ha a fleol Sokrates szájában csak façon 
de parler lehetnek s tehát nincs kihez folyamodnia ; ha végre nincs mit 
kérnie, akkor világos, hogy a xenophoni Sokrates jámborsága s vallás- 
gædagogia elveihez a történeti Sokratesnak semmi közük sincs.

Azokat az okokat, melyek Xenophont arra vihették, hogy Sokra- 
test vallâs-pædagôgussà tegyék, könnyű eltalálni ; ideáljává akarta tenni 
Sokratest ; és fordítva ama körülmény, hogy vallási ideállá tette meste
rét, mutatja, mily súlyt fektetett a vallásra és vallásosságra. Xenophon 
mint hadvezér, sokkal inkább volt görög, hogysem az államvallás szük
ségességéről és szentségéről meg ne lett volna győződve. Azonkívül vi
szonyai is oly természetűek voltak, hogy sokszor kellett olyasmit kérnie, 
a minek kimenetele nagyon is előre nem látható. Midőn ezernyi veszély 
között vezeti haza a 10,000 görögöt, midőn az ünnepelt hadvezér a szám
űzetés kenyerét kénytelen enni, midőn lépten-nyomon tapasztalja, hogy a 
földmívelés koczkajáték, akkor minden bizonynyal föl kellett elméjében 
merülnie ama gondolatnak, hogy «forgó viszontagság járma alatt nyö
günk», hogy az omberi erő és ész a véletlen hatalmával szemben semmi. 
Ha Xenophon philosophus lett volna, élményeinek egyoldalú hatása alatt 
bizonyosan fatalista lesz. így azonban a tyehét az istenekhez fűzi : a 
tyehe nála nem más, mint az isteneknek hatalma. ^Хегщркоп naiv phi- 
losophálása egészen az isteneket tolja előtérbe, s ezért a xenophoni Sok
rates sem tehet mást. Homlokogyenest ellentétben minden valószínűség
gel kijelenti Xenophon, hogy Sokrates maga kevésre becsülte az emberit 
az istenek tanácsa ellenére. Ez az észnek csődjét is jelenti : ezt csak ra- 
tionalista nem proclamálhatja ? A kinek tele van a szive, annak eljár a 
szája. A mit tehát Xenophon Sokratesről mond: «zpiúrov p'sv ón 
népi flsoúq éitS'.páro oiíuppoxa^ TiotsÍv тоич <7 0 !/óí/r«e. » * *  (IV. 3, 2.) —  
"ez azt mutatja csak, mit tett volna ő Sokrates helyén. Xenophon mélyen 
vallásoi|léle]i-aolt, a ki meggyőződését a legkülönbözőbb érvekkel igye
kezett támogatni. Tekintélyi érve a következő: «otjy сpác., от: то.

* «Mert akkor gyakran a gonoszok áldozata kedvesebb volna nekik, 
mint a jóké.

** Először is az istenek iránt próbálta helyesebb gondolkodásra bírni 
tanítványait.
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-  о À гг/ft о v ! (от а г а xat aotpwrara rwv dv&pwirtvwv, íróiét? хal ëiïvr/ 
deoaeßdarazd èart, xat ai wpovtpcórarat dewv r/hxlai èirtaeléararat. »1 
(I. 4, 16.). De theoretikus érvekkel is igyekszik az istenek létét bizonyí
tani, melyek physiko-theologikus jellegűek. Az Aristodemussal folytatott 
dialógusból megtudjuk, bogy az ember az istenségnek köszöni létét (I. 
4, 5.). Az a körülmény, hogy az ember lát, ball, szagol, ízlel, hogy orgá
numai oly czélszerűen működnek s oly czélszerűen vannak elhelyezve — 
«7rávu eotxe тайга aotpotj nvog drjptoopyoö xa'e ipcXo^wou reyvij- 
nfiTt. »1 2 (I- 4, 7.) Hogy ezt a mestert nem látjuk, az mitsem tesz ; a ma
gunk lelkét sem látjuk, mely a test igazgatója (I. 4, 9.) Kétségtelen, hogy 
«rà èir' ajtpeleta ytyxópeva. yvatírj? eixai еру a.»3 4 (I- 4, 4.) Ha az iste
nek megteremtették az embert, alaposan gondoskodnak is róla : műkö
désük teljesen antrophocentricus. Ok adják a világosságot, az éjt, a csil
lagok fényét, a holdvilágot, mely az idő meghatározásának is mértéke 
(IV. 3, 3—4.). Ok hozzák elő a táplálékot a föld mélyéből s ajándékoznak 
nekünk kedvező időszakokat, vizet, tüzet (1Y. 3, 5—7.). A föld tengely
állása (Xenoplionnál persze a nap mozgása) szintén az emberek kedvéért 
van létesítve (IV. 3. 8.). Az istenek adták továbbá az embernek az egye
nes állást, a kezeket, a beszélő nyelvet, a nemi ösztönnek minden év
szakban kielégíthetését (1.4, 11—12.), az érzékszerveket s a mi a leg
főbb, az észt (IV. 3, 11.) és a lelket (I. 4, 13.). Nem csoda, ha ennyi jó
tétemény hallatára így kiált fel Euthydemos : «’ F.ytó txi'j rjdrj тоЪто 
axoiztu el apa rt èart rot? fleots epyox xj dvDpáirou? epaneóetv.»* 
Csak azon akad fel, hogy a jótétemények egy részét az állatok is élvezik ; 
de Sokrates azzal nyugtatja meg, hogy az istenek az állatokat is az em
berek kedvéért teremtették (IV. 3, 10.). De még más módon is nyilat
kozik meg az istenek philantrophiája : és pedig a mantikában, oraculum- 
ban és a daimonionban. E phænomen Xenophonnál szoros összefüggés
ben van a vallással. Xenophon egészen a görög világfelfogás alapján áll : 
a tyche képzetének hatalma alól soha sem tudta magát emancipálni. 
A madarak röpte, az emberi hangokból való jóslás, az áldozati állatok 
beleinek vizsgálása s más alakjai a mantikának az istenektől nyerik hite
lességüket (I. 1, 31.), «rois ßeohg yap oh dv lootv 7lew axjuaívetv.»5 6

1 Nem látod-e, hogy az emberi dolgok között a legtovábbtartók és 
legokosabbak, városok és népek a legistenfélőbbek és hogy a legokosabb 
korúak (az öregek) leginkább gondolnak az istenekre ?

2 . . . valamely bölcs és lényeket szerető alkotónak művéhez hasonlít.
3 . . .  a hasznos czélnak szolgáló dolgok az ész művei.
4 Én már azon gondolkodom, hogy van-e az isteneknek más dolguk,

mint az emberekről gondoskodni.
6 Az istenek azoknak, a kik iránt jóindulattal vannak, kinyilatkoz

tatást adnak.
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(I. 1, 9.), az istenek minden emberi ügyben adnak jeleket az emberek
nek (I. 1, 19.). Mindenféle emberi dologban van ugyanis valami, am i 
nem áll az ember hatalmában : t. i. a siker, melyet az istenek nem jelen
tenek ki. A ki szánt, vet, házat épít, hadat visel, államot kormányoz, 
megnősül etb., oly dolgokba fog, a melyekre nagy az istenek befolyása, 8 
azokat, a kik az ellenkezőt hiszik, bolondoknak kell tartanunk (I. 1, 
8—9.) mondja Xenophon szerint Sokrates, teljes ellenkezésben a 
maga í-ationalismusával. Hogy Sokrates képében Xenophon szól, az nem 
szorul bizonyításra. «'// ős jxrt ciÿXa ro?e àvf) pojltotç, tan , nzcpá.adac 
о ta цампхг^ч пара rwv dswv nuviïâvetrïïat»1 Egészen rokon gondo
lat a következő : az istenek úgy is nyújtanak nekünk segélyt, hogy 
« о iá pabTr/.yjç, tocç nu'jiï avopívoio, <ppá ̂ o'yraç та. ánoSrjoópz'ya xac 
ÔtôàffxovTag у av apioza yíyvoiTO. » % (IV. 3, 12.) « E\ o i  г is paXkov у 
хата т/jV àviïpamlvrjv aotpio.'x (uweXsíaOat ßoö'/.ocro au'/s ßouXsus pav- 
T’.xrfi èntpeXeïaïïai. 8 . . .  (IV. 7, 10.)

A jövendöléseket természetesen oraculumok szolgáltatják, és pedig 
az összes helléneknek és más embereknek (I. 4, 15.). Ilyen kinyilatkoz
tatás tehát mindenkinek egyszerre szól, de vannak olyan kitüntetett 
ogyének, a kiknek az istenség külön is tesz revelátiókat. Ilyen külön re- 
velátiókra éhezik Aristodemos, a ki épen ebben látná az isteni gondvise
lés csalhatatlan jelét : így azután tudná, mit kell tennie és nem tennie, 
ép úgy, mint Sokrates (I. 4, 14-15.-). Euthydemos nézete szerint Sokra
tes iránt az istenek kegyesebbek, mint mások iránt, mert a nélkül, hogy 
kérdezné őket, megmondják neki, mit tegyen, mit ne (IV. 3, 12.). Sokra
tes azt mondja magáról a Memorabiliákból, hogy azért nem védekezetté 
mert ellene volt az istenség (IV. 8, 5.). Ha ezt a xenophoni enunciatiót 
a sokratesi terminológiával akarjuk visszaadni, megjelenik a sokratesi dai- 
monion. Xenophon természetesen, mint laicus philosophus, teljesen félre
értette e jelenséget. Hogy mi voltaképen a daimonion Sokratesnél, azt 
alább fogjuk vizsgálni ; itt csupán azt jegyezzük meg, hogy a daimonion 
Sokratesnél az ethikába tartozik, s nem egyéb, mint а фиугрnek alogikus 
functioja. Xenophon, a kinek a sokratesi rationalismusról legföljebb hal
vány sejtelme volt, nem tudott mit kezdeni e daimonionnal. Azt hal
lotta, hogy Sokrates mondotta, hogy a daiuó'xeov ad neki kinyilatkozta- 1 2 3 *
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1 A mi pedig az emberek előtt nem világos, meg kell kísérlem av. 
istenektől jóslatok útján megtudni.

2 . . .  a jóslás segítségével megmondván a kérdezőknek a jövendőt és 
kijelentvén, mi módon fog az legjobban kiütni.

3 . . .  ha pedig valaki emberfölötti bölcseségre akart igényt támasztani,
annak azt a tanácsot adta, hogy törődjék a jövendőmondással.
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tásokat. Ez épen elég volt neki, hogy hypostasist kövessen el : a daimo- 
niont személyesíti s személyes jellegű istenségnek nyilvánítja. Azt is 
látta, hogy a daimonion jórészt a jövő idővel van kapcsolatban s a csele
kedetek kedvező vagy kedvezőtlen eredményeire vonatkozik. Közel feküdt 
számára itt ama gondolat, hogy a daimonion itt olyan szerepet játszik, 
mint Apollon Loxias. Ezzel készen volt a zavar : a daimonion istenség 
lett. Ha a xenophoni Sokrates daimonionának természetszerű kialakuló- ' 
sát nem találtuk volna is el, annyi bizonyos, hogy Xenophon épen a 
sokratesi daimonion fogalmában vélé megtalálni az asebeia vádjának for
rását (I. 1/21). Az is tagadhatatlan, hogy míg a daimonion Platónnál 
megmaradt intő hangnak, jelnek (с о щ , ay/ietov), a mely csak vissza
tart, Xenophonnál mint személyes isten jelenik meg, a ki nemcsak vissza
tart, hahem sürget is. Xenophon, mint már említettük, a daimonionnak 
ezen fölfogásával sem bírta megvédelmezni az asebeiával vádolt mestert, 
de közelebb kozta a daimoniont a valláshoz. A daimonion adja a jeleket, 
jóslatokat stb. A mantika tehát azért, megbízható, mert maga az istenség 
a forrása. Xenophon jámborságát, vagy legalább azt, hogy mekkora súlyt 
fektetett a vallásra, ez adat ékesszólóan bizonyítja. A felvilágosultabb 
elemek (köztük Sokrates bizonyosan) ez időben már ügyet sem vetettek 
a jelekre és jövendölésekre, mióta a sopbismus föllépett, mióta a költé
szet istene rossz versekben jelentette ki a jövőt s mióta a delphii jósda 
a peloponnesosi háborúban sparta-baráti húrokat kezdett pengetni, az 
athéniek szemében a transcendens kinyilatkoztatások hitelüket vesztet
ték. Hogy Xenophon külön véleményen van, annak egynél több oka is 
lehet, de hogy az egyik ok a vallásosság is volt, az egy perczig sem 
kétséges. Az istenségről igen magas fogalmai vannak : sokszor úgy lát
szik, mintha szabadulni akarna a polytheismustól. A fi soi mellett egy- 
szer-kétszer a «ró fislovn is jelenik meg. De mindez csak sejtelem marad. 
Ha az állami istenek az ő szemében noli me tangere, másfelől nyilat-( 
kozataiból látjuk, hogy sokkal tisztultabb fogalmai voltak az istenekről, 
mint az orthodox polytheismus megengedte volna. Az istenség, mondja 
a xenophoni Sokrates, oly nagy és hatalmas, hogy egyidejűleg mindent 
lát, hall, mindonütt jelen van, s mindenről gondoskodik (I. 4, 18.) Xe
nophon aj tót-kaput nyit az istenek befolyásának az emberi életre, a mint 
ezt kimutattuk, s annyira megy, hogy a természettudományoktól való 
idegenkedését azzal indokolja, hogy az azokkal való foglalkozás nem 
tetszhetik az isteneknek (IV. 7, 6.)

A ki annyira át meg át van hatva vallási nézetektől s szívbeli jám
borságtól, mint Xenophon, az a gyakorlatban is csak az «zöasßioTaroq,» 
(I. 1, 20.) képét nyújthatja. Es csakugyan úgyis van. Ama vallási maga
tartást, melyet Sokrates nyakába akar varrni, ő maga az élet minden 
körülményei közt követte. A szerencsétlen siciliai hadjárat egyik hőse,



Nikias, azért pusztul el a sereg egy részével, mivel az elvonulást vallási 
aggályokból halogatja. Xenophon a katabasisban hasonló körülmények 
között van : az áldozatok nem akarnak beütni s Xenophon nem mer föl
kerekedni, míg kedvezőbbekké nem lesznek. Midőn a kisázsiai hadjáratba 
indul, először a delphii jósdához folyamodik s általában nincs az életnek 
oly apró-cseprő momentuma, melyben Xenophon az istenekről meg nem 
emlékeznék. S ha ő úgy volt meggyőződve, hogy a vallásosság feltétlenül 
szükséges, és ha maga is egészen meggyőződéséhez híven cselekedett, 
hogy ne hirdette és ajánlotta volna az istenekben való hitet és a jám
borságot ? ! Theoretikus fejtegetéseit, melyeket Sokrates szájába ad, már 
láttuk. Ezeknek corollariumait nem győzi eléggé hangsúlyozni. Ha iste
nek vannak s olyanok, a minőknek Xenophon fölfogta őket, hogyne kel
lene őket tisztelni ? Aristodemus azért nem akarja az istenséget tisz
telni, mert az sokkal nagyobb, liogysem tiszteletére szorulna. «De sőt 
minél nagyobb . . . annál inkább kell tisztelned!» hangzik a válasz. 
Az Euthydemossal folytatott nagy dialogue (IV. 3.) végeredménye : 
«/-píj otjv fri/t'ii'j iXketitovTu хата dúvapcv n/tüv tous fíeov?»* . . . .  

A ki ideálunk, azt követjük, s a kit ideállá akarunk tenni, olyan tulaj
donságokkal ruházzuk fel, melyeket magunk is követünk vagy akarunk 
követni. Ezért lett a xenophoni Sokrates a jámborság mintaképe, a ki 
mindenekelőtt az istenekről való hosszú beszédben mutatja ki, hogy az 
istenek csakugyan minden jót megtesznek az emberekkel, hogy tehát 
hasznos dolog velők törődni (I. 4.). De minden habozás nélkül jelenti ki 
az Erény Heraklesnek : « à?./'sers to u s  flsobç ï),sшя shat aot SoùXst, 
äspaneuTSOurobg deoùç.»** (П. 1, 28.), azzal az indokolással, hogy ha 
barát jóakaratát akarjuk megnyerni, jót kell vele tennünk, ha állam által 
akarunk tiszteltetni, használnunk kell neki, ha termést akarunk, meg 
kell művelnünk a földet (II. 1, 28.) stb. — Tisztán erkölcsi jelenségekbe 
is belenyúlik az istenek révén való nevelés. Midőn Sokrates Lamproklest 
anyai tiszteletre akarja rábeszélni, többek közt így érvel : Tisztelni kell 
az anyát, nehogy az istenek hálátlannak tartsák az embert, s így elveszít
sék kedvöket támogatásától (II. 2, 14.). Azt a hitet, hogy az istenek ké
pesek az embernek használni és ártani, maguk az istenek oltották az em
berbe (I. 4, 10.). Az isteneknek ez az önzésen alapuló tisztelete nemcsak 
kötelesség, hanem kiváltság is : tÍ'joa rao  — mondja Sokrates Aristode- 
mosnak — al\oo *wou прыти fiiV aewv twv та piyiaza. хае
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* Szükséges tehát, hogy az ember erejéhez képest tisztelje az iste
neket . , .

** De ha azt akarod, hogy az istenek hozzád kegyesek legyenek, 
tisztelned kell az isteneket.
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•/.('û.h.aru. <ту';то.£<мто)'/ ^adr^a.c отс s la t;  тс dk cpöXov a.)Ào rj av&pamoc 
fleohя depaTctúouac»1 (I- 4, 13.).

Majdnem fölösleges megjegyeznünk, hogy az életnek czélja Xe- 
nophonnál teljesen immanens. Tálvilági létről, jutalomról és büntetésről 
a Memorabiliák - daczára annak, hogy majd minden lapon van szó is
tenekről — egyáltalán semmit sem tudnak. Xenophon többi művei sem 
foglalnak magukban semmi olyast, a miből azt lehetne következtetni, 
hogy a tömeg nézetei fölé emelkedett volna. A test és lélek többször 
igen határozottan egymással szembe vannak helyezve (I. 4, 9. ; I. 4. 13. ; 
III. 11, 10. ; III. 13, 1. ; IV. 3, 14.). Sőt világosan meg van mondva, hogy 
a lélek immaterialis substantia (I. 4, 9.), s hogy van benne valami az is
teniből (IV. 3, 14.). Mindebből azonban Xenophon nem vonja le a con- 
sequentiát. Sokkal kevésbbé volt philosophus, hogysem ezen tételek 
horderejét föl tudta volna ismerni. Mintegy öntudatlanul, álmában be
szél. Soha sem tárgyalja a lélek eszméjét, ezzel csak mint adott jelenség
gel foglalkozik s igen röviden végez. A lélek halhatatlanságának gondo
lata, mely ama előzményekben foglaltatik, nem bír megszületni. S ezen 
fordul meg a túlvilági lét. E kérdések terén egy sokkal nagyobb elme, 
igazán helyes fogalmát hirdette barátainak (IV. 3, 2.), a ki «cpavtpáq tjM 
depaxsúíov roítg dtohç uáhaza tuÍvtwv ávdpcónwv»^ (I- 2, 64.) s vele 
érintkezőket istenfélőbbekké tette (IV. 3, 18.). Midőn megtudja, hogy 
Aristodemus sem nem áldozik, sem a mantikát nem gyakorolja, hosszú 
beszédben inti őt a vallási kötelességek teljesítésére (I. 4.). Gyakorta ál
dozott otthon s a nyilvános oltárokon (I. 1, 2.), Egészen nyilvánosan élt 
a jövendölésekkel (I. 1, 2.), s a mantikát számtalanszor ajanlja barátai
nak (pl. I. 1, 6. ; I. 1,9.; IV. 7, 9.), nem csupán, ha emberi tudást felül
múló dolgokról van szó, hanem akkor is pl., ha barátunkká akarunk 
tenni valakit (II. 6, 8.). Gondol az istentiszteleti helyekre is ; templo
mokul s oltárokul oly helyek alkalmasak, melyek mindenkitől láthatók 
s nehezen hozzáférhetők : «y'àh pkv yap Idónraq npoathyaadac ifih ok 
ayvwi t/oMTaq лроасгъас»1 2 3 (Ш. 8, 10.)

Nagyon csalódnánk azonban, ha azt hinnők, hogy Xenophon csak 
az istenség nagyságából vonta volna le indokait az istenfólelem ajánlá
sára. Eltekintve attól, hogy a vallásnak állami jellege is játszik nála

1 Micsoda más állatnak lelke bír sejtelemmel a legnagyobb és leg
szebb dolgokat rendező istenek létezéséről ? Miféle más élő tisztel istene
ket, mint az ember ?

2 Mindenki tudomása szerint valamennyi embernél jobban tisztelte 
az isteneket.

3 Mert kellemes, hogy a kik látják, imádkozzanak, és kellemes, hogy 
a tiszták odamenjenek.
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szerepet s hogy tehát az állami vallás gyakorlását állampolgári köteles
ségnek tekinti, jelentkezik nála egy momentum, mely egy kissé meg
hökkenti tisztultabb fogalmakhoz szokott vallásos érzületünket. Ez a 
momentum az önzés. Hogy Xenophon ezen antimoralis motort a val
lásosság ajánlására használta föl, jellemző reá, mint korára. Az antik 
világ az ethika téren soha sem lett nagykorú s azért Xenophon is úgy 
bánik korával, mint kiskorúval. Önmagáért tisztelni istenséget : oly 
eszme, melynek magaslatára az antik világ zöme nem tudott emelkedni. 
S Xenophon hű gyermeke korának : az istenség és emberek között ugyan
azt a viszonyt statuálja, melyet ember és ember közt keres, mely, mint 
alább meglátjuk, egészen az önzésre van alapítva. Általánosan tudva van, 
mennyire hatékony paedagogiai eszköz az önzésre apellálás : a jutalom 
Ígérete s a büntetéssel fenyegetőzés. Xenophon is ezen paedagogiai fogás
sal ajánlja az istenek tiszteletét. Már a sokratesi daimonion tárgyalásából 
is kitűnik, hogy tanácsos az istenség útmutatását követni : a ki ezt tette, 
jól járt, a ki nem, pórul (I. 1, 4.).

Tekintsünk végig röviden a görög vallás fejlődésén. A görög vallás, 
a mennyire a múltak ködében kivehetjük, a legrégibb időben természet- 
imádás volt. Erről az összehasonlító nyelvészet biztosít bennünket, az 
istenek neveit meglehetős biztossággal vezetvén vissza oly gyökökre, 
melyek physikai működésekkel vannak kapcsolatban. így Zeus annyi, 
mint az égbolt (ind. dyaus), Héra neve összefügg a ragyogással (ind. 
svar) stb. Ez a természetimádás még a történeti időben anthropomor- 
phistikussá válik : a görög vallás-phantasia működni kezd s emberi min
tára alkotja meg isteneit : az istenek szép emberek lesznek, a kik azon
ban ugyanoly gyöngékben és hibákban leledzenek, mint prototyponjaik. 
A fejlődésnek eme stádiumában látjuk a görög vallást Homeros s Hesio- 
dos eposaiban. A görög genius megtette, a mit tehetett : páratlan és bá
mulatos szépérzékét kiterjeszti az egész Kosmosra, de erkölcsi tartalmat 
nem tud ebbe hozni. Innen az elszórt panaszok a költők ellen, a kik 
minden rosszat ráfognak az istenekre. A panasz indokolt, de nem a köl
tőket kell elmarasztalnunk, hanem magát a görög geniust. A vallás külső 
formáit az állam formáitól nem lehetett elkülöníteni. Azért minden tá
madás egyelőre hiábavaló volt. A reflexió korának bekövetkeztével az 
ellentétek mindjobban kiélesednek : az állam követeli olyan vallásnak 
fönmaradását, melyben sem az ész, sem a morális érzék nem bír meg
nyugodni. A műveltebb elemek egy része philosophálni kezd, a másik 
rész symbolikus jelentőséget kölcsönöz a polytheismus szebb és jobb for- 
matioinak s életbe lépteti a mysterionokat. A nagy tömeg azonban sem 
a philosophiával, sem a mysterionokkal nem törődik ; veszi a dolgokat, 
a mint vannak : részt vesz a Panathenaiakon s nézi egyúttal, hogyan 
gúnyolja ki isteneit az ó-attikai komédia, oly sarkastíkus modorban,
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melyet nem lehetne elhinni, ha a bizonyító acták előttünk nem volná
nak. Dionysos a «Békákéban pl. Schoppenhauer kifejezése szerint, mint 
«erbärmlicher Geck und Hasenfuss» jelenik meg. Strepsiadés pór a «Fel- 
hők»-ben azt hiszi, hogy mikor esik cZsb? oca xoaxlvou oops F.» De 
hogyan is lehetett volna a tömegtől az istenek őszinte tiszteletét köve
telni, mikor a ki csak olvasni tudott, mind olvashatta, hogy Zeus milyen 
nőcsábító, házasságtörő, pæderasta ? Dyen vallás csak az állam tekinté
lyével volt fentartható s az állam tekintélye magyarázza is meg, miért 
tartotta magát oly sokáig.

A philosophia már korán kezd a polytheismus monstruosus forma- 
tioi ellen dolgozni, de az állam tekintélye miatt csak nagyon csinyján 
léphet föl. Az első nagy sebet Athén szeme láttára és füle hallatára Sok
rates ejti az államvalláson s •— vérével tizet érte. A peloponnesosi há
ború borzalmai és a 30 kényúr uralma után a demokratia féltékeny 
szemmel kiséri a felvilágosító elemek működését. Vette észre, hogy a 
vallástalanságukkal tüntető egyének, egy Alkibiades, egy Kritias egy 
darabig Sokrates körében éltek. S az Alkibiades- és Kritias-féle egyének 
által okozott szenvedésekért Sokratesen állott boszút — a legjobb hi- 
szemben. De Sokrates azért mégis vértanú marad, abban az értelemben, 
hogy a rosszabb ellen a jobb mellett küzdve hajtja fel a bürökpoharat.

Sokrates szemében a vallás nem centrális fontosságú, ő csak a fo
galmi analvtikát és a definiálást vette komolyan. De a mint a mikro- 
kosmos lényegét az észben látta, úgy következetesen a makrokosmos 
lényegét sem kereshette másban. Rationalismusa vesztette el őt: ez 
bűne és erénye. Sokrates nem vétett egyebet, mint hogy végig gondolta 
vezér-principiumát s a sok isten helyébe egységes kosmikus «nous»-t tett. 
De nem nagy hangon, nem fanatikus próféta módján, hanem mint nyu
godt szemlélődő, a ki örvend, ha a jelenségek örvénylő forgatagában egy 
nyugvó pontra talál. Az ő kosmikus intelligentiája csak akroteriona az ő 
rendszerének : nem basis, a mely tart, hanem dísz, a mely tartatik. 
Nincs is semmi szerepe : sehonnan sem lehet kimutatni, hogy ez az in- 
telligentia valamely módon a reális világba átnyúlnék ; nem tesz semmit, 
hanem egyszerűen létezik. A légynek sem árt, de —■ tegyük hozzá — 
nem is használ. Morális jelentősége sem lehet, mert — mint alább meg
látjuk — Sokrates rendszerében a moralitás és a tudás egy, vagy helye
sebben : a moralitás a tudásnak egy része. Sokrates hitt ebben az intel- 
ligentiában, de eszébe sem jutott e hitét proclamálni vagy a kosmikus 
«nous» tiszteletét követelni. Aki tudja, hogy ez a «nus» létezik, ■— gon
dolhatta -— az úgy is tiszteli : a tudás azonnal involválja a tiszteletet, a 
ki meg nem tud róla, az persze nem is tisztelheti. Szóval : a sokratesi 
rationalismus a vallás iránt teljesen közömbös.

Úgynevezett tanítványa, Xenophon, a kiről sokáig azt hitték, hogy



hűségesebben referál Platónnál, megtagadja mesterét. Megtagadja, mert, 
a mint kimutattuk, nem érti őt ; de ha értette volna, akkor tagadta volna 
meg csak igazán. Xenophon kedélye nem tud megnyugodni azon, hogy 
az ember isteni támogatás nélkül boldogulhat. Voltaképi meggyőződése, 
hogy az ember a sors lapdája. De ugyanez a meggyőződés viszi rá arra, 
hogy a sors esélyei ellen védelmet keressen. Hogyan ? Úgy, hogy azono
sítja a tychét az istenekkel, s ezt így mondja ki : Az ember a sorstól függ, 
de a sors az istenektől. Az ember ekként az istenek szolgája lesz, a ki 
érdeme szerint kap tőlük jutalmat vagy büntetést. Az istenek még min
dig a régiek, de már terv, nem szeszély szerint kormányozzák a világot. 
E szép gondolat corollariumát sehol sem mondja ki Xenophon. Ez pedig 
ez volna : esély, véletlen csak egyéni szempontból létezik, absolut szem
pontból minden véletlen egy magasabb egységes tervben oldódik fel. De 
Xenophon, mint tudjuk, nem szerette a philosophálást, s ha azt meg 
teszi is, hogy az isteneket már nevükön nem szerepelteti, az istenekhez 
általában ragaszkodik. PölfogásSTannyival megnyugtatóbb Sokratesénál, 
mert a vallást szükséges intézménynek tartja, melynek némi morális 
tartalmat is ad. : az ember köteles a vallásosságra. De miért ? Mert ez 
hasznára van ! De hiszen a mi hasznos, azt úgyis követi az ember ! Igaz, 
de Xenoplionnál -— mint alább látjuk — az ethika is hasznossági tekin
tetekkel van saturálva. A vallás is az Utilitarismus foltjaival van be
szennyezve. A vallás megmutatja, milyen eszközökkel mozdíthatjuk elő 
boldogulásunkat az életben. De csakis az életben. S mi lesz a halál után ? 
Erről Xenophon mélységesen hallgat.

XENOPHON MEMORABILIÁINAK PAEDAGOGIAI JELENTŐSÉGE. ‘*7

Ethika.

Azon ethiko-pasdagogiai elvek, melyeket Xenophon Sokrates 
szájába ad a Memorabiliákban, oly sokféle alapon nyugosznak, oly 
sokféle forrásból erednek, hogy ha másoldalú tudomásunk nem volna a 
sokratesi ethikáról, kétségbe kellene esnünk az ellenmondások chaosával 
szemben. De azon szerencsés helyzetben vagyunk, hogy egy perczig sem 
kell haboznunk azt illetőleg, hogy mely ethikai elveket tulajdonítsunk a 
történeti Sokratesnek és melyeket Xenophonnak. Eddig is láttuk, hogy 
a mit Sokratesről divinálni lehet, mind ama föltevésre utal bennünket, 
hogy benne rationalistát keressünk. Eationalismusa pedig legfőképen a 
most tárgyalandó ethikai kutatás alkalmából fog kitűnni.

A sokratesi rationalismus bélyegző ismertetője a fogalomkuta
tás és definitio. « Ti èarevo ; kezdi Sokrates, s ha a feleletet megtalálja, 
egyébbel végkép nem törődik. Mi az erény ? — kérdi Sokrates. — 
Tudás, — mondja rá egyszerűen. Ez a felelet illik olyan ember-

Magyar Pedagógia. VIII. -í. 7
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liez, a ki az ember lényegét az észben keresi. Hogy Sokrates ezt a 
feleletet adta, az bizonyos, a legbizonyosabb, a. mit a socratica terén 
mondhatunk. Az aristotelesi ethikák polémiája a socratica ellen épen 
e feleletből indul ki. E polémia tartalma : Socrates mindig csak az erény 
fogalmát keresi, mintha ez volna a fődolog s nem a cselekvés. De az ész 
csak Ítél ; a mi az embert cselekvésre készteti, az az oos$tg. — Xeno
phon hasonlóan mondja Sokratesről : «siprj ríé xai dcxa'oaúvyv xa'c 
r/j'/ aXXrjv r.iawx apervjn oowiav síi/«'»* (IIL 9, 4.). — Ha a homályos 
sophia helyébe a világos és szabatos émarrjurj szót teszszük, megvan a 
socratesi erénydefinitio : az erénytudás.

(Folytatása köv.)
F rankl I stván.

IRODALOM.

A  gyerm ek  é r te lm i fe j lő d é s e  g y e r m e k p sy c lio lo g ia i szem p o n t
ból. Irta Donner Lajos, polgári leányiskolái igazgató. B.-Csaba, 1898. 
264 lap. Ára 1 forint.

E könyv-szerzőjének a megrendelési felhívásban írt vallomása 
szerint — az 1896-iki egyetemes pædagogiai congressus azon tárgyalá
sainak viszhangja akar lenni, melyeket a congressuson «a gyermeki 
lélek megfigyeléséről » tartott előadásom indított meg. Mint ilyen visz- 
hangot örömmel üdvözlöm e munkát, melynek folytatását is Ígéri a 
szerző ily czímen : «Érzelem és akarat a gyermekvilágban».

A könyv magvát a szerzőnek 1892-től 3 éven át gyermekeken, 
különösen saját gyermekein tett tapasztalatai teszik, melyekről rendszeres 
feljegyzéseket készített. E jegyzetek feldolgozása közben buzgósággal 
hozzálátott a gyermekpsychologia külföldi irodalmának tanulmányozá
sához és a legfontosabb idevágó termékeket olvasta is, a miről nemcsak 
előszava, hanem könyvének sok idézete (különösen Preyer, Perez, Sully 
ismeretes munkáiból) tesz tanúságot. Tapasztalatainak és tanulmányai
nak eredményeit, melyekhez első sorban Wundt adta az alapvető elmé
leti szempontokat, akarja a szerző a munkában, illetőleg ígért folytatá
sában közzétenni.

A könyv az előszón kívül a következő fejezeteket tartalmazza : 
A gyermek lelki életének általános jellemzése. Az érzékek működése. 
A képzettársítás. A figyelem. A gondolkozás. Az érzés értelemfejlesztő 
hatásáról.
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A munka legértékesebb részét teszik a szerző saját megfigyelései, 
melyek többnyire a kellő psycliologiai belátásról tanúskodnak és csak 
itt-ott mutatnak némi hajlamot túlságos belemagyarázásra és erőszakos 
csoportosításra. Tanulságos a gyermekversikék elemzése is a könyv 
172—179. lapján. A külföldi gyermekmegfigyelők tapasztalataiból is 
tudja a legérdekesebbeket kiszemelni.

Ivevésbbé sikerült a könyv elméleti része. «Vezéreszméje» az elő
szó szerint az, hogy a gyermeki értelem fejlődésére az «érzésnek, mely 
az ösztönökkel oly szoros viszonyban áll», van nagy befolyása. E tétel, 
melyet a szerző munkájának több helyén különböző szövegezésben 
ismétel, kissé szabatosabban formulázva, mint szerzőnk teszi, meg
állhatja a helyét, és a könyvben közzétett megfigyelések és fejtegetések 
annyira-mennyire igazolják is. De kár volt ez egyszerű, régi tétel bizo
nyítására azt a physíologiai-psychologiai apparátust, illetőleg termino
lógiát és phraseologiát alkalmazni, melylyel a szerző könyvének külö
nösen első és utolsó részében, de közben-közben is él. E physiologiai- 
psychologiai tudákosság nélkül, melyben egyébiránt nagyobbára bizonyos 
kellemetlen, gyakran dagályos metaphorikus beszéd által is tetézett 
homályosság mutatkozik, sokkal nagyobb értéke lett volna a könyvnek. 
Egyszerűbb és egységesebb lett volna.

A tömeges idézetek nagy része is kissé szervetlen alkotó részét 
teszik a könyvnek. Ezekből is kevesebb több lett volna. A szerző saját 
fejtegetéseinek nyelve és terminológiája is némi járatlanságot és ingado
zást mutat, illetőleg azt, hogy az iró frissen tanult dolgokat frissiben, 
kissé nyersen közöl. Talán evvel függ össze az is, hogy közönséges, régen 
közkeletűvé vált magyar terminusok mellé zárójelbe teszi a német mű
szót is (pl. érzet és képzet mellé az «Empfindung» és «Vorstellung» 
szókat).

Ajánljuk a szerzőnek, hogy munkája folytatásában csak a pontos 
megfigyelések gazdag készletének szerzésére és az észleletek helyes cso
portosítására törekedjék ; az elméleti magyarázgatást, különösen physio- 
logiai irányban mellőzze egyelőre.

Egyébiránt reméljük, hogy munkája megtalálja hazai tanítóközön
ségünk részéről azt az érdeklődést, melyre számít, és a melyet meg is 
érdemel.

Waldapfel J ános.
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D a s G-ecl& clitniss, von Franz Fauth. Berlin 1898. 88 lap.

Fauthnak ez az értekezése, mely a Sammlung von Abhandlungen 
aus dem Gebiete der Pædagogischen Psychologie und Physiologie* czímű 
vállalat első kötetének 5-ik füzete gyanánt jelent meg, két részre oszlik. 
Az első rész, mely az 50-ik lapig terjed, az emlékezésnek physiologiai és 
metaphysikai alapvetésével foglalkozik, melyből megtudjuk, hogy Fauth 
Lotze rendszeréhez csatlakozik, bár a természettudományi módszer
nek és magyarázatnak is híve. Ebben a részben tulajdonképen azon 
újabb haladásról számol be, melyet a physiologiának és lélektannak 
az emlékezetre vonatkozó része az ő nagy munkájának (Das Gedácht- 
niss. 352 oldal. Bertelsmann in Gütersloh.) első megjelenése (1888) 
óta tett. Előszavában maga is mondja, hogy nem kívánja azt, hogy min
den olvasója — ki nem szakszerű bölcsész — ezt a részt is tanulmá
nyozza s ezeket a kartársait inkább értekezésének második részére 
utalja, hol az emlékezetnek az iskolában való műveléséről, tervszerű 
bánásmódjáról beszél alaposan és sok a tanitói gyakorlatban szerzett 
gazdag tapasztalattal. íme az ok, a miért mi is inkább csak a második 
rész tartalmával fogunk foglalkozni s mellőzzük az emlékezetre vonat
kozó controvers kérdések elméleti fejtegetéseit.

Fauth is kétféle emlékezetet különböztet meg, a mechanikust és a 
tudatos emlékezést. A mechanikus emlékezés a sokszoros ismétlésen 
alapul, eredménye a megszokás, a mikor már bizonyos mozgások érze
tek, és másnemű működések tudattalanul, gépiesen mennek végbe. 
A mechanikus emlékezet is, a szerint a mint mozgásokra vagy érzetekre 
vonatkozik, kétféle : a motorikus idegek emlékezete és a sensibilis idegek 
emlékezete. - Bár a mechanikus és sensibilis emlékezet és a tudatos 
vagy szellemi emlékezet között rokonság és kapcsolat van ; a tudatos is 
jórészt a tudattalanon alapul — és ez utóbbinak is feltétele a benyomá
sok, érzeteknek vagy fogalmaknak stb. ismétlődése : mégis e kétféle 
emlékezet között nagy különbségek is vannak.

A mechanikus emlékezetnél az idegtömeg megszokott és begya
korolt specifikus energiájához való szívós ragaszkodás forog fenn és csak 
lassú, sok gyakorlás által lassan kierőszakolt átmenet egy sensibilis szo
kástól egy másikhoz ; a sensibilis eredmény egységének mechanikus 
képződése, a mennyiben az egyes, megelőző állapotok és folyamatok 
nem tartatnak meg egyenként, hanem az összeredménybe olvadnak. 
Ily módon gyakoroljuk szemünket és fülünket és emeljük készségüket, 
anélkül, hogy az egyes gyakorlatokról külön emlékezetünk maradna 
meg. Mert ez a külön emlékezés ártana a kivitel (alkalmazás) biztossá

* Lásd e folyóirat 1897. évfolyamának jul. és októberi füzeteit.
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gának. Amott pedig a tudatosan működő emlékezésnél lehetséges egy
részt a legkülönbözőbb benyomásoknak gyors, közvetlen bevésése és a 
különféléknek egységbe foglalása, azaz azoknak feldolgozása, a melyben 
az egyes részek megtartják tudatosságukat. így egy karmesternek tuda
tos emlékezése van partitúrája egyes részei sajátságos zenei szépsége 
felől és a mellett egyszersmind hallja az egyes műszerek hangjait is, a 
melyek a harmóniát alkotják.

A tudatosságnak három feltétele van. Physikai, anatómiai és phy- 
siologiai feltétele. A physikai feltételt a kívülről jövő anyagi ingerek 
képezik, a melyeknek bizonyos nagysággal kell bírniok, hogy a tudatba 
léphessenek és bizonyos meghatározott ideig kell tartaniok, nehogy a 
tudat időbeli küszöbének alatta maradjanak, vagy annak fáradtsági kü
szöbét meghaladják. Ezen kívülről jövő anyagi benyomásoknak megfelel 
a belső anyagi feltétel, a melyhez a tudatnak fellépése kötve van, ez a 
belső testi közérzés. (Ezen belső közérzésnek helyét Flechsig a tapintás 
érzésének területe mellett a nagy agykéreg felső részén jelölte meg és 
ezt a területet, a mely nagyságára nézve is felülmúlja az érzék utján 
szerzett érzéki érzések (látás, hallás) locális területét Flechsig Körpcr- 
fühlsphüre-nek nevezte el. Az agyvelő ezen részének épnek és sértetlen
nek kell lennie, hogy testünket, az objectiv tapintás-érzeteket, testtag
jainknak fekvését megérezzük. Ezen közérzésnek bágyadtsága, erőtlene- 
dése különösen ártalmára van az emlékezés képességének. Az anatómiai 
feltételek közé tartozik első sorban az egészséges, élenyt tartalmazó 
vérrel ellátott agijvelő. Eddigelé csak annyi van megállapítva, hogy az 
akaratnak és a tudatnak zavartalan működései, nyilvánulásai a nagy 
agyvelő szürke kérgének physiologiailag és anatómiailag zavartalan 
magatartásához vannak kötve. Ezek nemcsak a tudatnak, hanem az 
emlékezésnek is feltételed, a mennyiben az tudatos.

Erzékileg erősen bevésett, felidézett benyomásoknál nemcsak 
æsthetikai együvétartozásukat, hanem logikai egységűket vagy külön- 
bözőségöket is könnyebben felismerjük, mint a nehéz fáradsággal fel
merült, halvány emlékezetképeket. Hogy a vezető pályákban fellépő 
zavarok, hamis következtetéseket, csalóka kettős képeket, zavarosságot 
vonnak maguk után — mutatják a lelki betegségek. Hogy egészséges 
állapotban is az illető specifikus agyrészeknek abnormis állapota, mint a 
vérszegénység vagy congestio, nehezítik a gondolkodást, magunkon és 
másokon észlelhetjük. A gondolkozás által tehát az agyvelő specifikus 
dispositiot nyer s ha ez a normális, az egészséges szellemi élet által begya
korolt pályákon hátramarad, egy gondolkozásbeli actusnak megismétlő
dését lényegesen megkönnyíti.

Úgy az érzet, mint érzés, akarás és gondolkozásra, tehát az összes 
lelki állapotokra nézve felvehetjük, hogy ezeknek reproductioját, ismét
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lődését, újra fellépését, az egészséges specifikus idegek és agyrészekben 
hátramaradó dispositiok előkészítik és megkönnyítik. A léleknek huza
mosabb szellemi tevékenysége erősíti annak erejét arra nézve, hogy 
részeket egészszé, különöst általánossá foglaljon együvé. Es ha a képze
tek mint kész képek valami gyűjtő kamarában nem maradnak is meg, 
de megmarad a szellemnek az a képessége, hogy az egyszer, akár æsthe- 
tikailag (tér és idő), akár logikailag rendezettet, később könnyebben, 
foglaljuk egybe, mint először és a léleknek appercipiáló tevékenysége 
az érzelmeknek meggyökerezése által, melyek minden szellemi tevékeny
séget ösztökélnek és kisérnek, mindig biztosabb lesz az egyszer meg
indult irányban. így keletkezik szellemi megszokás is.

Elősorolva a tudatos emlékezetnek physiologiai feltételeit, ezután 
Fauth ezen emlékezetnek fontosságáról, természetéről és különböző pha- 
sisairól beszél. Az ismeretnek anyagát nemcsak be kell vésnünk lel
kűnkbe, nemcsak elsajátítanunk kell, hanem fel is idéznünk és fel
dolgoznunk. Azaz a képzetek között kapcsolatokat kell létesítenünk, az 
egyes szemléleteket, képzeteket fogalmak alá kell foglalnunk. Innen van, 
hogy két oldala van az emlékezésnek is, szemléleti és fogalmi, azaz 
szemléletekre vagy fogalmakra emlékezhetünk vissza. Ha az előbbit 
műveljük túlságosan, az utóbbi szenvedhet. Más helyt alább (a 60-ik 
lapon) mondja erre nézve Fauth : hogy magunkon és az iskolában a 
gyermekeken is tapasztalhatjuk, hogy a systematikus, fogalmi vagy böl
csészeti dolgokkal való huzamosabb foglalkozás a szemléleti, a képemlé
kezést gyöngíti, elnyomja és megfordítva.

A tudatos emlékezésnek Fauth is három phasisát különbözteti 
meg: 1. a lelki állapotnak (érzet, képzet, fogalom, érzés, akarás) elsajátí
tását, bevésését és megőrzését; 2. az elfelejtettnek reproductióját és 3. a 
reprodukálnak ujraismerését.

A reprodukálás, az ujrafelelevenedés legkönnyebben akkor megy 
végbe, ha a képzetek eredetileg erősen bevésettek ; ha közöttük erede
tileg erős kapcsolatokat, társulásokat teremtettünk. Minél nagyobb az 
okos összefüggés a képzetek között, annál könnyebben megőrizhetők és 
felidézhetők. Oly képzeteket, melyek teljesen isolálva fordulnak elő- 
tudatunkban, nem vagyunk képesek később visszaidézni.

A reproductio önkéntelen és önkényes. A reproductionak törvé
nyeit azonban a legvilágosabban az önkényesnél találjuk meg, a melynél 
bizonyos a tudatban meglévő állapotok, melyeket hiányosaknak, félbe- 
maradottaknak érezünk, képezik az alkalmat ahhoz, hogy a hiányzót 
hozzájuk reprodukáljuk.

Az érzeteknek és szemléleteknek reproductiójánál nevezetes sze
repet játszik a tér és idő, a melyek, ha az érzetek és szemléletek első- 
keletkezésénél erősen appercipiáltattak, támogatják a reproductiót-
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A mit a térben pontosan azon a helyen tudok elképzelni, a hol először 
láttam vagy a minek évét, napját, óráját pontosan tudom elképzelni, a 
mikor először éltem át, azt pontosabban és többoldalulag tudom az emlé
kezetbe is visszaidézni. De nem kell azért a helyi és időbeli emlékezést 
(localis memoria) túlbecsülnünk, mert mégis legfontosabb marad a kép
zetek qualitativ tartalmán alapuló kapcsolódás.

A reproductiónak föltételeit tehát Fauth is a képzetek kapcsola
tában, idő és térbeli járulékaiknak, és végül azon érzelmi hangulatnak 
föléledésében látja, mely az illető képzettel az első észrevétel alkalmá
val járt.

Az ujraismerésröl azt mondja szerzőnk, hogy az részben egyezik 
az első felismeréssel, részben különbözik attól. Az ujraismerés nem egyéb, 
mint az első, második, harmadik felismerésnek összehasonlítási actusa. 
Az ujraismerésnek ezen összehasonlító tevékenysége kétségtelenül hatás
sal van azon tárgynak apperceptiójára nézve, a melyet ujraismerünk. 
Mihelyt egy tárgyat ujraismerünk, gyakran egészen máskép tűnik föl 
nekünk, mint az ujraismerés előtti momentumokban. Az ujraismerő 
apperceptio megváltoztatja vagy kijavítja az éppen most még idegennek 
feltűnőt az első apperceptio értelmében, a melyre most visszaemlékezünk, 
így egy barátunknak arcza, a kit már régóta nem láttunk, és a kit az 
első pillanatra mint idegent tekintettünk, — az ujraismerés után azon
nal a régi, meghitt apperceptio színében tűnik fel. A régi, az emlékezet
ben felmerülő és ismeretes vonásokat beleviszszük a most már némileg 
megváltozott arczba és azt az apperceptio által ismertebbé teszszük ma
gunknak. Minél alaposabban és többoldalúan halad az uj apperceptio a 
réginek nyomdokain, minél inkább felismeri azt, hogy mennyiben 
illesztheti bele a tisztán érzéki képet a régibe, azt, hogy az uj hely 
hogyan viszonylik a régihez, a jelen az első megismerés idejéhez, hogyan 
viszonylanak a mostani tulajdonságok a régiekhez, a mostani hatás a 
régihez, a mostani fogalmakká való illeszkedés a régihez, a mostani 
érték a régihez, — annál alaposabb az ujraismerés is.

Ezután beszél Fauth az emlékezet ápolásáról az iskolában « Vor
bereitende 1)1 ege des Gedächtnisses in der Schule» czimmel. (50—59 
lapig.)

Az emlékezet is gyakorlást kiván. Jó emlékező képesség is sokat 
veszíthet, ha parlagon hagyjuk. Folytonos gyakorlást és testi egészséget 
kíván a jó emlékezet. Ismeretes, hogy a szeszes italokkal vagy narkotikus 
ingerlő szerekkel (opiumnikotin) való visszaélés és a nemi kicsapongások 
emlékezésbeli gyöngeséget is vonnak maguk után. (Lásd bővebben 
Eibot: Az emlékezet betegségei. Les maladies de la mémoire.) Az emlé
kezet minősége is kettőtől függ, az öröklés utján nyert agyvelőtől és a 
természetes növekedéstől, vagy tervszerű fejlesztéstől. Hogy kellő meny-
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nyiségű normális vér jusson az agyvelőbe, annak a feltétele az egészséges 
emésztés és egészséges vérkeringés. Üres gyomor az embert általában 
véve gyöngévé, érzékenynyé és ingerlékenynyé teszi. Ha egy gyermek 
éhesen jön fel az iskolába, ott esetleg hűvös szobában kénytelen ülni, 
csakhamar hiánvzani fog a szükséges szellemi ereje a figyelemhez és 
emlékezete is rosszul működik. Hogy minő legyen a gyermek tápláléka, 
Fauth az egyes individuális esetek szerint az orvost véli megkórde- 
zendőnek.

Az egészséges emésztésre és a zavartalan vérkeringésre nézve igen 
fontos az embernek az evés előtti és utáni viselkedése. Az evés alatt nem 
kellene megengedni a szellemi foglalkozást, sem az erős italt közvetlen 
a munka előtt. A testnek az evést, emésztést épúgy, mint az alvást min
den mellékfoglalkozás, nélkül kellene végezni : valamint a gondolkozás 
és könyv nélkül való tanulás sem tűr semminemű más testi mellékfoglal
kozást. Evés után legjobb a mérsékelt mozgás a szabadban, mint a hogy 
a latin közmondás is tartja: post cœnam stabis, seu passus mille meabis. 
Végre mint a szellemi működéseknek általában, úgy az emlékezésnek is 
feltétele a munka és pihenésnek a változása. Az idegekben és agyvelőben 
felhalmozott energiát felemészti a munka, ezt a felemésztődést mutatja 
az eljárásnak érzelme és az, hogy az illető szervek a további erőltetésnek 
ellenszegülnek. Innen van, hogy egy emlékezési gyakorlásnak a sikere a 
munka vége felé jártával kevésbbé mutatkozik s csak akkor'tűnik ki, 
ha a test kipihente magát. így vagyunk sokszor az esteli munkával, 
melynek eredményét sokszor csak reggel érezzük, mikor arra egy jót 
aludtunk már. Az alvás mennyisége is határozó. Ez ugyan a különféle 
idejű és szervezetű egyéneknél különböző lehet, mégis átlag azt szokták 
tartani, hogy csecsemőknek, 16—20 óra ; fiatalabb gyermekeknek 10—12 
óra; a serdülő korban lévőknek 9 óra, ifjaknak 8—9, felnőtteknek 7- 8, 
öregeknek 5—6 óra szükséges az alvásra. Általában a szellemi élet és 
emlékezés hygieniájára vonatkozólag még több értékes szabályt közöl 
Fauth, melyeket azonban már a Schiller-féle Stundenplan ez. műben 
is jórészt megtaláltunk.

II. Az emlékezésnek különböző fajai az iskolában, a) Individuális 
különbségek. Az emlékezés különbözik az emlékezet anyagának külön- 
félesége szerint. Ez az egyének individuális hajlamaitól, természetétől 
függ-

Az egyszerű, falusi gyermekek könnyebbeu tanulnak meg könyv 
nélkül mechanikus, összefüggéstelen dolgokat (dalokat, hangzókat, szó
sorokat stb.), míg azon gyermekek, kik jobb és rendezettebb viszonyú 
családokból ke.űiltek ki, — jobb emlékezettel bírnak a fogalmi dolgok 
iránt. A tudato-an működő emlékezet viszonylagosan gyorsan, néha 
villámgyorsan működik, míg a mechanikusan működő emlékezet csak
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lassan, sok ismétlés és hosszas gyakorlás által lesz az anyagnak urává. 
Szellemi szerzeményünket, benyomásainkat sokszor az egész életen át 
sem veszítjük el, a mechanikusan begyakorolt lassanként elpárolog, ha 
a gyakorlás megszűnt. És minél későbben kezdődött az életben a gya
korlás, annál gyorsabban tűnik el az eredménye. Fauth azt mondja, 
hogy ő 40-ik életévében kezdett cellot játszani s több éven át játszott ; 
miután most már 56-ik életévében több év óta nem gyakorolta magát, 
a játéknak technikáját egészen elvesztette, míg zongorán — ép annyi 
vagy még több szünetelés után még ma is tud játszani, mivel ezt ifjú
korában sajátította el. Különben a későbbi korban szerzett szellemi bir
toknak, vagy elsajátított ügyességnek gyors feledésbe menése általános 
lélektani törvény. Azon a physiologiai tényen alapszik, hogy agyunknak 
ebben a korban hiányzik már az energiája az uj benyomások meg
őrzéséhez.

Azonban ebből is láthatjuk a mechanikus emlékezet gyakorlásának 
jelentőségét és fontosságát. Miután az iskola legközönségesebb működé
seihez, minők a beszélés, olvasás, írás, az emlékezetnek mechanikus 
alapvetése nélkülözhetetlen, esj a mechanikus gyakorlás az alsóbb osz
tályokban a legnagyobb jelentőséggel bír. De a felsőbb osztályokban se 
kicsinyeljük ezt. Az érzékeknek és idegeknek begyakorlása mint czél 
sohasem tévesztendő szem elől. A növendékeknek művészi kiképzését is, 
azaz a szemnek és fülnek teljes kifejlesztése ezélját — a melyre nézve 
eddig még oly keveset tettünk — csak az itt tekintetbe jöhető idegeknek 
és izmoknak következetes és módszeres gyakorlása által érhetjük el. 
Helyesen látni és helyesen hallani nem oly könnyű, és ha ismerjük a 
szemnek és fülnek és az ezeknek megfelelő agyrészeknek bonyodalmas 
apparátusát, könnyen felfogjuk, hogy erre nézve is csak éveken át tartó 
hosszas gyakorlás hozza meg a kívánt eredményt.

b) Külön tárgyalja Fauth a mechanikus emlékelést. Ez a kifejezés 
magyarázatot kiván. Az emlékelés maga nem mechanikus, mert min
den emlékelés a ludat által történik. Olyan dolgokat, melyek ránk nézve 
teljesen tudattalanok maradnak, mechanikusan sem tudunk emlékeim. 
Az emlékelés csak válhatik mechanikussá úgy, ha bizonyos dolgok az 
idegekbe annyira benyomulnak, hogy ha a hangok vagy színek hosszabb 
sorának egyik vége adva van, a többiek mechanikusan lépnek fel a 
tudatba, sőt mozgásokat képesek kiváltani, a nélkül, hogy tudat kisérné 
ezeknek folyását. így p. o. járásunk sok tekintetben mechanikusan 
végbemenő folyamat, a melynél az egész mozgások tudattalanul válnak 
ki az emlékezetből.

Maga az emlékelés lehet szemléleti és fogalmi. Amaz esetben 
ismétlődő egyes szemléletek segítségével ezeket egy egészszé kapcsoljuk 
össze, emebben az ismétlődő egyes különös esetek segítségével ezeket

105



1 0 6 SZÉKELT GYÖKGY.

fogalmakká, vagy fogalmak complexumává kapcsoljuk. Az első esetre 
nézve példa Európa térképének bevésése, a mennyiben az egyes tartomá
nyokat mint az egész térképnek részeit, — úgy, a hogy mint képek egy
mást határolják -— annyira ismételjük az emlékezetben, míg azok egy 
szilárdan tagozott egészszé nem váltak. A fogalmi emlékelésre például 
szolgálhat egy nyelvi gyakorlókönyvben egy példamondatoknak logikai 
feldolgozása mindaddig, míg az alapul szolgáló azon szabály, melyhez a 
mondatok példákul szolgáltak, — mint törvény be nem vésődött a 
fogalmi emlékezetbe.

Az emlékelésnek ezt a két módját nem hasonlíthatjuk össze 
arra nézve, vájjon az egyik mód okvetetlenül felülmulja-e a másikat. 
Mindkettőt alkalmaznunk kell. a mint azt a tárgy természete meg
kívánja. A kettőt össze is köthetjük, a mikor egymást támogatni fogják, 
de külön-külön is alkalmazhatjuk. Mégis legtöbbnyire összekötve jelen
nek meg, mivel az életben csaknem minden dolog törvényileg vagy 
fogalmilag van rendezve és csaknem minden fogalmat egyes szemléle
tekből kell abstrahálnunk. Az iskolában is természetesen mindig meg 
kell kisértenünk azt, hogy a fogalmat ^zemlélet által készítsük elő és 
erősítsük. A mechanikus reproductiónak képessége azonban csak akkor 
lép fel, ha a szemléleti vagy fogalmi emlékelés által az idegeket és izmo
kat már eléggé begyakoroltuk.

Miután az emlékelés csak a kezdetben tudatos dolgokra irányulhat, 
természetesen következik ebből, hogy kezdetben a tudatosságnak foka 
vagy a figyelemnek nagyobb-kisebb foka lényegesen megrövidítheti vagy 
meghosszabbíthatja a mechanikus tanulásnak idejét. Erre nézve közli 
Fauth Ebbinghaus boroszlói egyetemi tanár érdekes kisérleit, melyeket 
ő az emlékezetről Írott munkájában tett közzé. Ebbinghaus azt találta, 
hogy a figyelem az emlékelésnél bizonyos periodikus ingadozásnak, 
emelkedésnek és csökkenésnek van alávetve. Én magam is — mondja 
Fauth — gyönge akaraterejű növendékeknél, kik erősen neki buzdítot
tak — hetenként is észrevettem a figyelemnek és concentratiónak ezt 
az ingadozó oscillatióját. Ezenkívül nyárban és hosszabb vakácziók után 
a munkaerőnek hosszabb szünetelését is észrevehetjük. Ebbinghaus az 
emlékelésképességnek ingadozásairól görbéket is közölt. Ezekből az a 
törvény látszik következni, hogy p. u. egy költemény hat strófájának 
könyv nélkül való tanulása nem háromszor annyi időt követel, mint két 
versszaknak emlékelése, hanem sokkal többet. Ebből a pædagogusra nézve 
az a szabály következik, hogy csak mérsékelt adagu leezkét hagyjon fel 
a könyv nélküli tanulásra. Ebbinghaus vizsgálódásai szerint a szükséges 
ismétléseknek száma, melyek növekedő nagyobb szótagszámu soroknak 
tanulására szükségesek — nagyon gyorsan növekszik a szótagszámoknak 
szaporodásával. Nagy a különbség az értelmetlen és értelmes anyag
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emlékelésénél. Azon előny, a melyet az értelmes anyag az értelemnek 
összekötő szála, a rhythmus, a rím és egy bizonyos nyelvhez való tarto
zás álcái nyert, az emlékeléshez szükséges időt azon idő tizedrészére 
szállította alá, a mely az értelmetlen anyag emlékeléséhez szükségelte
tett. Ez világosan mutatja a mechanikus és szellemi emlékezet közötti 
különbséget. Az emlékelés technikájának ezen ismeretes előnyét hasz
náljuk fel az iskolában akkor, mikor a genusra vonatkozó szabályokat 
rímbe szedjük stb.

Az ismétlésre vonatkozólag is nevezetes szabály folyik Ebbinghaus 
kísérleteiből, melyeket erre nézve Jóst egészített ki a Zeitschrift für 
Psychologie u. Physiologie der Sinnesorgane czímű folyóirat XIV. köteté
ben. Ok azt találták, hogy az ismétléseknek több időre való elosztása 
nagyobb jelentőségű mint egy időpontra való halmozásuk. Ha egy átgon
dolt anyagot kell nekünk hoszabb időre szilárdan bevésnünk, akkor nem 
előnyös beosztás, ha ezt részenként külön tanuljuk, hanem czélszerűbb, 
ha az egész anyagot lehetőleg egyenletesen igyekszünk megszilárdítani, 
azaz ha egy-egy rész ismétlését több időre osztjuk el. — Példával világo
sítva ez azt jelenti, hogy nem praktikus, egy gyermekkel egy négy szaku 
költeményt úgy taníttatni, hogy a gyermekkel az első szakotj 
addig ismételjük, mig az szilárdan emlékezetébe vésődöjf 
nap a másodikat, a harmadik nap a harmadikat stb., int 
első nap mind a négy szakot, természetesen kevesebb /steéiílé^sej mint 
az előbbi esetben, a második nap ismételtessük el minci a-négy szakot- 
és így tovább. Az én tapasztalatom szerint is —- mondm^jPalk egy 
nem túlságos nagy, de tagolt egész, ismétlésének egyenletesen v több 
napra való elosztása nagyobb értékkel bír, mint egy olyan етШштц-а 
mely a négy napra osztott ismétlést egy napra halmozza össze.

A másik törvény, a mi e nemű vizsgálatokból következik, az, 
hogy ha bevégződött az emlékelés sikerrel, a beemlékeltet körülbelől egy 
óra múlva ismételjük el, mi által rengeteg időt megtakaríthatunk a 
későbbi ismétlések számára. Azért jó, ha a tanár mindig óra elején 
elismételteti a megelőző órán emlékeit anyagot.

Értekezésének utolsó előtti fejezetében « Behandlung des Gedächt
nisses im Unterricht» (70—78. lap) fejti ki bővebben szerzőnk, hogy a 
figyelem frissessége, intensitása, összeszedése és az érzelmek mennyire 
előmozdítják a jó emlékezést. A figyelem és könnyebb áttekinthetés és az 
emlékezetben való könnyebb megőrizhetés végett a tananyagot a tanító
nak ügyesen tagolni, egységekbe kell foglalni, a képzetek között erős 
kapcsolatokat teremteni, minden figyelemzavaró dolgot kerülni, külö
nösen pedig a tanulókban érzelmeket kelteni, mert épen az érzetek, 
szemléletek vagy gondolatokhoz kapcsolódó érzelmek mélyítik és gyöke- 
reztetik meg azokat valóban. Érzelem nélkül a tanítás unalmas, száraz
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leend. Ha az illető vagy hozzájuk hasonló érzelmek újulnak fel, önként 
felmerülnek a képzetek, gondolatok is. Azután beszél az emlékezetnek 
két typusáról az u. n. visuel és auditiv typusról, hogy t. i. némelyek 
jobban megőriznek látási, mások hallási benyomásokat. Végül arról 
beszél, miként tárgyalja ő és vési be a gymnasium legfelsőbb osztályában 
az elvontabb philosophiai értekezéseket, p. o. Cartesiusnak értekezését a 
philosophia alapvetéséről és Schillernek kisebb philosophiai érteke
zéseit (78—80. lapig). Értekezésének utolsó fejezetében az emlékezet 
fejlesztéséről beszél a nyelvtanításban s itt Rothfuchs kitűnő érte
kezéseire hivatkozik (Beiträge zur Methode des altsprachlichen Un
terrichts. Marburg 1893 és Bekenntnisse aus der Arbeit. 1892). 
Mivel ez nem is tartozik szorosan a tárgy körébe, de meg e rész mutat 
legkevesebb eredetiséget, ennek ismertetését mellőzhetőuek vélem. Talán 
e rövid kivonatból is kitűnik, hogy Fauth munkája a tudomány mai 
színvonalán áll a legszigorúbb értelemben véve a dolgot, hogy nemcsak 
érdekes és reális új elméleti világításban tünteti fel az emlékezést, 
hanem gyakorlati útmutatásokban is gazdag. Bizonyos szellemi nyere
séggel, tudásunk erősbödésével teszszük le kezünkből a könyvet.

Székely G yörgy.

VEGYESEK.

A tanulók módszeres iskolai foglalkoztatása ügyében
dr. Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi magyar kir. miniszter 
valamennyi tankerületi kir. főigazgatósághoz intézve következő rende
letet adott ki : «1513/1899. szám. Mint már több Ízben hangsúlyoztam, a 
túlterhelés nem csupán a tanterveknek, hanem a módszernek a kérdése 
is. A közoktatási kormányt e meggyőződésben megerősítik a tanul
mányi felügyelettel megbízott közegek jelentései, melyekből kiderül, 
hogy ott, a hol a középiskolai tanításunknak alapjául szolgáló s az uta
sításokban kifejezett módszeres alapelvek valóban lelkes méltatással 
találkoznak, a túlterhelés bajai is enyhébb alakban jelentkeznek. Az 
utasításoknak egyik legkiemelkedőbb elve az, hogy az ismeretek puszta 
közlése nem biztosíthatja az igazi eredményt. Az úgynevezett leczke- 
feladás helyét, mely egymagában tanításnak nem is nevezhető, az inten
siv tanítói eljárásnak kell elfoglalnia ; mely abban keresi érdemét, hogy a 
tanár az osztály összes tanulóival közösen és együttes munkában dolgozza 
fel a tantervben kiszabott anyagot. Az ily eljárás mellett a tananyagot 
lényegében az iskolában kellene a tanulóknak elsajátítaniok, s a házi 
munkásságnak legföljebb az iskolában hallottak és tanultak megszilár
dítására s szükség szerint Írásbeli alkalmazására kellene szoritkozniok.
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Sajnosán tapasztalható ezzel szemben, hogy még sok helyütt tú l
ságos menyiségü házi leczkékkel és feladatokkal vannak a tanulók meg
terhelve, a minek egyik oka — elismerem — az osztályoknak általában 
túlságos népességében s ennek folytán a helyes tanítói eljárás alkalma
zásának csekélyebb lehetőségében, de ezen felül a fent érintett, ma már 
széltiben elismert módszeres követelmények mellőzésében is kereshető. 
Arról értesültem, hogy egyes középiskolák tanárai még a hétnek egyet
len szünnapjára, a vasárnapra is oly sok megtanulni való anyagot, házi 
Írásbeli feladatokat, rajzokat stb. adnak fel, hogy a tanulóknak még ezen 
a napon sincsen módjukban a családdal való bensőbb érintkezés, vagy a 
fáradt elmének nemesen szórakoztató foglalkozással, vagy üdüléssel való 
megpihente tése.

A mennyiben tehát a hétköznapokon különböző külső akadályok 
kedvezőtlen hatása alatt nem volna lehetséges az utasítások ajánlotta 
módszeres elveknek teljesen következetes alkalmazásával a házi foglal
kozás mértékét jelentékenyen leszállítani, a szorgalmi időnek lelkiisme
retes felhasználása révén legalább arra törekedjenek a tanári karok 
s erre nézve a királyi főigazgatóság közbelépésére számitok, hogy a 
vasárnapon, mint különben is egyedüli heti teljes szünnapokon lehető
leg egészen mentek maradjanak a tanulók a házi feladatoktól és leczkék 
tanulásától. A hétköznapi szorgalmi időnek lelkiismeretes felhasználá
sával részemről lehetőnek tartom ezen czél elérését s hiszem, hogy a 
vasárnapi pihenőnek áldásos következményei a jövő hét iskolai mun
kásságának nagyobb élénkségében s a tanulók behatóbb érdeklődésében 
is jelentkezni fognak. Budapesten, 1899. évi január 4-én. Wlassics s. к.»

Föltétien örömmel üdvözöljük ezt az üdvös irányú rendeletet, 
melytől iskolai életünk egészségesebb fejlődését várjuk. Kerülve minden 
divatos jelszót, hosszas tapasztalatokból kiforrott elvek alkalmazását 
sürgeti a rendelet, midőn egyenesen száműzi iskoláinkból a leczkefel- 
adásokat, a tanítást intensivebbé teszi és súlypontját a házi munkásság
ból az iskolai közös foglalkozásba helyezi át. Korán ez a rendelet épen 
nem jött, inkább azt mondhatnék, hogy késett egy pár évtizedet ; do 
végrehajtására a mostani tanárnemzedék alkalmasabb is, készebb is, 
mint a régi volt. Tárgytalanná semmi esetre sem vált, ha késett is, mert 
ma is nagy szükség van rá. Férfias, bölcs és szükséges szó ez ma is. Nyi
latkozatok vannak pár évvel ezelőtti időből a közvélemény előtt, melyek 
arra mutatnak, hogy e rendelet eszméjében a miniszter úr személyes 
kezdeményét kell látnunk. De látszik a rendelet kidolgozásán, hogy ez 
a meggyőződés az egész ügyosztályt is áthatja, s örvendenünk kell, hogy 
a minisztérium hivatalosan állást foglalt a módszeres iskolai munkál
kodás mellett. Kívánatos, hogy főigazgatóságaink megleljék a módot a
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rendelet vezető gondolatainak érvényesítésére és a tanárt, a ki ily irányban 
buzgólkodik, részesítsék támogatásukban. Eddig nem egyszer volt alkal
munk hallani fiatalabb tanároktól, hogy az életben nem alkalmazhatták 
szabadon a gyakorlóiskolában szerzett didaktikai készültségüket. Nem 
tudjuk, nem fogja-e zavarni a rendelet egységes hatását, hogy a tanulók va
sárnapi munkaszünetének szükségét oly részletesen és alaposan kimutatja. 
Erre az intő szóra, is nagy szükség volt, de nehogy sokan csak, ezt olvassák 
ki a rendeletből, melynek főgondolata az, hogy lehetőleg az iskolában kell 
a tanulni valót feldolgozni megfelelő módszeres eljárással, iskolai közös 
munkával. Tehát nehogy elhomályosítsa ezt a főgondolatot az a másik spe
ciálisabb szempont, mely különben maga is teljes figyelmünket érdemli. 
A mily szépen megokolja a rendelet a tanuló érzelmi életének és lelki 
sokoldalúságának érdekében is a házi pihenés szükégét, szinte sajnáljuk, 
hogy még egy pár részletet föl nem említett, a mi az iskolai tanítás inten- 
sitásával összefügg. De majd eljön annak is az ideje. Ma már hivatalosan 
tiltva van a puszta leczkefeladás és kikérdezés, majd korlátozni fogják 
pl. az óraközi osztályozás szokását is. Ez a legferdébb erkölcsi viszonyba 
hozta a tanárt és tanulót. A tanuló nem felelhetet a nélkül, hogy felelete 
mintegy hivatalos actus ne legyen. A tanár mintha nem is vezetője volna 
a közös munkának, hanem hivatalos ellenőrzője a fiúk kötelességteljesí
tésének. 0  feladja a leczkét, s másnap meghallgatja, jól megtanulták-e. 
Előtte a calculus-könyv, melybe az eredményhez képest jobb vagy rosz- 
szabb jegyet ír be. Ez a viszony igen is hivatalos és igen rendőri szel
lemű. A tanítás eredménye a calculusban csúcsosodik ki, nem a tárgy 
ismeretében. S ez az osztályozás igen kellemetlen, mivel megrontja az 
egész óra minden öszhangját s minduntalan felrázza az osztály közös
ségét a tárgyi érdekbe való elmélyedésből. Egyetlen mentsége a calculus- 
könyvnek, hogy a tanár emlékezetét támogatja. Ha azonban testté válik 
e rendelet igéje, ha az egész osztályt foglalkoztatja a tanár, ha min
den kérdés az osztálynak szól s mindenki felel minden órán, akkor 
ismerni fogja a tanár a fiúkat calculusjegyzés nélkül is. Ezt a kérdést is 
megérleli az élet, s ez a rendelet ezt is hatalmasan előkészíti. Az iskola 
szelleme kétségtelenül nagy mértékben javúlni fog és nevelő hatása 
emelkedni, ha a rendelet czélzatai megvalósulnak.

— Szepesmegye népoktatási viszonyairól dr. HajnócziB. József 
kir. tanfelügyelő jelentése az 1897 -8-k évre vonatkozólag áttekinthető 
képet ád. A megyében 1897 tavaszán házról házra járva pontosan össze
írták az anyakönyvek adatai alapján az iskolasoros gyermekeket, kiknek 
száma 33,077 volt. Ezek közül nem járt iskolába 3547 gyermek. A me
gye területén 243 tiszta népoktató intézet működött, ezek közt nép
iskola : állami 5, vármegyei 1, községi 13, róm. kath. 151, gör. kath. 16,
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ág. ev. 45, izr. 5, társulati 1, magán 1 ; ezeknek egy része azonban nem 
felel meg az építkezés, illetőleg a belső felszerelés követelményeinek, 
nevezetesen a Poprád völgyének sok kicsiny községében minden fele
kezet külön iskolát törekszik fentartani, noha nincs hozzá ereje. Érdekes 
a jelentésnek az a pontja, hogy az állami és községi iskolákban (a tan- 
felügyelő szorosabb hatásköre alatt) a lelkészek gondosan teljesítették a 
hitoktatás kötelezettségét, míg a felekezeti jellegű iskolákban a hittaní
tást majdnem mindenütt a tanítók végezték. Nyelvre nézve tiszta 
magyar tanítás folyt 18 intézetben, nem magyar 220-ban, ezek közül 84 
r. kath., 1 gör. katli., 3 ág. ev. iskolában nem felelt meg a magyar nyelv 
tanítása a törvény kívánságának. Panaszkodik a jelentés, hogy az irodai 
munkák és szervező tárgyalások nagy mértékű szaporítása miatt kevés 
időt fordíthatott a tanfelügyelő iskolalátogatásra, sürgeti segédtanfel
ügyelő kinevezését és ía tisztán közigazgatási irodai munkák másfelé 
terelését.

Weber István síremlékére újabban befolyt Waldapfel Jánostól 
1 frt adomány.

Értesítés. A Magyar l'aedagogia régibb évfolyamait 1 frt le
szállított áron megszerezhetik az új tagok, még pedig az I., II. és III. 
évfolyamokat a pénztárosnál; a többit aFrankin-társulatnál lehet meg
rendelni.

MAGYAR PÆDAGOGIAI TÁRSASÁG.

Nagy-gyűlés 1899 jan. hó 21-én.

Jelen vannak : dr. Heinrich Gusztáv elnöklése mellett Wlassics 
Gyula V. b. t. t. vallás- és közoktatásügyi miniszter, Berzeviczy Albert 
V. b. t. t. országgyűlési képviselő, Alexander Bernât, Bokor József, Bá- 
nóczi József, Badics Ferencz, Budinszky Károly, Веке Manó, Erődi 
Béla, Fináczy Ernő, Gyulay Béla, Geőcze Sarolta, Gyomlay Gyula, He
gedűs István, Hofer Károly, Józsa Mihály, Kovács János, Komáromy 
Lajos, Kerékgyártó Elek, Lederer Abris, Lád Károly, Mártonffy Márton, 
Marmula János, Málnai Mihály, Négyesy László, Neményi Imre, Nagy 
László, Badó Vilmos, Szigetvári Iván, Sebestyén Gyula, Wagner Alajos, 
Verédy Károly, Waldapfel János, Zlinszky Aladár, Zsengery Samu, 
Trájtler Károly, utóbbi mint jegyző. Ezeken kívül számos nő és férfi 
vendég.

I. Elnök a következő beszéddel nyitotta meg a nagy-gyűlést :
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Tisztelt közgyűlés !

Midőn szerencsém van tisztelt kartársainkat újjászervezett 
társaságunknak e VII. rendes közgyűlésén őszinte örömmel üdvö
zölhetni, ezúttal is megragadom az alkalmat, hogy a lefolyt évnek 
legfontosabb tanügyi kérdéséről röviden elmondjam igénytelen 
egyéni véleményemet. Mindenki tudja, hogy ily értelemben a pol
gári iskola ügyéről kell szólnom. Az előző évet középiskolai kérdé
sek dominálták és ma egy esztendeje, a miniszter úr lelkes kezde
ményezése után, úgy hihettük, hogy középiskoláink köréhen m ár 
a legközvetlenebb jövőben lényegesebb intézkedések várhatók. 
E remények vérmeseknek bizonyultak: a lefolyt évben a középok
tatás terén semmi fontosabb, az ügy lényegét érintő nagyobb sza
bású reform nem következett be, hiszen még a tanterv-revisió kis 
játékai sem vezettek befejezett intézkedésekhez. A politikai köz
állapotok zűrzavarát a nemzeti életnek egyetlen ága sem érzi meg 
súlyosabban, mint a közoktatás és közművelődés nagy jelentőségű 
érdekköre, mely még a leglelkesebb vezetés mellett is csak telje
sen rendezett és nyugodt viszonyok közt remélheti ügyeinek egész
séges és zavartalan fejlesztését. A mai helyzetben nyugszik m in
den, a középoktatásnak rég óhajtott újjászervezése is.

Pedig ép a polgári iskola kérdése, mely a lefolyt évben nagy 
mértékben foglalkoztatta a tanügyi köröket, jóformán feltételezi a 
középiskolai kérdésnek helyes megoldását. Ennek hijján nincsen 
meg a szilárd alap a polgári iskolának megnyugtató és mindenkép 
megfelelő szervezésére, és ily körülmények közt a kikerülhetetlen 
félreértések csak növelik azt az izgatottságot, mely az érdekelt 
feleket voltakép minden igaz ok nélkül áthatja és megakadályozza 
abban, hogy a kérdést elfogulatlanul és előítélet nélkül nyugodt 
és körültekintő megfontolás tárgyává tegyék.

A kérdés, melyet tárgyalni és elintézni kell, e mondatban 
foglalható össze : milyen helyet foglaljanak el a polgári iskola és 
tanárai nemzeti közoktatásügyünk szervezetében ?

Czélszerü lesz ez alkalommal is a középiskolából indulnunk 
ki. Hazánkban ez idő szerint nem névleg, de tényleg három közép
iskolánk van; az egyiknek fő jellemző tényezője a görög-latin tan í
tás, a másodiknak csupán a latin, a harmadiknak a franczia nyelv 
és irodalom. Mind a háromnak czélja a tudományos előképzés fő
iskolai tudós tanulmányokra. De az intézetek előképző jogosítása
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tudvalevőleg nem egyforma, vagy mint újabban szokás mondani, 
nem egységes. Csupán a görög-latin középiskola jogosítja fel nö
vendékeit az összes főiskolai tanulmányokra, minden korlátozás 
nélkül, a másik kettő ezeknek csak bizonyos megszorított köreire. 
Hogy ez sem nem egészséges, sem nem czelsze'rü állapot, erre 
nézve már jó ideje nem térnek el nálunk a vélemények. A baj 
orvoslása elméletileg két módon lehetséges, vagy úgy, hogy ezt a 
három középiskolát egygyé olvasztjuk össze, és létesítjük az úgy
nevezett egységes, helyesebben egy középiskolát, vagy úgy, hogy 
meghagyjuk a háromféle intézetet, sőt esetleg még szaporítjuk 
számukat, de minden egyes középiskola-fajt úgy szervezünk, hogy 
végzett tanítványaikat teljes megnyugvással és a főiskolai oktatás 
színvonalának koczkáztatása nélkül bocsáthatjuk minden főis
kolára és följogosíthatjuk bármely főiskolai tanulmány folytatá
sára. Az első mód, mely tanügyi köreinkben egy ideig országos 
divatnak örvendett, ma már alaposan elveszítette népszerűségét, - 
ma, főleg Wlassics miniszter kezdeményezésére, az egységesen 
jogosító középiskola felé fordulnak a reformerek törekvései és 
reményei. Már volt egy ízben szerencsém e helyről is kifejthetni, 
hogy magam is e törekvés híve vagyok. Kívánatosnak, nemzeti 
műveltségünk gazdagodása és sokoldalúsága érdekében nagyon 
óhajtandónak tartom, hogy a középiskolai ifjúság különböző utakon, 
többféle és eltérő jellegű művelődési eszközök segítségével nyerje 
főiskolai előképzettségét, — és okvetetlenül szükségesnek tartom, 
hogy minden növendék, a ki valamely középiskolába belép, min
den utólagos akadály vagy megszorítás nélkül, korlátlan szabad
sággal kezdhessen és végezhessen oly főiskolai tanulmányokat, 
melyek tehetségének és hajlamának megfelelnek. Természetes, 
hogy ily alapon, habár javított alakjukban, nemcsak megtartható
nak vélem a középiskolának ez idő szerint nálunk meglévő három 
fajtáját, de nem látok okot arra, hogy e fajtákat, ha egyébként 
czólszerűnek mutatkoznék, miért ne szaporíthatnék még egy negye
dikkel vagy egy ötödikkel is.

Milyen helyet foglal el már most a középoktatásnak e rend
szere, sőt a mai középiskolák mellett a polgári iskola?

A felelet e kérdésre voltakép magától értetődő, — hiszen a 
polgári iskola hivatását vagy rendeltetését illetőleg a nézetek soha 
nem tértek el. A polgári iskola — és erre nézve tényleg ma sem 
ágaznak el a vélemények nem készít elő főiskolai tanulmá-

8Magyar Pedagógia. VIIT. 2.
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nyokra, tehát a polgári iskola nem középiskola, ha tudniillik a 
törvényeinkben és a köztudatban gyökerező ez elnevezésnek nem 
akarunk az eddigitől eltérő, egészen uj értelmet tulajdonítani, a 
mi annál kevésbbé kívánatos, mivel a szókkal való országosan 
dívó játék következtében az eszmék és fogalmak zűrzavara máris 
kelleténél jóval nagyobb.

A polgári iskola népoktatási tanintézet. E meghatározás 
nemcsak azt jelenti, hogy ez iskola nem készíti elő növendékeit, 
tudományos tanulmányokra, — jelenti azt is, hogy ez iskola föl
állítása és föntartása, legalább részben, a törvényhatóságok köte
lességévé tehető. Hogy ez utóbbi szempont mily rendkívül fontos, 
talán nem szorul bővebb fejtegetésre oly korban, mikor az ország 
középiskolái folyton növekedő számmal az államnak kezébe men
nek át, mikor a társadalom a nőnevelés, a művészetek fejlesztése 
és a szakoktatás terén is nap-nap után újabb követelményekkel 
és igényekkel lép föl az állammal szemben. Ily körülmények közt, 
de a polgári iskola rendeltetésére való tekintetekből is, ragaszkod
nunk kell törvényeinknek azon elvi álláspontjához, hogy a nép
oktatási intézetek fölállítása és föntartása a községek kötelessége, 
tehát a polgári iskoláknak, legalább alsó fokozatukban, fölállítása 
és föntartása is.

A polgári iskolai tanárok, a kik elismerésre méltó lelkesség
gel, de néha talán nem elég körültekintéssel és elfogulatlansággal 
képviselik intézetök érdekeit, e felfogással szemben azt állítják, 
hogy a polgári iskola «népoktatási tanintézetnek nem tekinthető, 
mert épen úgy, m int a mai középiskolák, az elemi iskolák negye
dik osztályából veszi tanítványait.»

De nem tekintve azt, hogy a középiskolának nem az a jel
lemzője, hogy a népiskola IV. osztályából veszi tanítványait, — a 
mi különben elvi szempontból nem is áll, mert a középiskolába a 
népiskolai IV. osztály tananyagához nem kötött felvételi vizsgálat 
alapján fölvehető oly tanuló is, a ki soha elemi iskolát nem lá
tott, — a fenti meghatározás szerint a felső népiskola is középfokú 
tanintézet volna, mert ez valóban az elemi iskola negyedik osztályá
ból veszi tanítványait. A különböző tanintézeteket nem az előző 
iskolák jellege vagy foka különbözteti meg egymástól, hanem saját 
feladatuk és czéljuk, és e tekintetben a polgári iskola fejlettebb 
fokozatú, de azonos jellegű a felső népiskolával, ellenben lénye
gesen eltérő hivatásit a középiskoláktól.
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Bajos megmondani, hogy a polgári iskolai tanárok mért kö
vetelik oly elszántsággal, hogy iskolájuk középfokú tanintézetnek 
tekintessék. Nem hiszem, hogy e kérdésben, mint némelyek állít
ják, csupán bizonyos hiúsági gyengeség vezérelné e lelkes tanfér
fiakat ; valószínűbb, hogy tanáraik erkölcsi és anyagi helyzetének 
kedvezőbb kilátásai sugalmazzák ezen törekvésöket. Készemről 
nem látok semmi okot arra, hogy a polgári iskolai tanárok kedve
zőtlenebb elbánásban részesüljenek, m int a középiskolai tanárok, 
abban az esetben is, ha iskolájukat népoktatási intézetnek tekint
jük vagy nevezzük; — ellenben a közönségre és közoktatásügyünk 
egészséges fejlődésére kedvezőtlen körülménynek kellene tekin
tenem, ha a polgári iskolát már elnevezésében is vagy akár csakis 
elnevezésében a középiskola versenytársává tennők, mely a közép
iskolával talán párhuzamosan haladna es melyből az átlépést a 
középiskolába esetleg mindenkóp megkönnyíteni kellene. Ez volt 
az eddigi eljárás és a tények kétségtelenné teszik, hogy hova ju to t
tunk vele ; tönkre tettük a polgári iskolát, melynek alsó osztályú 
tantervét a középiskolára való tekintettel alaposan elrontottuk, és 
a mely egészében nem tudott gyökeret verni hazánkban, és tönkre
tettük a középiskolák alsó osztályainak tantervét, mert egy eleve 
képtelen párhuzamos tanfolyamot akartunk létesíteni a polgári 
iskolából való átmenet megkönnyítésére. Nem az . átlépés megne
hezítéséről van szó, — megnehezíteni csak a bűnt kell ; de ne 
beszéljünk az átlépés megkönnyítéséről se, mert ezen czéltalan 
törekvésnek mind a két iskolafaj megadja az árát. Szervezzük tisz
tán föladata követelményei Szerint a középiskolát mint tudomá
nyos tanulmányokra vezető tudományos intézetet és szervezzük 
ettől teljesen függetlenül a polgári iskolát gyakorlati irányú nép
oktatásügyi tanintézetté, mely a tudományos pályára nem törekvő 
növendékeket kellő elökészültséggel egyenesen a pezsgő életbe bo
csátja ki. Az átlépést az egyik iskolafajtából a másikba kössük 
megfelelő fölvételi vizsgálathoz és bízzuk a vizsgálatra való elő
készülést a tanulókra, illetőleg szüleikre, a kik eddig is m in
den ilyen és még ilyenebb .átlépéseket lehetővé tettek, ha az á t
lépő növendékben megvolt a szükséges arravalóság. Mindennapi 
eset, hogy a jogászból bölcsész vagy a theologusból orvos lesz, meg 
mindennapibb, hogy a népiskola növendékéből jogász vagy a g im 
nazistából bankhivatalnok lesz ; de eddigelé még nem jutott sen
kinek eszébe, a különböző facultások vagy a kereskedelmi akadé-

s*
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miák tantervét az esetleges átlépésekre való tekintettel megállapí
tani. Ismeretes tény különben, hogy hazánkban oda kellene töre
kedni, hogy a középiskolai ifjúságnak tetemes része lépjen át a 
polgári iskolába, nem pedig megfordítva, mert a középiskola tű r
hetetlen módon meg van terhelve oly elemekkel, melyek a tudomá
nyos pályára nem valók, sőt maguk sem törnek ily pályára. De 
bizonyára sokszor indokolt a megfordított átlépés is, melyet az 
igazi tehetség mindig indokolttá és örvendetessé tesz. Ily igazi 
tehetségnek nem szabad útját állani ; csakhogy az igazi tehetség 
nem szorul semmiféle könnyítésekre, melyek csak a tanítás komoly
ságának és eredményességének színvonalat nyomják le; még ke- 
vésbbé indokolt ily szempontból az eltérő jellegű iskolák tantervé
nek megnyomorítása.

Ép oly kevéssé tudom helyeselni a polgári iskolai tanárok
nak a tanárok képzésére vonatkozó véleményét. Szerintök a 
polgári iskolai tanárjelölteknek az «ismeretszerzés szempontjából 
az egyetemet kell látogatniok. A tanári működés másik fontos 
feladata, a szerzett ismeret methodikai nyújtása vagyis maga a 
tanítás mestersége pedig külön e czélra szervezendő intézetben 
sajátítható el, melylyel a bennlakás igen czélszerűen kapcsolható 
össze.» Nem tudok e (furcsán fogalmazott) véleményhez hozzá
járulni, mivel az úgy az egyetemnek, m int a polgári iskolai tanár
képzésnek lényeges félreértésén alapul. Lehetségesnek tartom egy 
protestáns vagy izraelita papképzőnek olyforma szervezését, mely 
e képzőben csupán a szorosabb értelemben vett theologiai szakok 
tanításáról gondoskodik, a philosopbiai, történeti és nyelvészeti 
szakok tanulmányozását jredig a tudomány-egyetemre bízza. Lehet
ségesnek tartom ezt, mivel egy oldalról e papjelöltek a tudo
mányos előképzettségnek azon a fokán állanak, melyet az egye
temi előadásoknak eredményes látogatása okvetetlen föltételez 
és mivel más oldalról a lelkészektől, kik nagy jelentőségű társa
dalmi szerepre hivatvák, megkívánandó, hogy a lehető legnagyobb 
tudományos készültséget és műveltséget sajátítsák el. A polgári 
iskolai tanárjelölteknél sem az egyik, sem a másik föltétel nincsen 
meg. E  jelöltek okleveles tanítók, a kik az elemi tanítóképzőt el
végezték s úgy általános mint szakbeli képzettségük alapján nem 
alkalmasak arra, hogy egyetemi előadásokat sikerrel hallgathas
sanak, egyetemi gyakorlatokban eredménynyel részt vehessenek. 
De nincsen is szükségük arra a képzettségre, melyet az egyetem
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nyújt és melyet igen ferdén fognak fel azok, a kik azt hiszik, hogy 
ismeretszerzés vagy : közlés a czélja. Az egyetem első sorban tudo
mányos intézet, mely tudósokat nevel, férfiakat, kik a tudomány
nak legnagyobb problémáival foglalkoznak és utóbb maguk is mint 
tudósok e problémák megoldásán, ha szükebb körben is, fáradozni 
kivannak. Erre a polgári iskolai tanároknak semmi szükségük 
nincsen, csak úgy nincsen, mint az elemi iskolák tanítóinak, kikre a 
fenti követelmény ép oly észjárással minden nehézség nélkül alkal
mazható volna, mint a polgári iskolai tanárokra. Persze e felfogásom
mal szemben előállhatnak azzal az olcsó ellenvetéssel, hogy a polgári 
iskoláknak csak hasznukra válhatik, ha tanáraik magasabb tudo
mányos készültséggel bírnak. De én ezt ebben az általánosságban 
határozottan tagadom. Nem tekintve azt, hogy ki nem elégítő elő- 
készültségüknél fogva ez az úgynevezett magasabb tudományos 
képzettségűk értéktelen lesz, mert csak felszínes féltudáson alap
szik, — az eddigi tapasztalás is eléggé mutatja, hogy a polgári 
iskolák egészséges fejlődésének semmi sem ártott annyira, mint 
hogy tanárainak egy része, és persze nem a legrosszabbik része, 
középiskolai tanférfiakból került ki, a kik tanításukkal és törekvé
sükkel erőszakosan oly irányba terelték a polgári iskolát, hogy az 
biztos talaj nélkül a néjaoktatási és középiskolai intézetek közé 
nagyon is bizonytalan ferde helyzetbe jutott. Az egyetem erre 
nézve nem lehet kétség — a legerélyesebben fog tiltakozni az ellen, 
hogy oly hallgatókkal foglalkozzék, a kik nem állnak a középisko
lai készültség színvonalán ; hiszen középiskoláink egy jó részének 
gyenge állapotánál fogva elég baja van már is a gyrnnasiumokból 
és reáliskolákból származó hallgatóknak egy tetemes töredékével, 
melynek fogyatékos elökésziiltségét ez időszerint a tanárképző 
keretében nagy nehézségekkel és eddigelé épen nem megnyugtató 
sikerrel kell kiegészíteni vagy utánpótolni.

De én még egy másik okból is nagyon ellenzem a polgári 
iskolai tanároknak e véleményét, mely az egyetemet egy «Mädchen 
für alles» fokára akarja leszorítani. Hazánkban kevés a tudom á
nyos központ, kevés a magasabb fokú tanintézet. A harmadik 
egyetem és a második műegyetem követelése valóban nem üres 
szólam. Látjuk is, hogy a jelen viszonyok közt hová jutottunk. 
A budapesti egyetem és műegyetem iszonyú zsúfoltsága máris 
lehetetlenné tett minden néven nevezendő tanítást vagy épen 
nevelést, mely a tanulóknak helyesen vezetett öntevékenysége, a
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tanárok és hallgatók folytonos személyes érintkezése nélkül el 
sem képzelhető. De a főiskolai tanárok succrescentiája dolgában 
is igen kedvezőtlenek a mai viszonyok. Mert ki határozhassa el 
magát arra, hogy az egyetemi kathedrára készüljön, mikor esetleg 
évtizedekig kell várnia, míg valamely tanszék megürül? A külföld 
példája nagyon tanulságos e tekintetben is és e tanulság kétségbe 
vonhatatlan : minél több a főiskola, annál több a főiskolai tan
székekre termett ember. Azért nekünk, meggyőződésem szerint, 
minden alkalmat meg kell ragadnunk, mely ily főiskolai jellegű 
tanintézet megalkotására vezethet.

Ily főiskolai tanintézetnek, nevezzük például pædagogiai 
akadémiának, képzelem és kívánom én a polgári iskolai tanárokat 
képző intézetet. Felruházva a tudományos kutatás minden eszkö
zével, bőségesen ellátva egyetemi képzettségű és jellegű tanerők
kel, kiegészítve egy gyakorit iskolául szolgáló mintaszerű polgári 
iskolával, — ily szervezettel fontos, hasznos, üdvös működésű, 
tekintélyes intézetté alakulhat ez akadémia, melynek tanárai, 
egyenletes műveltségű hallgatósággal szemben, tudományukat ép 
azon irányban fogják értékesíthetni, mely hallgatóik előkészültségé- 
nek és tovább-képzésök czéljainak teljesen megfelel. Mert néze
tem szerint nem a képzés foka különbözteti meg a polgári iskolai
tanárképzést az egyetemi tanítástól, hanem a képzés alapja, mód- /
szere és iránya. En nem tekintem az egyetemet egy csöppel sem 
magasabb intézetnek, mint a terveztem pædagogiai akadémiát, 
de igenis másnak, melynek más a hallgatósága, más a feladata, 
más az iránya.

Igen tévesen ítélné meg azért valaki fejtegetéseimet, ha úgy 
értelmezné, hogy én a polgári iskolát alacsonyabb színvonalra akar
nám leszorítani. Eszem ágában sincsen, sőt ép az ellenkezőt czélzom. 
Én nem tekintem a polgári iskolát kisebb vagy alacsonyabb isko
lának mint a gymnasiumot vagy reáliskolát, — de igen is lénye
gesen másnak, m ert hiszen a középfokú intézetek tudományos 
tanulmányokra készítik elő növendékeiket, mig a polgári iskola 
gyakorlati irányú ismeretekkel küldi ki őket közvetlenül az 
életbe, hogy ott szerényebb körben bizonyos általános tanultsággal 
sikerrel tölthessék be helyüket. De megfordítva, talán nem tévedek, 
ha azt állítom, hogy a polgári iskolai tanárok téves szempontból 
tekintik a polgári iskola helyzetét és feladatát. Nekik, talán nem 
is egészen tudatosan, azoknak a középiskolai typusoknak egyike
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lebeg szemük előtt, melyekről e fejtegetések elején szóltam, egy 
typus, mely közel áll a mai reáliskolákhoz és talán, ha a közép
iskolai reform a fent érintett irányban és szellemben keresztül
megy, egyéb typusok mellett szintén létesülhet. De az aztán ismét 
igazán középiskola lesz, mely növendékeit szintén, mint a többi 
typusok, a tudományos pályákra fogja előkészíteni, tehát ez a 
typus sem fogja a polgári iskolát helyettesíthetni.

A polgári iskolára hazánknak égető szüksége van, szervezése 
a legsürgősebb teendők egyike. Szükségünk van az újjászervezett 
polgári iskolára nemcsak önmagáért, hanem, mint már érintettem, 
középfokú tanintézeteink érdekében is, melyeket ma, főleg alsóbb 
osztályait, tömegesen megtöltik az oly tanulók, kik a középiskolát 
nem is akarják elvégezni, mert nem akarnak semmiféle tudom á
nyos pályára lépni. A III. vagy IV. osztály végeztével elhagyják a 
középiskolát, miután az eiőző osztályokban a sikeres tanítást a 
legnagyobb mértékben megnehezítették, sokszor teljesen lehetet
lenné tették és elhagyják a III. vagy IV. osztályt oly hézagos, 
értéktelen, félszeg tanultsággal, melyének az életben semmi hasz
nát nem vehetik. De még a felsőbb osztályok látogatására is csá
bit sok oda nem való tanulót az érettségi vizsgálat kedvezménye, 
mely oly virágzó, helyesebben látogatott intézetekké teszi a keres
kedelmi iskolákat, melyeknek növendékei közül pedig aránylag 
csak kevesen lépnek tényleg a kereskedelmi pályára. Ez egészség
telen viszonyok megszüntetését várjuk az újjászervezett polgári 
iskolától, mely növendékeinek meg fogja adni a nekik való nem 
zeti és gyakorlati műveltséget, hogy utóbb az életben tisztességgel 
és sikerrel megállhassák helyöket. A polgári iskola nagy jelentő
ségét e rendeltetése eléggé biztosítja. Egészen szükségtelen, hogy 
ez iskolák tekintélyének vagy népszerűségének fokozására őket 
minden alap és ok nélkül középfokú tanintézetekké nyilvánítsuk, 
és egészen szükségtelen, hogy tanárjelöltjeiket az egyetemre 
küldjük, hol oly irányú tanításban részesülnének, melyre készült
ségük nincsen és mely igazi hivatásuk körén kívül esik.

A polgári iskolák fölvirágoztatásához nézetem szerint kettő 
szükséges : először egy kiválóan szervezett főiskola, melyen taná
raik a nekik való tudományos és pædagogiai képzésben részesül
hessenek, és ezen erkölcsi momentum mellett a nem kicsinylendö 
anyagi tényező figyelembe vétele, hogy t. i. a polgári iskolai 
tanárok legalább is oly anyagi javadalmazásban részesüljenek,
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milyent ez idő szerint középiskolai tanáraink élveznek. De ez 
utóbbi pontra nem akarok bővebben kiterjeszkedni, mert erre 
vonatkozólag egyetemes reform szükséges. Nálunk minden fajú és 
fokú tanító és tanár rosszul van fizetve - és azt hiszem, abban 
mindnyájan egyetértünk, ha kisebb jelentőségű szervezeti kérdé
sekben eltérnek is véleményeink, hogy előbb-utóbb, de inkább 
előbb m int utóbb, be kell következnie oly kornak, mely a tanügy 
terén fáradozó munkásoknak nem érdemüknek vagy jelentő
ségüknek megfelelő javadalmat biztosítson, de nekik legalább 
kiváló fontosságú kötelességeiknek gondtalan és odaadó teljesíté
sét, tehát a tisztességes megélhetést lehetővé tegye. Adja Isten, 
hogy ezt a kort minél előbb megérhessük.

Ez őszinte kívánsággal megnyitom társaságunknak e VII. ren
des közgyűlését.

A Társaság megéljenezte és lelkes tapsokkal fogadta az elnöki 
megnyitó beszédet.

II. Alexander Bemát : Klamarik JánoK tiszteleti elnök fölött 
emlékbeszédet mondott. Elnök a Társaság nevében előadónak köszöne
tét mondott a gyönyörű megemlékezésért.

III . Titkár előterjesztette következő évi jelentését :

Tisztelt Társaság !

Társaságunk működése az elmúlt évben is megmaradt abban 
az irányban, a melyet az eddigi tapasztalat már helyesnek bizonyí
tott. Első sorban az actuális kérdések tisztázására fordította figyel
mét, de a mellett érdeklődéssel fordult a nevelés minden fölmerült 
kérdése felé, bármely teréről az iskolai életnek vettettek azok föl. 
Ebben a tekintetben elmondhatjuk, hogy évről-évre terjed az isko
lai közvéleményben a Társaság czéljának fölismerése, a mennyiben 
az iskolaügy m inden ágában működő kartársaink mindinkább érzik 
a szükségét annak, hogy gondolataik közlésére Társaságunk üléseit 
vagy folyóiratát válaszszák, vagy legalább azt is, mint olyán terré
numot, a melyen az ország nevelésügyi munkásainak összeségével 
érintkezhetnek. És valóban, egy ilyen közös orgánumot megkövetel 
a köznevelésügy természete, mert bármennyire tagozódjék is az az 
egyes különös czélok szerint, ez nem m ásíthatja meg a nevelés fel
adatának lényegét, mely egyaránt uralkodó minden tagozatban, az 
t. i., hogy nemzeti érzéstől eltelt, becsületes, értelmes embert kell 
nevelni. S midőn a sokfelé tagozott nevelési intézmények mindeni-
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kének működése ebben a közös czélban találkozik és egybeolvad, 
akkor az egységes nemzeti kultúra fölépítésén munkálkodik.

Társaságunk feladata a közösség ezen érzetét fejleszteni s 
midőn ezt teszi, önmagának csinál propagandát s ezen a kölcsön
hatáson épül föl az a reményünk, hogy a fejlődés úgy a nevelésügyi 
közszellemre, m int Társaságunkra nézve egyaránt kedvező lesz.

Az elmúlt évben, mint legfontosabb és legactuálisabb, a p o l -  
y  á r is k o lá k  r e fo r m já n a k  kérdése lépett előtérbe. Miután a folyó
iratunkban már a megelőző évben erről megindult eszmecsere a 
m últ évben még tovább fejlődött, az ügy fejlődésének egyes mozza
natai közöltettek és megbeszéltettek, végre az elnökség vitatételül 
tűzte ki a reform alapvető kérdését, a mely novemberi ülésünkön 
megtöltötte érdeklődőkkel a termet, a mikor a polgáriskolai ügy 
legbuzgóbb harczosai fejtették itt ki nézetüket s mérték össze azoké- 
val, a kik a népoktatás, vagy általában a közoktatás szempontjából 
szóltak a kérdéshez. — Ez a kérdés még az alakulás állapotában 
van, az alapkérdésen kívül még több fontos részlete van, a melyek 
alkalom szerint bizonyosan elő fognak fordulni üléseinken vagy 
folyóiratunkban.

A n é p o k ta tá s i ta n fe lü y y e le t kérdése volt a megelőző évi tárgya
lásainknak egyik uralkodó tétele. Ennek utóhangjai átjöttek a múlt 
évre is és megszólaltak K e r é k g y á r tó  K le k  fölolvasásában ; s az általa 
érintett iskolaszéki intézmény révén ezen kérdés körébe vág E m b e r  
J á n o s  felolvasása is. («A társadalom a népoktatás szolgálatában.»)

«A z  e g y sé g es  jo g o s í tá s a  k ö z é p is k o la i  r e n d s z e r » kérdését 
B a lo g h  P éter fejtegette májusi ülésünkön. Ezen időszerű s társa
dalmi és kultúrpolitikai tekintetben elsőrendű fontosságú kérdést 
csupán a polgáriskolai reform sürgőssége volt képes egyelőre hát
térbe szorítani s ennek elintézése után előreláthatólag megint rá 
fog fordulni a pædagogusok és Társaságunk érdeklődése.

Nagy tért foglalt el a múlt évben is folyóiratunkban és ülé
seinken a k ü lfö ld i  n e v e lé sü g y i v i s z o n y o k  ism erte té se . Az idegen 
tapasztalatok számbavétele az egyetlen mód annak kikerülésére, 
hogy mindig a magunk kárán tanuljunk. Azért a külföldi viszonyok 
megismerése mindig tanulságos marad, kivált pedig, ha oly élénk 
szemlóletességgel állítják élőnkbe, mint tette azt G eő e ze  S a ro lta .  
két felolvasásában, melyekben egy évi tanulmányútja alatt szer
zett közvetlen benyomásai alapján ismertette a franczia és az angol 
iskolai életet úgy külső szervezetében, mint belső szellemében.
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E mellé sorolhatom R o n t Ig n á c z  Parisban élő kartársunknak 
fölolvasásra beküldött czikkét: «Uj egyetemi gradusok Franczia- 
országban», továbbá T é r i  J ó zse f  czikkét «Svájcz és Francziaország 
jelen iskolaügyéről».

B a rto n  F ü lö p  a múlt évben is hirdette methodikai elveit 
«Az idegen nyelvek tanításáról», melyet a februári ülésen olva
sott föl.

R o b o z  J ó z s e f  az iskolások beszédhibáit ismertette szakszerűen 
és gyakorlati utasítások kíséretében, mely alkalommal tett humánus 
indítványaihoz a Társaság is hozzájárult, minek folytán az elnök
ség ez ügyben fölterjesztést intézett a miniszter úrhoz. — M a jo r  
G y u la  «Ének és zene a középiskolában» czimlí fölolvasásában ezen 
tárgyaknak a középiskolákban való szerepét és tanításmódját tette 
megbeszélés tárgyává, a mely tárgyak, a régi magyar középiskolák 
hagyományai daczára, meglehetősen jelentéktelen helyzetbe sülyed- 
tek vissza, bár a leginkább alkalmasak az ifjú kedélyre hatni s így 
az æsthetikai érzés fejlesztéséhez hozzájárulni. — K o v á c s  Ján os  
mint a kongressusi napló egyik szerkesztője, a naplóból merített 
benyomásait adta elő «Uralkodó irányzatok a millenniumi kon
gresszuson» czím alatt.

A felolvasások körén kívül menve, föl kell említenem azon 
nagyobb tanulmányokat, a melyek folyóiratunkban közöltettek ; 
így M á zy  E n g e lb e r té t «Az erkölcsi nevelés feladatáról», B e ljá k  
B e r n á té t «A nyelvtanítás módszeréről», G ö lln e r  K á r o ly é t  «A szol
gálati pragmatikáról».

Folyóiratunk a m últ évben is teljes 40 íven jelent meg, meg
maradván belső értékében is azon a magas színvonalon, a mely 
már általánosan el van ismerve.

Ez iskolai év első ülésén a Társaság kegyeletének adóját rótta 
le S z a th m á r y  G y ö r g y  emléke iránt, kit közvetlenül múlt évi nagy
gyűlésünk előtt a munkás élet teljességéből ragadott ki a halál. 
Az elhunyt életét és munkásságát R e m é n y i  I m r e  tagtársunk mél
tatta nagyszabású emlékbeszédében, a Szathmáry-család s az 
elhunytnak nagy számmal összegyűlt tisztelői és barátai előtt. Meg
tisztelte ez alkalommal volt munkatársa emlékét és Társaságunkat 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr is megjelenésével.

És Társaságunk nem fogy ki ezen kegyeletes, de szomorú 
emlékünnepekből. Tiszteleti elnökünknek K l a m a r i k  J á n o sn a k  tör
hetetlen energiával telt alakját ezen nagygyűlésünkön már csak
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lelki szemeinkkel láthattuk, a mint azt Alexander Berndl tagtár
sunk emlékbeszédében élénkbe állította.

A múlt év ragadta el Zichy Antalt is, Társaságunk tiszteleti 
és alapító tagját, az utolsót azon férfiak közül, a kiknek alkotmá
nyunk visszaállításakor népnevelésügyünk újjászervezési munkájá
ban Eötvös és Csengery oldala mellett elsőrendű szerep jutott.

A rendes tagok sorából elhunytak Villányi Szaniszló és Brez- 
nyik János, a katholikus és a protestáns középiskolai ügy egy-egy 
vezérembere. Ok egy áldásos munkában eltelt hosszú élet után tér
tek nyugalomra, elvégezvén mindazt, a mi reájuk bízatott.

A kültagok közül ötnek elhunytáról értesültünk. Kiléptek 
29-en. Ezzel szemben új tagokiíl beléptek 58-an. A növekedés 
tehát 24, kevesebb mint a megelőző évben, de hogy ez nem a 
hanyatlás jele, hanem csupán az el nem kerülhető hullámzás egyik 
jelensége, mutatja az, hogy a folyó évre már eddig is 43 új kültag 
jelentkezett, a kikkel együtt az líj évet 752 kültaggal nyitjuk meg. 
A haladás, ha nem egyenletes is, de folytonos s ekkora létszámmal 
már elmondhatjuk, hogy Társaságunk, folyóirata révén, már orszá
gosan éreztetheti hatását.

De a tagok ezen tekintélyes száma nem jelenti egyszersmind 
azt is, hogy anyagi ügyeink virágzanak. A kültagok útján a csekély 
tagsági díj mellett az nem is várható. A tagsági díj fölemelését 
pedig nem engedi meg épen a Társaság czélja, mely a pædagogiai 
ismereteknek és érdeklődésnek minél szélesebb körökben való fej
lesztése. Bá voltunk tehát utalva más segélyforrásokra. Mivel érte
sülésünk szerint az Akadémia a múlt évben sem volt abban a hely
zetben, hogy Társaságunkat segélyezhesse, azért nem is folyamod
tunk érte, s nem fogunk a folyó évben sem s így bevételeink közül 
az Akadémia segélye most már harmadik ízben fog hiányozni. 
Visszaemlékezve arra a két szerencsés esztendőre, a midőn a köz- 
oktatásügyi miniszter úr nagyobb arányú segítsége lehetővé tette 
az első évekből fenmaradt nyomdai adósságaink jelentékeny apasz- 
tását, a múlt évben is előirányoztunk és kértünk 1000 frt segítséget. 
Azonban csak 500 frtot nyerhetvén, a mi csak kevéssel múlja felül 
az év folytán fölmerült nyomdai költségeinket, adósságunk alig 
apadt s már-már kezd megöröködni, akár az államadósság. Ez indí
totta az elnökséget, hogy a folyó évre a kormány segélyét megint 
1000 írtban irányozza elő.

Az anyagi ügyekkel áll összefüggésben az a körirat is, melyet
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a mult évi elnökségi ülés határozata értelmében néhány héttel 
ezelőtt a rendes tagoknak szétküldtünk. Egyrészt több ajánlattevő 
tagtársunk kivánatára is történt ez, kik kimutatást kívántak elvál
lalt és teljesített kötelezettségeik állásáról, de másrészt az elnökség 
föl akarta a tagok figyelmében újítani azt a szép és a kiveszéstől 
megóvandó szokást is, mely szerint a rendes tagok erejükhöz mérten 
anyagi támogatásban is részesítik a Társaságot. Midőn a köriratot 
ismételten a t. tagtársak szíves figyelmébe ajánlom, egyúttal az 
abban közölt jegyzék kiegészítése végett közlöm a teljesen befizetett 
alapítvány ként tett és kezelt adományokat, a következőkben :

1 2 4

Bartal Antal... ... _ 50 frt Nátafalussy Kornél 50 frt
Breznyik János 50 « Platz Bonifácz... _ 50 <(
Fehér Ipo ly ... 100 « Thuránszky Irén_ 100 «
Penyvessy Ferencz ... 50 « Zichy Antal ... — 50 ((
Kegyes Tanító-rend ... 50 « Zirzen Janka ........... 100 «
Kuncz Adolf _ 50 « Vajda Ödön .. _ 50 «
Léderer Ábrahám 50 « Yaszary Kolozs _ _ 100 ((
Mayer Béla _ _ 50 « Wodianer Arthur _ 50 «

Újabban Groó Vilmos és Radó Vilmos r. tagok ajánlottak 
föl a Társaság czéljaira 50—50 frtot a szokásos évi törlesztéssel.

Anyagi viszonyaink stagnálása az oka, hogy működésűnket 
újabb területekre nem terjeszthettük ki. Bármily erősen érezhető is 
a szüksége megbízható pædagogiai művek kiadásának, a mit a köz
vélemény egyenesen tőlünk vár, a várakozást anyagi eszközök hiá
nyában nem elégíthetjük ki. Az a tervezet, a melylyel a legégetőbb 
szükségen akartunk segíteni : egy Pædagogiai Encyklopædia kiadása, 
megmaradt a tervezés állapotában. Múlt évi jelentésemben tett ígé
retemhez képest annyit jelenthetek ez ügy állásáról, hogy egy elő
kelő kiadó-társulat vállalkoznék a. mű kiadására azzal a megkötés
sel is, hogy Társaságunk tagjai egy általunk megállapítandó olcsóbb 
áron juthassanak hozzá, de nekünk kellene fedeznünk az írói és 
szerkesztői díjakat. Erre most képesek nem vagyunk. Hogy leszünk-e 
valaha? Nem mondunk le a reményről, s ha teljesedni talál, raj
tunk nem fog múlni a mű létesítése.

Jelentésemet ezzel befejezvén, indítványozom, méltóztassanak 
az elnökséget megbízni, hogy fejezze ki a Társaság köszönetét a 
vallás- és közoktatásügyi Miniszter úrnak a nyújtott segélyért, 
továbbá a Magyar Tudományos Akadémia elnökségének, a miért
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üléseink számára helyiséget adott, — s ezek után kérem, méltóz- 
tassanak jelentésemet tudomásul venni.

IV. Zsengeri Samu a pénztárvizsgáló bizottság működését ismer
teti s következő jelentést tesz :

A M agyar Pæ dagogiai Társaság 1898. évi zárószámlája.

Bevétel.
f r t  k r .

K iadás.
f r t  k r .

Készlet 1897. évről 97 Törlesztés a Franklin-
Hátralékokból 190 - Társulatnál 500 -
Folyó évi tagdíjakból 086 - írói és szerk. tisztelet-
Régibb évfolyamok el- díjak 1897-re utólag 06 -

adásából.... 4 — írói és szerk. tisztelet-
Alapítványok kamataiból 44 07 díjak 1898-ra 600 —
Tiszteleti és rendes tagok Titkári tiszteletdíj 100 —*

adományaiból 122 Pénztárnoki tiszteletdíj 100 -
Segély a vallás- és köz- Jegyzői tiszteletdíj 50 —

oktatásügyi miniszte- Szolgáknak és kapusnak 15 -
riumtól 500 Hirdetésekre 

Ügykezelési költségek
22 10

1897-re utólag 
Ügykezelési költségek

13 55

1898-ra utólag (levele
zés, pénzbesz. száll.) 53 28

Összesen : 1519 93
Pénztárkészlet 1898. évi

decz. 31-én __ 27 11
1547 04 1547 04

Budapest, 1899 jan. 1 -én.

György Aladár s. k. Dr. Gyuluy lléla s. k.
ellenőr. pénztárnok.

A pénztári könyveket 1898 január 1-től 1898 deczember 31-ig 
átvizsgáltuk, úgy a bevételeket, mint a kiadásokat okmányokkal, tagsági 
és fizetési könyvekkel egybehasonlítottuk, és megegyezőknek találtuk, 
A kimutatott 27 írt 11 kr pénztári készlet készpénzben és a 975 fit ala
pítványtőke egy pesti hazai első takarékpénztári és egy pesti magyar 
kereskedelmi bank betétkönyvecskéjében, 50 frt pedig egy italmérési jog
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kártalanítási kötvényben előttünk bemutattatott. Ezek alapján a pénz
tárnoknak a fölmentvényt megadni kérjük.

Budapesten, 1899 január lió 19-én.

Dr. Zsengeri Samu s. k., Radó Vilmos s. k.,
számvizsgáló bizottsági tag. számvizsgáló bizottsági tag.

A Társaság a pénztárnoknak a felmentvényt megszavazza s fárad
ságáért köszönetét mond.

Y. Pénztáros az 1899. évre szóló költségelőirányzatot a következő 
jelentésben adja elő :

.120

1899. évi költségelőirányzata.

Bevétel.
frt kr.

K iadás.
frt kr.

Pénztárkészlet 1898 végén 27 H írói- és szerk. tisztelet-
Hátralékokból 300 díjak 1898-ra 300
Folyó évi tagdíjakból 700 — írói és szerk. tisztelet-
Bégibb évfolyamok el- díjak 1899-re 900 —

adásából _ 5 — Titkári tiszteletű. 1899-re 100 —
Alapítv. kamataiból 40 — Pénztárnoki tiszteletdíj 100 —

Tiszteleti és rendes ta- Jegyzői tiszteletdíj 50 -
gok ajándékaiból 120 — Szolgáknak és kapusnak 15 -

Segély a vallás- és köz- Hirdetésekre 20 —
oktatásügyi miniszter- - Ügykezelési költségekre 70 —
tői _  _  _ 1000 — Törlesztés a Franklin-

Társulatnál .. 600 —
2192 11 2155 -

Budapest, 1899 január 21-én.
Az elnökség nevében

Dr. Gyulay Béla s. k.,
pénztárnok.

Kérem a t. Nagy-gyülést, méltóztassék ez előterjesztéshez hozzá
járulni, illetőleg a költségelőirányzatot elfogadni.

A Társaság a költségelőirányzatot változtatás nélkül elfogadja.
VI. Elnök felhívja a nagy-gyűlést, hogy a Társaságban megüre

sedett két rendes tagsági helyet választás utján töltse be. A Társaság a 
megüresedett két helyre dr. Веке Manó egyet. m. tanár, gyakorló 
főgymnasiumi tanár urat és dr. Walter Gyula apátkanonok, primási 
irodaigazgató és főegyházmegyei főtanfelügyelő urat választotta meg.



B27

VII. Titkár új kültagokat jelent be. Megválasztásra ajánlja :
Posch Jenő, dr. Pruzsinszky János, dr. Fürst Aladár, Klauber 

Frigyes, Benedek Sámuel (Budapest), Fejes Áron, Jánó Béla, Szabó 
Árpád, Ravasz Árpád, Demjanovich Andor, Molnár Károly (Székely- 
Udvarhely), Koroknay Antal (Tisza-Földvár), Földváry József (Lubló), 
Balogh Jenő (Vicza), Killián János (Nyitra-Komjáth), Hulényi József 
(Nyitra Rudnó), Takáts Elek (Bács-Topolya), Szmodics László Lajos 
(Szent-Jakab), Torday László (Tó-Almás), Siska Samu (Felső-Tiszov- 
nyik), Szabó József (Bihar-Derecske), Mendel Jenő (Lipót), Bass Dávid 
(Magyar-Soók), Kraiger Károly (Pólyi), Fekecs Sándor (Jász-Apáti), 
Bihary Károly (Vácz), Miskovits János (Nagy-Kikinda), Molnár Ferencz 
(Kis-Tengelicz), Egyedi Sándor (Szeged), Lantai Ferencz (Kun-Hegyes). 
Szabó Sándor (Nagy-Becskerek), Ivomány Ferencz (Jarkovácz), Gáspár 
István (Puszta-Dinnyésliát), Pálinkás Béla (Zalavár), Zvada János (Se
besér), Molecz Béla (Szentes), Borköles János (lloncza), Baaden Károly 
(Nagy-Becskerek), Földi Jenő (Sepsi-Szt-György), Szolovits János 
(Zolna), Zelenka Frigyes (Székes-Fehérvár), Geleta János (Kóka), Schul
ler Miksa (Dobsina), Kapcsák József (Salgó-Tarján).

A Társaság az ajánlottakat felveszi kültagjai sorába.
A nagy-gyűlés véget ér.

BEKÜLDÖTT MÜVEK.

BEKÜLDÖTT MŰVEK.

Grammatica teoretico-pratica déllé lingua ungharese seritta ad uso 
déllé scuole e dello studio privato da Alessandro Körösi professore di lin
gua e letteratura ungharese nel r. ung. gimuasio sup. di stato in Fiume. 
Parte seconda. La proposicione composta. Edita dal r. ung. ministerio del- 
mil to e della publica istruzione. Fiume. «Unió.» 8.-r. 29!».

A népoktatási intézetek felügyelete és adminisztráezióju külföldön. 
I rta Kuriicz Gyula. 8.-t. 2110 1. Budapest, Lampel B. (Wodianer F. és Fiai). 
Ara 3 korona.

A magyar nemzet története. írták  Szalag A. és Baráti Lajos 8(i. és 
87. füzet (a IV. kötet befejező füzetei). Számos képpel és hét műmelléklet
tel. Budapest, Lampel. (Wodiáner.) A kettős füzet ára 60 kr.

A magyar nemzet története. Millenniumi kiadás. Szerkeszti Szilágyi 
Sándor. 178. és 179. füzet, melyek a VII. kötetet fejezik be (593—715. 1.); 
irta Acsáily Jgnácz. 180—190. füzet, a X. kötet első része (1—399 1.) 
A X. kötet. A modern Magyarországot ismerteti (1848—1895), 8 Márki 
Sándor és Beksics Gusztáv írják. Minden füzet gazdagon van illusztrálva és 
mümelléldetekkel ellátva. Budapest, Athenæum. 8,-r. Füzetje 30 kr. K6- 
tetje díszkőt. 8 frt.
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A magyar nép múltja és jelem'. Második kötet. A bölcsőtől a sírig. 
Irta Benedek Elek. 24., 25., 26. füzet. (1—80 1.) Képekkel és mellékletekkel. 
Budapest, Atbenæum. 4.-r., füzetje 30 kr.

Hivatalos nyugtázás.

Kültagok tagdijat fizettek :
1896- ra : Straub L. Gyula Temesvár.
1897- re : Sida J. Í ’első-Ternyő, Kürcz L. Trencsén, Matusch Pál 

Szarvas, Jankovich Sándor Munkács, Straub L. Gy. Temesvár.
1898- ra : Pfeiffer Antal Budapest, Földesi Joákim Budapest, 

Bosenberg Aug. Budapest, Yodicska Lajos Budapest, Szigetvári Iván 
Budapest, Sida József F.-Ternyő, Kürcz L. Trencsén, Csik Mária M.-Szi- 
get, Jónás János Pozsony, Csapó Antonin Esztergom, Adorján Miklós 
Csurgó, Keller János Veszprém, Heller Bernât Budapest, Osztrogonátz 
János Szabadka, Kajcsa József Kis-Kapus, Sturcz György Budapest, 
Loidl Klementin Csány, dr. Melczer Gusztáv Budapest, Baló József 
Budapest, Győrffy József Paks, Gyöngyössy István Segesvár, Abrahám 
Sándor Budapest, Trombitás Gyula Budapest, Krotky Andor Dognácska, 
Somogyi Géza Znióváralja, Láng Mihály Eperjes, M. Nagy István Kolozs
vár, Vojnits Döme Esztergom, Wallachy Bezső Györgyegyháza, Nedelka 
András Bresztovácz, Bánfy Alajos Sümeg (99-re is), Mórán Fülöp Kassa, 
Czimer Károly Szeged, Fánkovich S. Munkács, Czapáry László Sz.-Fehér
vár, Steinberger F. Szatmár, Danilovits János Kaposvár, Requin y i Géza 
Pécs, Miller Gyula M.-Sziget, Pittner Aurél Makó, Marikovszky Meny
hért M. Sziget, Pivár János (99-re is) Gyula, Kurucz Vazul Tőke-Terebes, 
Zalai Mihály Pécs, Jakab Antal T.-Harkány, Hodosy Béla Sárospatak, 
Kovács Zoltán Győr, Tölcséry Ferencz Veszprém, Polgár György Miskolcz, 
Mécs Szaniszló Pécs, Pákh Berta Budapest, Wágner Lajos Pozsony, 
Várkonyi Odiló Esztergom, Horváth József Csurgó, Kapi Gyula Sopron. 
(Folyt, köv.)

Dr. G yulay Béla,
pénztárnok.

V., váczi-körut 58.



A POLGÁEI LEÁNYISKOLÁK REFORMJA.

Népoktatási törvényünket tudvalevőleg 1868-ban al
kották. Fordulópontot jelent ez a nevezetes alkotás közoktatásunk 
történetében, sőt nemzetünk kulturéletében is . . .  De azóta 30 év 
telt el, gőzerővel haladt az egész világ, megváltoztak a viszonyok 
nálunk is. Az előtt általán a nőktől a társadalom nem kívánt m a
gasabb műveltséget, sőt némelyek egyenesen tiltották ezt ; elég 
volt, ha írni-olvasni tudott ; a kevésbbé müveit osztály még ezt 
sem tartotta szükségesnek, inkább a háztartás volt a nő eleme ; az 
meg épen senkinek sem jutott eszébe, hogy a család nőtagjai hiva
talt vállaljanak vagy üzletet nyissanak. Ma a nő is kenyérkeresővé 
lett, majdnem az utolsó napszámos is az elemi iskolánál tovább 
taníttatja leányát, háztartással meg épen senki sem foglalkozik : a 
magasabb műveltséget affektáló hölgy7 megveti azt, a szegényebb
nek pedig nem volt alkalma azt megtanulni. Csoda-e, hogy a régi 
szűk keretet ma tágítani akarják, s hogy általános jelszó a népok
tatási törvények reformja.

Vizsgáljuk tehát tüzetesen : jogos-e e kívánság, illetőleg 
szükséges-e a polgári iskolák reform ja  ? s ha igen : m inő legyen 
nz “? — Itt előrebocsátom, hogy csak annyiban fogunk más in téz
ménynyel foglalkozni, a mennyiben evvel szorosan összefügg.

De hogy e kérdésekre megfelelhessünk, lássuk röviden a pol
gári leányiskolák liistorikumát ; induljunk ki az intézmény böl
csőjétől.

Az 1868. évi XXXVIII. t.-cz. adott létjogot a polgári leány
iskoláknak s ez alapon tudtommal 1870-ben a székesfővárosban 
állították fel az első polgári leányiskolát. A törvény egy szóval 
sem tesz különbséget a polgári fiú- és leányiskola közt ; a polgári 
iiúiskolákat pedig a középiskolák kaptafájához szabták: következő
leg a polgári leányiskoláknak sem volt egyéb czéljuk ; a nők spe-

9Magyar Padagogia. VIII. 3.
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ciális hivatására még csak annyi tekintettel sem volt a törvény, 
hogy a kézimunkát sem a rendes, sem a rendkívüli tantárgyak közt 
nem említi. Ellenben a felső leánynépiskola külön van szervezve, 
ott már a női kézimunka is szerepel. Ebből határozottan követ
keztethető, hogy a törvényhozás a felső leányiskolát tekintette az 
életre készítő g y a k o r la t i  intézménynek, a polgári leányiskolát 
pedig általános műveltséget adó, az intelligens osztály számára 
való úgynevezett k ö z é p is k o lá n a k  tartotta.

Mikor azután 1875-ben megteremtették a felsőbb leányisko
lát, akkor a polgári leányiskolák egészen más helyzetbe jutottak. 
Szegény polgári iskola még alig kezdett virágozni, már örökre 
elvágták fejlődésének eredeti útját, másfelé terelték.

Most — talán  épen az új intézmény kedvéért s annak érde
kében — kezdik a polgári leányiskolát reparálgatni. így 1876-ban 
a népiskolai törvény végrehajtása tárgyában kiadott miniszteri 
utasítások a női kézimunkával «egészítik ki» a tantervet. 1887-ben 
pedig, a midőn a közoktatási kormány a polgári és felsőbb leány
iskola s az elemi iskolai tanítónőképzők között szerves kapcsola
tot létesített, a polgári leányiskola tantervébe felvette az egészség
tant és testgyakorlatot is, és — m int a rendelet mondja — 
«gyakorlati szempontból» a női kézimunkát nagyobb óraszámmal 
osztotta be, természetesen egyéb tantárgyak rovására, mert más
kép lehetetlen volt az akkor sokat hangoztatott túlterhelés miatt, 
így forgatták ki a polgári leányiskolát eredeti rendeltetéséből s 
játszatják vele a felső leányiskola szerepét, avval pedig nem tö 
rődnek.

Minthogy azonban az 1887-ben kiadott felsőbb és polgári 
leányiskolái tantervek annyira egyezők, hogy a kétféle iskolát 
könnyen össze lehet téveszteni : az országos közoktatási tanács 
1891-ben behatóan foglalkozik e kérdéssel. «A tanács nézete sze
r in t— úgymond — a polgári leányiskola a  n e m z e ti  a la p o n  n y u g v ó  
á lta lá n o s  m ív e l ts é g  közvetítése mellett g y a k o r l a t i  ir á n y ú  nevelést 
kell hogy adjon, míg a felsőbb leányiskola k iv á ló a n  irodalmi kép
zésre alapítja a nevelést . . . .  Kívánatosnak tartja ehhez képest 
tantervének megváltoztatását s a polgári leányiskoláknak gyakorlati, 
nevezetesen kereskedelmi, ipari, gazdasági irányban való tovább 
fejlesztését.» Legyen szabad itt megjegyeznem, hogy ekkor már a 
vezetésem alatt álló intézetnél mind kereskedelmi, mind ipari 
szaktanfolyam létezett. Utolsó intézkedés volt az, hogy az állami
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felsőbb leányiskolák részére 1885-ben kiadott «Kendtartási és 
fegyelmi szabályzatot» 1893-ban az állami és az államilag segé
lyezett polgári leányiskolákra is kiterjesztették.

Ez a jelenlegi állapot, vagyis a polgári leányiskola félig nép
iskola, félig középiskola; névleg g y a k o r la t i , de valóban nem gya
korlati irányú. S e ferde helyzetbe — mint láttuk —- akképen 
jutott, hogy a későbbi felsőbb leányiskolának kellett positiót te
remteni. Ez pedig azért volt nehéz, mert 1875-ben még korai volt 
a felsőbb leányiskola ; az akkori szükségletnek nagyon jól meg
felelt még a négyosztályú polgári leányiskola, melynek tantermei
ben akkor igazán előkelő, müveit szülők, vidéki földbirtokosok 
stb. gyermekei sem voltak ritkák. Hogy mily nehéz volt a kora
szülött felsőbb leányiskoláról gondoskodni, mutatja az is, hogy 
12 év alatt ötször átszervezték (L. Szuppán : A magyar felsőbb 
leányiskola múltja és jelene) s a polgári leányiskola önállóságát is 
feláldozták, a mennyiben m á so d re n d ű  intézetté degradálták. Pedig 
ugyancsak kár volt ezt tenni, mert ezzel sem az egyiknek, sem 
a másiknak nem tettek jó szolgálatot. Szuppán ugyanis « A leányok 
középfokú oktatásának reformjában» azt mondja: «E szervezet 
fennállása óta lefolyt kilencz év arról tanúskodik, hogy a mit a 
polgári és felsőbb leányiskolák tanterveinek öszhangba hozatalá
val el akartak érni, csak részben valósult meg. Aránylag csekély a 
száma azon növendékeknek, a kik a polgári leányiskola elvégzése 
után tanulmányaikat a felsőbb leányiskola V. és VI. osztályában 
folytatták».

Nem akarok mindezért szemrehányást tenni a dédelgetett 
fiatalabb testvérintézetnek, vagy pörösködni vele ; inkább — mint 
jó testvérhez illő — szívesen meghagyom a felső leányiskolának 
az elfoglalt tért és belenyugszom a szerényebb igényű polgári 
leányiskolának újabban kijelölt sorsába. Csak már egyszer enged
jék — mint nagykorút — a saját lábán járni, önállóvá lenni, hogy 
betölthesse hivatását. S ez a fő ; nem az, hogy melyik áll maga
sabban a kettő közül.

Vizsgáljuk tehát : m i a  m a i k ö r ü lm é n y e k  k ö z t  a  p o lg á r i  
le á n y is k o la  f e la d a ta  ? A törvény, mint konstatáltuk, e tekintetben 
nem intézkedett. A kormány 1887-ben hangoztatta először a 
«gyakorlati szempontot». A közoktatási tanács — miképen a 
fentebbiekben láttuk — 1891-ben nyilatkozik határozottabban 
s a polgári leányiskoláknak gyakorlati irányban való fejlesztését
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kívánja. Legyen szabad itt mások véleményét is idéznem. S e b e s 
ty én  G y u la , kihez A le x a n d e r  B e m á t  is csatlakozik, így szól : 
«A polgári leányiskola erősen befogózik a népiskolába, s tulajdon
képen nem is egyéb, mint annak magasabb fokon való folytatása, 
a melytől sem tanítási, sem nevelési rendszere lényegesen el nem 
tér. Á lta lá n o s  m ű v e lts é g e t ad ; de az általános műveltség, míg egy
felől az emberi és nemzeti ideális érdekek szolgálatában áll, ké
zenfogva halad a polgári leányiskolának növendékeket szolgáltató 
társadalmi körök g y a k o r la t i  szü lcség le te inelc  k ie lé g íté sé v e l.» Az 
o rszá g o s  k ö z é p is k o la i  ta n á re g y e sü le t körei olykép nyilatkoznak, 
hogy a polgári leányiskola kenyérkereső pályákra készít elő. 
S z u p p á n  szerint pedig «a polgári leányiskola, mint neve is m u
tatja, a szó szoros értelmében más társadalmi rétegek követelmé
nyeinek kielégítésére van hivatva, m int a felsőbb leányiskola». 
V o len szk y  G y u la  épen ellenkezőleg azt mondja : «A polgári és 
felsőbb leányiskolák ok nélküli elkülönzése sebe leányoktatásunk
nak». (Magyar Pa'dagogia IV. évf. 320.) G a la u n e r  L u j z a  szintén 
a felső leányiskolával egyenlőnek mondja a polgári leányiskola 
feladatát. (Magyar Pædagogia III. 174.) G eő cze  S a r o l ta  sem tartja 
szükségesnek a középfokú leányiskolák kettéválasztását s a hat 
osztályú felsőbb leányiskolát tartja az egyetlen megfelelő leány
középiskolának. de abban is nagyobb súlyt kíván fektetni a n ő i  
h iv a tá s t előkészítő tárgyakra és főleg a tanerőkre. (Magyar Pæd. 
I. 219.) N e m e s s á n y i  A d é l  és P e tr o v ic s n é  N é m e th  A n n a  szintén 
g y a k o r la t i  intézménynek tartják a polgári leányiskolát s egyene
sen a gyakorlati élettel akarják szoros kapcsolatba hozni. (Polg. 
Isk. Közi. 1897., 1898.) S z é c s k a y  I s tv á n  egy h á z ta r tá s i  tanfolyam
mal akarja kibővíteni a polgári leányiskolát. Magam is abban az 
erős meggyőződésben vagyok, hogy a polgári leányiskolának ma 
önálló czélja más nem lehet, mint hogy a nőt a g y a k o r la t i  é le tre  
előkészítse . E mellett adhat annyi általános műveltséget, hogy a 
szakiskolákra u. m. tanítónőképzőre, női kereskedelmi és ipari 
tanfolyamra, postára, távíróra stb. képessé tegye. S e gyakorlati 
irányt a vezetésemre bízott intézetben évek óta tőlem telhetöleg 
ápolom és fejlesztem.

E vélemények előadása s a feladat körülírása után az a kér
dés merül fel : m e g fe le l -  e  a  f e n ti k iv á n a lm a k n a k  a  m a i  p o lg á r i  
le á n y isk o la  ? Ezt, azt hiszem, alig fogja valaki állítani, ha ismeri a 
polgári leányiskolák tantervét és szervezetét. Ha felteszszük is azt,
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hogy pl. a képzőintézetbe való fölvételre elég az, a mit a növendékek 
a polgári leányiskolában tanulnak, habár erre nézve sem hallottam 
mindig kedvező véleményt : de azt semmikép sem erősíthetem 
meg, hogy a gyakorlati élet követelményeit kielégíti. Pedig ez 
volna a főfeladata, mert növendékeinek legnagyobb része onnét a 
gyakorlati életbe lép. S z u p p á n r a  már hivatkoztam, a ki azt állítja, 
hogy a felső leányiskolában kevesen folytatják tanulmányaikat. Azt 
is statisztikailag tudom bebizonyítani, hogy a képzőbe csak 1—2% 
jut, a női kereskedelmi tanfolyamra 10— 15%, tehát mintegy 
80% egyenesen az életbe lép, s visz oda magával egy kevés á lta
lános ismeretet ; de igazi lelki műveltséget, kézi ügyességet, házias
ságot, női erkölcsöket alig. Félreértések elkerülése végett azonban 
megjegyzem, hogy ennek nem csupán az iskola vagy tanárai, hanem 
inkább a szervezet és tanterv az oka, a mennyiben épen az hiányzik 
belőle, vagy csak keveset ad belőle, a minek az életben gyakorlati 
hasznát vehetné s a mi speciális női. így pl. hiányos, kevés a n ő i  
k é z im u n k a  gyakorlásának eredménye ; a h á z ta r tá s ta n t csak elmé
letileg tanulják, annak pedig nincs értéke ; a e s th e t ik á t ,  n eve lé s ta n t  
nem tanulnak ; a számtanból épen a könyvvitel hiányzik; a ch em in  
nagyon tudományos alapon indul, a magyar nyelv és irodalmi óra 
pedig kevés. Az is egyik gyenge oldala a polgári leányiskoláknak, 
hogy nagyon korán, egészen éretlenül: 13— 14 éves korukban 
bocsátja ki növendékeit szárnyai alól. E nézetben vannak a fent- 
említett szakértő nők is kivétel nélkül, s így bátran elfogadhatjuk, 
hogy a  m a i  p o lg á r i  le á n y is k o la  n e m  fele! m e g  te lje sen  a kormány, 
a szakegyének és a társadalom által kitűzött speciális feladatnak 
és a gyakorlati élet követelményeinek.

M iképen  k e llen e  teh á t a  p o lg á r i  le á n y is k o lá t  á ta la k í ta n i , 
h o g y  k itű zö tt f e la d a tá n a k  jo b b a n  m e g fe le l je n  ? Szerény nézetem 
szerint a n é g y o s z tá ly ú  polgári leányiskola erre igen szűk keret. 
Azt a négy osztályt teljesen elfoglalják az általános műveltséget 
adó tantárgyak, sőt még azokra sem nagyon elég, s így gyakorlati 
dolgokra egyáltalán nem marad idő. Szükség volna jóval több 
kézimunka-órára, a háztartás gyakorlatára, neveléstanra, æstheti- 
kára, esetleg kis lélektanra; de a 24—2(1 órából nem telik 
több. így nem marad egyéb hátra, m int a polgári leányiskolá
kat e g y  o s z tá ly ly a l  kibővíteni. G a la u n e r  L u j z a  és N e m e s s á n y i  
A d é l két, P e tr o v ic s n é  egy osztálylyal óhajtanák megtoldani ; 
G eö cze  S a r o lta  a hat osztályú középfokú leányiskolák mellett
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tör lándzsát, Alexander Bernât a négy osztályt is elégnek 
tartja.

Én a kibővítést a következő okok alapján tartom szükséges
nek: 1. A négy osztályba a gyakorlati stúdiumok az általános 
műveltségre szükséges tantárgyak megcsonkítása nélkül be nem 
illeszthetők. — 2. A növendékek korábban nem elég érettek a 
gyakorlati dolgok elsajátítására. — 3. A négyosztályú polgári 
leányiskola növendékei az életbe 13— 14 éves korukban igen ko
rán lépnek ki, hisz ekkor legjobban rászorulnának a vezetésre. —
4. Ha növendékei 13- 14 éves korukban elhagyják az iskolát, a 
képzőbe nem is veszik őket fel; de egyéb szakiskolára is éretle
nek ily korban, pl. a női kereskedelmi tanfolyamban képzeljünk 
egy 13 éves leánykát. A növendékeknek is, az iskolának is előnyére 
volna az érettebb kor. — 5. Maga a népoktatási törvény is ellen
kezésben van a m ostani szervezettel, a mennyiben 15 évi iskola
kötelezettséget állapít meg s már 13— 14 éves korukban elvégzik 
a legmagasabb népiskolai intézetet. — 6. A ki szakiskolába lép, 
annak is szüksége van a női hivatáshoz tartozó gyakorlati ismere
tekre, háztartásra, kézimunkára stb., a melyeket csak az V. osz
tályban sajátíthatna el igazán. 7. Biológiai szempontok is kí
vánják a házias munkák gyakorlását s erre már az iskolában kell 
alkalmat adni, különben a nő életmódja ugyanaz lesz, m int a 
férfié. (L. M ih a lk o v ic s  czikkét a Nemzeti Nőnevelés XIX. 457.) —
8. A nők idegességének ellensúlyozására is a házias foglalkozáso
kat ajánlja a Nemzeti Nőnevelés (XIX. 450.) — 9. Nemzetgazda
sági okok és sociális érdekek is követelik, a mennyiben a nemzeti 
vagyonosod ást is, a könnyebb megélhetést, tehát az általános jóllétet 
is jobban elősegítheti egy intelligens, a háziasságban nevelt és 
gyakorolt családanya, a ki nem ritkán családfő is egyszersmind. —-
10. Végre a külföld példája : Angol- és Francziaország az álta
lános műveltség mellett a háztartás gyakorlatát is rég bevitte az 
iskolába.

íme, ezek azok az okok, a melyek alapján én szükségesnek 
tartom a polgári leányiskola kibővítését.

De ez még nem minden, a mi a leánynevelés sikerét bizto
sítja. Igen fontos dolog volna még az, hogy a leányiskolák tan 
erői erre különösen alkalmasak  legyenek. Mert nem mindegyik 
tanítónő vagy tanár alkalmas a leánynevelésre, s a nem odavaló 
többet árt, mint használ. Azért nem kielégítő a mai polgári leány-
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iskoláknak ethikai és morális hatása, eredménye. «Rémítő kár az, 
a mit a tanítónők izgatott lelkiállapota a jövő nemzedék ideg- 
rendszerén elkövet# — mondja özv. S z e m é ly n é  K r iz s a n o v s z k y  
I lo n a  a Nemzeti Nőnevelésben. (XIX. 450.) — G eőcze S a r o l ta  
pedig: « A tanerők képesítését — úgymond — nem tartom any- 
nyira lényegesnek ; ismertem egyetemi tanárt, a kitől a leány
növendékei nem tanultak semmit, és ismertem csakis elemi isko
lára képesített tanítót, a ki tanítványai előtt egész kincses bányá
ját tudta megnyitni a tudásnak és gondolkozásnak. Leánytanulók
kal szemben m in d e n  a z  egyén iségéü l fordúl meg. Lehet az a tanár 
egyetemi professzor is, elemi iskolai tanító is, csak igazán müveit, 
gyöngéd érzésű, ép kedélyű ember legyen. Lehet az férfi is, nő is. 
Az tökéletesen mindegy, csak tudja tisztelni a tanuló leánykában 
a nőt és meg ne sértse benne a nőies érzést. (Magy. Pæd. I. 213.)» 
Ehhez nem kell kommentár, nem is én, a férfi, hanem szakértő és 
nagyon is illetékes nők mondják. Csak azt teszem még hozzá, 
hogy tapasztalásom szerint egyoldalii nevelés az eredménye annak 
is, ha valamely intézetben kizárólag nők, vagy kizárólag férfiak 
tanítanak ; pedig ha az életnek tanítunk, nevelünk, az egyoldalú
ságot kerülni kell . . . .

Tehát m e g fe le lő  s z e r v e z e l  és ta n te r v  s a lk a lm a s  ta n e rő k  
együtt biztosíthatják a nőnevelés sikerét.

Addig pedig, míg e reform megtörténik, a négyosztályú pol
gári leányiskola mellé á ll í ts u n k  m ie lő b b  fő z ő k o n y h á t  s e g y é b  h á z i  
g a z d a s á g i  e szk ö zö k e t, hogy a növendékek gyakorlatilag is elsajá
títhassák — a mennyire lehet — az ész- és okszerű, öntudatosan 
takarékos háztartást és házi foglalkozásokat, a melyekhez m a 
vajmi kevesen értenek ! Mert a háztartástannak mostani tan í
tása — konyha és eszközök, szóval gyakorlat nélkül — valóságos 
szatira. Angol- és Francziaországban ez rég másképen van, a né
metek most buzgólkodnak a meghonosításán. A felolvasó is ez ügy
ben már két évvel ezelőtt folyamodott a székesfőváros hatóságához. 
A mulasztás, halogatás pedig e téren nagyon megboszulja m agát; 
m ár is mutatkozik a kóros állapot, hogy a szegény férj nem képes 
elég pénzt előteremteni a gazdálkodni nem tudó nőnek ! . . .

De foglaljuk össze a reform főelveit:
1. A polgári leányiskola gyakorlati irányit, népiskolai jellegű 

intézet, mely nemzeti alapon általános műveltséget ad és elő
készít a középosztály gyakorlati életszükségleteire.
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2. A polgári leányiskola önálló ötosztályú intézet.
3. Szervezete és tanterve saját feladatához képest állapí

tandó meg.
4. E 'reformok létesüléséig is állítsanak a mai négyosztályú 

polgári leányiskolák mellé főző-konyhát és egyéb háztartási be
rendezéseket.

5. A tanerők megválasztásánál nemcsak a képesítés, hanem 
az egyéniség is irányadó legyen.

A részletek megállapítása már könnyű dolog; úgyszintén 
módját találni annak, hogy az arra való növendékek a polgári 
leányiskolából átléphessenek már a IV. osztályból a felsőbb leány
iskolába vagy a nőgymnasiumba ; az V-ből pedig a tanítónőkép
zőbe és egyéb szakiskolába. Azért evvel nem is fárasztom m. t. 
hallgatóim szíves figyelmét.

Legyen szabad befejezésül még csak annyit mondanom, 
hogy ezekben a reformokban látom én a polgári leányiskolák igaz 
föladatát, és ezektől várom az egész társadalom átalakulását, az 
általános jóllét és megelégedés bekövetkezését, főleg a középosz
tályban, mely korunkban legjobban meg van terhelve, s a mely
nek kiváló iskolája lesz majd a reformált polgári leányiskola. 
H á z ia s ,  m u n k á s , ta k a r é k o s ,  m ű v e lt  és e rk ö lc sö s  j ó  c s a lá d a n y á k  
r e g e n e r á lh a tjá k  te s tile g  és e rk ö lc s ileg  a z  e g é sz  tá r s a d a lm a t  !

Úgy legyen ! Gyulát Béla.

A MŰVÉSZET A GYMNASIUMBAN.

I.

Akadnak még elegen, a kik a modern művészet egészséges 
voltát, nagyságát, sőt jogosultságát is tagadják; azt azonban m in
denki kénytelen elismerni, hogy az új művészet mindenütt, a hova 
eljutott, úgyszólván lázas érdeklődést keltett és nagy közönséget 
teremtett. Ennek a közönségnek, mely élénken foglal az új művé
szet mellett vagy ellen állást, kifejlődik az érzéke régibb művészi 
alkotások iránt is; s a modern művészettel egyidejűleg a régibb 
művészi alkotásoknak ismerete és gyűjtése is föllendúl. A művé
szet az emberek lelkében lassankint elfoglalja azt a helyet, mely
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öt a múlt fénykoraiban megillette, a műveltségnek; az irodalommal 
egyrangú tényezőjévé válik, s mint ilyen kopogtat már az iskola 
ajtaján is.

Az Európa-szerte hullámzó mozgalom hozzánk is elhatott ; 
nálunk is a modern művészet problémái adták az első lökést ; a 
fölébredt érdeklődés üdvös hatását megérezték a mi múzeumaink 
is, és végül mi is elérkeztünk a középiskolai művészeti oktatás kér
déséhez. A kérdés ebben a stádiumban már nem a modern művészet 
kérdése ; az új művészet legbuzgóbb hívei sem kívánják, hogy ezt 
vigyék be az iskolába. (Nálunk igen. Szerk.) A modern művészet bízik 
a maga igazában és azt hiszi, hogy a kiknek lelkét a múlt idők nagy 
alkotásai fogékonynyá tették, azok az ő hatása elől sem zárkózhatnak 
el. Nevelésre a régibb művészi termékek alkalmasabbak; a múlt 
alkotásairól biztosabb az ítéletünk, s azok közül könnyebb kivá
lasztani a kitűnőket és a jellemzőket. Az irodalomban is a múlt 
nagy alkotásaival foglalkozik az iskola ; czélját elérte, ha a növen
dékek ezeket értik s ha lelkűket ezek fogékonynyá nevelték; a 
jelen irodalmát, művészetét úgy is elibük hozza az élet. Kégi m ű
vészet és új művészet nem ellentétek ; ez amannak nem ugyan 
majmolója, de az új viszonyok szerint változott folytatása. A mo
dern művészet első irodalmi harczosai épen a régi művészet isme
rői, a múzeumi alkalmazottak és a művészettörténet művelői vol
tak ; viszont a modern művészet most a régi művészetet segíti be 
a középiskolába.

A művészetnek a maga egészében való ismerete és értése ma 
már a köztudat szerint hozzátartozik a műveltséghez ; ebből az 
alapból fakadtak az ismeretes miniszteri rendeletek és ebben ki
vétel nélkül megegyeznek azok a czikkek is, melyek ebből az alka
lomból hírlapokban és folyóiratokban megjelentek. A művészi 
érzék nevelését mindenki szükségesnek tartja ; de arra nézve már 
megoszlanak a vélemények, hogy magára vállalhatja-e ezt a föl
adatot a középiskola.

A középiskolai művészeti oktatás ellenzői vagy skeptikusai 
különösen a tanítás eredménytelenségétől és a nuditásoktól félnek. 
Az bizonyos, hogy ideális eredményt nem fogunk elérni ; de azt 
nem érjük el egyéb tárgyaknál sem. Az eddigi tapasztalatok sze
rin t a művészeti oktatás a leányiskolákban meglehetős eredmény
telen ; de itt valószínűleg a tanításban, és nem a tárgyban van a 
hiba. Viszont Francziaországban, az egyetlen országban, a hol
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rendszeres művészeti oktatás van a középiskolákban, látszólag 
nagyon szép az eredmény ; itt meg ezt az eredményt részben alkal
masint az iskolán kívül ható tényezők biztosítják. A mennyire 
előre látható, az építés tanítása igazán eredményes lehet, aránylag 
eredményesebb az irodalmi tanításnál ; ellenben a szobrászatnál 
és képírásnál nem szabad sokat követelni. Egészben véve azonban 
annyit itt is el lehet majd érni, a mennyit a többi középiskolai 
tárgynál szoktak.

A nuditásoktól való félelem ellen is sok okot lehet fölhozni. 
A művészi oktatás gerincze, azt hiszem, kell hogy az építészet 
legyen, s itt a mezítelenség kérdése természetesen számba se jön. 
A festészetben is sokkal kevesebb a nuditás, mint első pillanatra 
látszik ; a nagy mestereket az ő teljességükben megismertethetjük 
a tanulókkal a nélkül, hogy egyetlen nuditásra is szükség volna. 
Megtehetjük ezt még Rubensszel is, az egyetlennel, a kinél ez iránt 
kétség merülhet fel.

Ideje volna leszámolni azzal az alaptalan fölfogással, m intha 
a festészet és a szobrászat fő tárgya a mezítelen szép test volna. 
Első pillanatra is kitetszik, hogy ez a középkori és a renaissance- 
szobrászatra nem áll, de nem áll a görög szobrászatra sem. A gö
rög szobrászatban is határozottan a ruházott alakok túlnyomók ; 
hogy ennyi nuditás jutott ránk, azt annak a római korszaknak 
köszönhetjük, melynek másolatai teszik emlékeink legnagyobb 
részét, s mely legszívesebben érzékingerlő testeket másolt.

De még különbséget kell tennünk nuditás és nem ruházott 
alakok között. A görög szobrok, különösen a férfiszobrok leg
nagyobb részénél nem maga a test, hanem annak mozgalma lesz 
bennünk tudatossá. A diskosvetőt végigmagyarázhatjuk egész láb 
ujja behajlásáig, a nélkül, hogy valakinek a szobor mezítelen volta 
felötlenék. A tulajdonképen való nuditás ott kezdődik, mikor 
maga a kép vagy szobor is tudatában van a mezítelenségének es 
maga-maga nézegetésével vagy takargatásával tesz rá figyelmessé. 
Ilyen azonban kevés van.

Valóságos, érzékies nuditást iskolában tárgyalni nem lehet, 
de nem is kell. Múzeumi kirándulásoknál ugyan elkerülhetetlen, 
hogy a fiúk hébe-korba ilyet ne lássanak ; de az érzéki hatásnak 
épen a fölkeltett művészi érzék a legjobb ellenszere, és különösen 
a fővárosi gyereket amúgy sem óvhatjuk meg nuditások elől. Ebből 
az egy okból az iskola nem mondhat le a művészeti oktatásról.
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Művészi érzék nevelésére az otthon természetesen sokkal 
alkalmasabb. Tömeges oktatásnál a hangulati momentum rende
sen elvész, míg magánoktatásnál ez könnyen éreztethető. De a 
mi viszonyaink között a művészi nevelést az otthonra bízni lehe
tetlen. Társadalmunknak művészeti képzettsége nincsen és vidéki 
városaink egyáltalán nem adnak módot a művészi érzék fejlesz
tésére. Még fővárosunk is nagyon szegény, különösen autochthon 
művészi emlékekben, melyeknek pedig nevelő erejük sokkal na
gyobb, mint a különféle vidékekről ideszakadt és múzeumokba 
beraktározott műkincseknek. Ha azt akarjuk, hogy társadalmunk
nak legyen valaha művészi érzéke, akkor e föladat terhét nálunk 
okvetlenül az iskolának kell vállára vennie.

De ez a tanítás nem lehet rendszertelen, alkalomszerű. Ko
moly eredményt csak úgy érhetünk el, ha oktatásunk fokozatos, 
kerek és czéltudatos lesz. Tisztába kell jönnünk a czéllal, a mit el 
akarunk érni ; pontosan meg kell állapítanunk az anyagot, a mit 
e czél elérésére a művészi termékek óriás tömegéből az iskolába 
hevigyünk; és végül meg kell állapodnunk a módban, a hogy ezt 
az anyagot az iskolában tárgyalni fogjuk. Ezen hármas munkában 
kell összefogniok mindazoknak, a kik jövő generatióink művészi 
nevelését őszintén óhajtják. II.

m

II.

Hazánk a művészet terén sokat mulasztott. Annyira elma
radtunk nyugati Európától, hogy a pótolni valók óriás tömege 
most kettőzött m unkára kényszerít. Hivatalos részről csakugyan 
rövid idő alatt sok történt ebben az irányban. Nagyarányú vételek 
és megrendelések iparkodtak elejét venni a művészi válságnak ; a 
budapesti művészeti gyűjtemények nagyobb része újjá szervezte
tek ; a vidéken múzeumok alapítását kezdeményezték : kiállítások
kal és előadásokkal iparkodtak a közönség érdeklődését fölkel
teni ; tervbe vették az új müvészgeneratiók nevelésének reformját ; 
és a középiskolákban is megkisérlették a művészeti oktatás meg
honosítását. A társadalomban is keletkezett ilyen irányú mozga
lom, de egyelőre csak nagyon szerény arányokban. Pedig hivatalos 
világnak és társadalomnak vállvetve kell dolgozniok, hogy a m un
kájuk igazán eredményes lehessen.
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Mert sok és nehéz, a mire törekednünk kell. Uj szellemet 
kell művészeink között teremteni : mélyebb törekvések és nagyobb 
alkotó vágy szellemét. Mai művészi termelésünk, az egyes kivéte
lek daczára is nagyon szomorú ; kis országokéval, Hollandiáéval, 
Belgiuméval, Dániáéval összehasonlítva is leverően sivár. Továbbá 
közönségünk művészi érzékét kell nevelnünk, hogy egyrészt közön
ségünk általános műveltségét emeljük, másrészt olyan publikumot 
szerezzünk művészetünknek, mely a rosszat elveti, a jónak és 
kiválónak pedig alkalmat ad az érvényesülésre. Ezzel nem vevő
közönséget nevelünk ugyan, hanem csak egy ideális értelemben 
vett fogyasztó közönséget. De ennek a közönségnek a művészet 
igazán szükséglet lesz, és nem üres nagyúri passió, mint a vásárló 
közönség nagyobb részének. Ilyen publikum szükséges ahhoz, hogy 
a művészet nagygyá lehessen ; mert csak az ilyen közönség bizto
síthat a komoly és.nagyot alkotó művésznek erkölcsi sikert. Ilyen 
publikuma volt a renaissancenak, mikor egy-egy új művészi alko
tás az egész várost lázba hozta, s ilyen publikuma van ma Fran- 
cziaországnak. Ezért a közönségért, ennek a közönségnek az e l
ismeréséért és nem a megrendelő pénzéért alkot a művész nagyot. 
Csak ilyen ideális fogyasztó közönség nevelése tekinthető a közép
iskola föladatának.

Nem czélja a gymnasiumnak, hogy szakembereket — a jelen 
esetben művészeket — neveljen ; ép így nem lehet czélja az, hogy 
a művészeknek vevőközönséget teremtsen. A közönség vevökedve 
különben is úgyszólván kizárólag vagyoni helyzetétől függ. A gaz
dag angolok és francziák voltak mindig a művészi termékek leg
főbb vásárlói; utóbbi időben azonban Németország rohamosan 
vagyonosodván, pár év óta Berlin is elsőrangú piaczczá vált. Pedig 
egyáltalán nem lehetne mondani, hogy Berlinben a művészi ízlés 
a képzőművészet dolgában) valami nagyon ki volna fejlődve. 

Vevőközönség szervezésére a legfőbb mód : társadalmi agitatio az 
aristokratia és a pénzemberek körében.

A középiskolának egyéb czéljai vannak ; a középiskolának az 
a  föladata, hogy növendékeinek nemes műveltséget adjon. A m ű
vészetet csupán azért veszi tárgyai közé, mert azt hiszi, hogy ez a 
műveltségnek elengedhetetlen kiegészítő része; hogy a kifejlesztett 
művészi érzék az egyes életét mélyebbé és nemesebbé teszi, és 
hogy a művészetnek a nemzet életében is fontos szerepe van. 
A középiskola tehát azt nézi, hogy mit kell művészet dolgában



minden müveit embertől megkívánnunk; és a kívánatosnak ezt a 
mennyiségét fogja növendékeivel közölni. A magyar középiskola 
ezt a kérdést még úgy módosítja, hogy mit kell minden művelt 
magyar embertől megkövetelnünk.

Minden igazán müveit embertől megkívánjuk, hogy a m ű
vészet legkiválóbb alkotásait ismerje ; hogy tisztában legyen a m ű
vészet történeti fejlődésével, s ebbe a fejlődésbe a kevésbbé fontos 
művészi emlékeket is bele tudja helyezni ; végül hogy egy ilyen 
alkotással szembe kerülve, kiérezze abból a művészetet és meg
találja a biztos álláspontot, a melyből ezt a müvet megítélheti. 
A középiskolának tehát kettős feladata lesz : először bizonyos 
ismereteket kell tanítványaival közölnie, másodszor bizonyos ké
pességet kell bennök nevelnie. Meg kell ismertetnie növendékeivel 
a művészet történetének fő menetét, és jól meg kell őket barát- 
koztatnia a múlt legkiválóbb alkotásaival ; továbbá képessé kell 
őket tennie arra, hogy a régi és a modern művészi alkotásokat 
megértsék és átérezzék. Az ismeretek nyújtása a föladat könnyebb, 
a képesség fejlesztése a nehezebb fele. Az ismeretek nyújtásánál 
csak az adandó anyag pontos kiválasztása a fő feladat ; a képesség 
fejlesztésénél ellenben már a tanítás módszere fogja a döntő sze
repet játszani.

A MŰVÉSZET A GVMNASIUMBAN. 1 4 t
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Ha művészeti oktatásról beszélnek, művészeten rendszerint 
a képzőművészeteket értik. Nem gondolnak az irodalomra, melyre 
űgyis kiváló gondja van a középiskolának; nem a zenére, melynek 
iskolai tanítását technikai nehézségek úgyszólván lehetetlenné 
teszik. De azért a zenéről nem volna szabad megfeledkezni. Azok 
számára legalább, kik a zene technikai részét otthon sajátítják el, 
zenetörténeti cursust kellene adnia az iskolának, mert e tekintet
ben az otthon rendesen alig nyújt valamit.

Képzőművészeten, melynek iskolai tárgyalása most actuális, 
a képírást, a szobrászatot és az építést szokták érteni. Valószínűleg 
mindenki beleegyezik abba is, hogy a művészi ipar is idetartozik. 
Már most az a kérdés, hogy ezekből mit és mennyit tanítsunk a 
középiskolában ?

Ügy látszik, mintha általában a képírást kívánnák legbeha
tóbban tárgyalni, utána a szobrászatot, és legkevésbbé az épitésze-
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tét. Ez természetes is. Modem ember a festészet iránt a legfogé
konyabb, és az építészet hat rá legkevésbbé. Korunk művészete is, 
míg a képírásban az örökéletű remekművek egész sorát teremtette 
meg, addig az építésben csak holt stílusok hideg utánzását vagy 
legjobb esetben tapogatódzó útkeresők félénk kísérleteit nyújtja. 
De ez csak azt m utatja, hogy korunknak épen építészeti ízlése a 
leggyöngébb és hogy ennek fejlesztésére van a legnagyobb szük
ség. A művészet történetében egész a mi korunkig az építészet 
fejlődése a leghatározottabb. Az egyes korokat az építészeti stílu
sok jellemzik legmarkansabbul és az egész művészettörténet ren
desen az építészet alapján osztja be és nevezi el korait. Az építé
szet a vezető művészet ; a szobrászat és a képírás hosszú korsza
kokon át tőle függnek.

De ha korunknak nem volna is építészeti ízlésre szüksége, 
s ha az építészet nem volna is olyan fontos, képírásnál és szobrá
szatnál hasonlíthatatlanul fontosabb, az iskolának elsősorban 
mégis építészetet kellene tanítania. Ezt nem lehet eléggé hang
súlyozni, mert ha az általános áramlat, a festészet dédelgetése 
győz, evvel az egy ténynyel az egész művészeti oktatás eredménye 
koczkára van téve.

Az építészet története iskolai tárgyalásra kiválóan alkalmas. 
A szerkezet fejlődése benne a vörös fonal, és a szerkezetnek ez a 
fejlődése oly tisztán és határozottan tanítható, mint akár a mathe- 
matika. Egy-egy szerkezeti lépés új korszakot szokott jelezni ; és 
ezek a szerkezeti változások úgyszólván az egyetlen biztos útjelzők 
a művészetek hosszú és gyakran lmszált fejlődésében.

A míg valaki a szerkezettel nincs tisztában, addig az épüle
tet igazában nem élvezheti, addig csak szervezetlen tömeget lát ; 
de mihelyt világos lesz előtte a szerkezet, az érthetetlen tömeg 
eltűnik, helyét egymást tartó, egymást feszítő formák, egymásra 
ható erők foglalják el. Olyan ez, mintha egy idegen nyelvű mondat 
szavainak értelmét, vonatkozásait, grammatikáját megmagyaráz
zuk, s egyszerre kiviláglik a mondat tartalma is. Szobrászatban és 
festészetben nem ilyen világos és egyszerű a magyarázat; ott sza
vaink mindig a frázis határán járnak, s akármennyit magyarázunk, 
mindig marad vissza valami megmagyarázhatatlan. Az épületnél 
csak néhány concrét, határozott fölvilágosítást kell adnunk, s már 
is utat nyitottunk a művészi erő hatásának.

Ez épület művészi hatásának tényezői a szerkezeten kívül



A MŰVÉSZET A GYMNASIUMBAN.

a szerkezet alkotta formák is. A form ák  kifejező ereje itt szintén 
sokkal biztosabban tárgyalható, m int a szobrászatnál és a festé
szetnél, és megértése mintegy előföltétele a bonyolultabb emberi 
formák kellő értékelésének. A szerkezet és nagyrészt a formák 
is az értelem útján hatnak, s hatásuk ezért magyarázható meg 
olyan világosan.

Vannak az építészetnek aztán közvetlenül ható elemei is, 
ilyenek a tömegek és a belső tér. Ezeknek hatása pedig olyan álta
lános, hogy nincs talán ember, a kire ne hatnának. Megmagyará
zásuk nehéz volna, de nem is szükséges ; elég rövid figyelmezte
téssel hatásukat tudatossá tenni.

Az építészeti hatás értelmi tényezőinek megmagyarázásával, 
érzelmi tényezőinek tudatossá tételével biztos művészi érzéknek 
vetjük alapját. Sőt merem állítani, hogy az építészet értése nélkül 
biztos művészi érzék nem lehetséges. Növendékeinkre az egész 
művészeti tanításban az lesz a leggyümölcsözőbb, ha így átvezet
jük őket az építészet történetén, főleg a szerkezetre támaszkodva, 
de tárgyalva a formák, tömegek, és a belső tér koronként való 
fejlődését és egymáshoz való viszonyát, arányát is.

Ez nem olyan nehéz és bonyolult, m int első pillanatra lá t
szik. Míg a festészetben egyetlen mester megértetéséhez az alko
tások egész sora kell, addig itt egész kort lehet egyetlen épülettel 
jellemezni. Hogy ez az iskola szempontjából milyen nagy előny, 
azt fölösleges fejtegetni. Jórészt ez az oka, hogy az egész építészet 
története nagyon alkalmas a heuristicus tanító módszerre. A tanulót 
nem zavarja meg a művészi alkotások nagy tömege ; egyetlen épüle
tet lát, s az olyan határozott és világos, hogy kellő útbaigazítás mel
lett maga olvashat le róla minden jellemzőt.

Magyar szempontból még egy ok szól az építészet alapvető 
szerepe mellett. Festészet és szobrászat történeténél bizony kevés 
szó eshetik magyar művészetről ; az építészet történetét ellenben, 
ha akarjuk, a román stílustól kezdve akár hazai emlékeken is vé
gigtaníthatjuk. В ha ezt nem tennök is, a magyar emlékeknek 
mindenesetre nagy szerep jutna tárgyalásunkban. Nemzeti szem
pontból ez nem kicsinylendő, különösen ha számba veszszük, 
hogy a művészi emlékek közül épen az épületek forrnak leginkább 
össze a történettel.

Az építészetnek ez a kiemelése azért nem jelenti azt, hogy a 
szobrászatot és az festészetet nagyon elhanyagoljuk. Különösen a
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görög plasztika, határozott fejlődésével, a művészeti nevelésnek 
az építészet után legtermékenyebb tárgyává válhatik. A későbbi, 
különösen a renaissance-szobrászat m ár inkább egyes nagy egyéni
ségek tárgyalására lesz alkalmas.

Legnehezebb lesz a képírás beosztása a középiskolai okta
tásba. Már maguk az alapfogalmak, a térnek síkban való ábrázo
lása, a perspectiva és a modellálás, a fény és árnyék elosztása, a 
színharmónia és a színhangolás olyan bonyolultak, hogy közép
iskolai tanításuk alig kecsegtet eredménynyel. A történeti fejlődés 
olyan sok szálú'és olyan bonyolódott, bogy a föltüntetéséhez szük
séges nevek és képek nagy tömege sok zavart fog teremteni. Egyes 
egyéniségek jellemzésén kívül a festészet talán inkább arra fog 
szolgálni, hogy megértesse a növendékekkel a nemzetek és vidé
kek egyéniségét ; másrészt tárgyainak gazdagságánál fogva, mint 
vallásos, történeti, genre-, arczkép-, tájkép- és csendélet-festészet 
szemléltesse a tárgyak alkotta csoportokat. Hasznos lehet még a 
különböző technikák tárgyalása is.

Nem czélom ez alkalommal a kiválasztandó anyag pontos 
megbeszélése ; erre a kérdés még nem elég érett. Csak még azt kell 
az eddigiekhez hozzáfűznöm, hogy a művészeti oktatásban a m ű
vészi iparról sem szabad megfeledkezni. Sok becses, az építészet
tel rokon tulajdonsága az oktatásban remélhetőleg nagyon jó szol
gálatot fog tenni ; és mellette szól az építészetnél említett magyar 
nemzeti szempont is.

IV.

Ha a középiskolai művészeti oktatás czéljával es anyagával 
már tisztába jöttünk, még mindig hátra van az a kérdés, miképen 
oszszuk be ezt az anyagot az iskolában és milyen módon tanítsuk. 
Legegyszerűbb és legsikeresebb volna a megoldás akkor, ha a m ű
vészet rendes tantárgy volna, bizonyos heti óraszámmal, esetleg 
mind a nvolcz osztályon keresztül ; de minthogy ez egyelőre 
ábránd, meg kell alkudnunk a körülményekkel és meg kell pró
bálnunk a művészeti oktatást a tanterv keretén belül valósí
tani meg.

Minthogy a művészeti oktatásnál nemcsak egy csomó isme
ret nyújtásáról, hanem képességek fejlesztéséről is van szó, tehát 
ennek a tanításnak hosszabb időre kell terjednie. Abban körül-



A MŰVÉSZET A GYMNASIUMBAN. 1 4 5

belül mindenki megegyezik, bogy legjobb, ha ez a művészeti ne
velés az egész középiskolán végigvonul.

Az általános nézet az. hogy a művészi nevelés terhét főleg a 
szabadkézi rajztanítás vállalja magára. Ez a gondolat Német
országból jött hozzánk, főleg Hirth és Lange munkái utján. Német
országban pedig ez a követelés, tudatosan vagy öntudatlanul, a 
naturalista művészet és æsthetika hagyománya, mely szerint a mű
vészet a természet hű és pontos másolása. Ezen fölfogás szerint a 
természet után való rajzolás művészet ; és ezért követelnek művé
szeti oktatás ezímén rajzoktatást.

Már az a tény, hogy a gymnasiumnak csak négy alsó osztá
lyában rendes tárgy a rajz, teljesen alkalmatlanná teszi azt a m ű
vészeti oktatás czéljaira. Mint rendkívüli tárgy, a felső osztályok
ban a maga speciális föladatainak sem felel meg, nemhogy új 
föladatokat vállalhatna magára. Ellenben a rajz ilyetén szerepe 
ellen fölhangzó azon kifogás, hogy rajztanárainknak nincs meg a 
kellő művészeti képzettségük s így nem képesek erre a föladatra, — 
nem állja meg teljesen a helyét. Tudniillik többi tanárainknak 
sincs meg a kellő képzettségük ; ezentúl pedig a rajztanárokat ép 
ügy kiképezhetjük, mint a többieket. Azonban a művészeti kép
zettségnek rajztanárainknál tapasztalt hiányából tanulhatunk va
lamit. A rajztanárok átlag a középiskola legkiválóbb rajzolóiból 
kerülnek ki ; a mintarajziskolán töltött éveiket legnagyobbrészt 
rajzolásra fordítják ; senki sem tagadhatja, hogy nagyon jól rajzol
nak, úgy classikus szobrok, mint természet után, — és művészeti 
képzettségűk még sincsen. Hol van akkor a rajz művészi képző 
ereje ? És milyen eredményt érhetnénk el a gymnasiumban, köze
pes rajzolókkal, még akkor is, ha a rajz kötelező tárgy volna mind 
a nyolcz osztályon keresztül?

Vegyük csak a dolgot közelebbről szemügyre. A művészeti 
képzettséghez kétféle dolog kell : bizonyos ismeretek és bizonyos 
képességek. Művészeti ismereteket a rajz csak akkor nyújthatna, 
ha a megismerendő művészeti alkotásokat lerajzolhatná. De erre 
nem képes.

Az épületekből csak egyes díszítő elemeket, egyes formákat 
tárgyalhat; a részleteknek, a csupán járulékos részleteknek ez az 
előtérbe tolása csak veszélyeztetheti az egésznek átértését. S ha 
végigrajzoltatjuk a fiúkkal az acanthustól a rococo stucco-virágjáig 
az összes építési stílusok díszítményeit, annak csupán úgy lesz

1()Magyar Padagogia. VIIT. 3.
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értelme és eredménye, ha a fiú, ettől a rajztól függetlenül, érti 
ezen stílusok lényegét. Ha ezt magukon a rajzórákon akarnék 
elérni, akkor a rajztanítás helyébe gerinczül egy művészettörténeti 
cursus lépne, a melylyel kapcsolatban mindig egyes megfelelő 
részleteket rajzoltatnánk. De ez a rajztanítást teljesen kiforgatná 
valójából. Pedig a rajztanításnak meg van a maga határozott 
czélja, a mit a művészet kedvéért föl nem áldozhat. Az építészet 
tárgyalását pedig inkább oda kell beosztani, a hol az eredeti tárgy 
jellegét nem bontja meg, hanem ellenkezőleg ahhoz szervesen 
hozzásimul és azt kiegészíti, tehát, m int majd látni fogjuk: a tö r
ténelemhez. Ép így vagyunk a szobrászattal és még rosszabbúl a 
festészettel. Festményt egyáltalán nem rajzoltathatunk le ; a leg
több a mit tehetünk, a művészek egyszerűbb és gondosabb rajzai
nak másoltatása. De egyúttal kérdés, hogy ajánlatos-e ez a sok 
másoltatás ?

Eajzoltatás utján nyújtani a szükséges művészeti ismerete
ket, majdnem kivihetetlen ; kérdés m ár most, vájjon a művészi 
érzék kifejlesztésére elégséges lesz-e a rajz ? Erre a kérdésre is 
határozott nemmel kell felelnünk. Az építészet művészi hatású 
tényezői, különösen a szerkezet, és a belső tér, annyira különböz
nek a rajz ható elemeitől, hogy ezekkel amazt fejleszteni nem 
lehet. A rajz csak olyan mechanikus és nem művészi segédeszköze 
az építészetnek, m int a betűvetés a költészetnek. Sőt még az is 
kérdéses, vájjon a szobrok rajzoltatása növeli-e a plasztikai érzé
ket? Vájjon nem visz-e ellenkezőleg ferde irányba, mikor az anya
gával és tömeg-elosztásával ható szoborban, főleg a festői qualitá- 
sokat keresteti? A rajz természeténél fogva, a képírás iránt való 
érzék kifejlesztésére volna hivatva; ezen szerepének teljes betöl
tésében pedig technikai nehézségek akadályozzák meg. Bonyolul
tabb rajzok a gymnasiumban már alig érhetők el; színérzék fej
lesztéséről, olajfestésről pedig szó sem lehet.

Van egy fok a rajzolási képességben, a mikor már «érzés 
kezd jönni a vonalakba». Ezt a fokot csak a tehetségese érheti el, 
és a középiskolában még azok sem. Pedig ezen a ponton kezdődik 
a művészet ; és a mi ezen innen van, az egyszerű írás természetes 
jegyekkel. Ennek a rajzolásnak semmi köze a művészet lényegé
hez ; és a középiskola csak erre a rajzra oktathat. De azért nem 
kicsinylendő ez a rajz sem. Pontos látásra tanítja a szemet, biztos 
mozgásra a kezet ; erre pedig minden művelt embernek szüksége
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van. Ezért volnánk tantervrevisiónk iránt minden kétséges újítása 
ellenére is hálásak, ha legalább a rajzoktatást a felső osztályokban 
is kötelezővé tudta volna tenni.

A rajztanítás iparkodjék saját föladatát — a kézügyesség és 
a pontos látás fejlesztését — betölteni, és ne vállalkozzék olyanra, 
a mi neki elérhetetlen. S most még azzal az egygyel kell tisztába 
jönnünk, hogy pontos látás és művészi látás nem ugyanaz. Elég 
arra utalnunk, hogy a képírás nem photographia, és a művészet 
tulajdonképen abban áll, a miben a kép eltér a photographiától. 
A rajzolni tudók, kiknek egyéb művészi képzettségük nincsen, 
mindig az ő egyetlen szempontjukból, a hűség szempontjából né
zik a képeket és örökké elrajzolt részekre vadásznak. Pedig Rafael
től Boecklinig a nagy mesterek közül akárhány tele van rajzhibák
kal, és ez mégis csöppet sem ártott nagyságuknak.

A művészeti nevelést a rajzra bízni nem lehet ; de a tőle 
független művészeti oktatásnak, mint kísérő, jó szolgálatokat tehet. 
Teheti ezt az egyes részletek pontos átrajzoltatásával; teszi ezt 
különböző technikák megismertetésével ; továbbá megtanít be
csülni azt a munkát, a mit egy-egy művészi alkotás kíván és a 
miről a laikusnak fogalma sincs.

A tulajdonképen való művészeti oktatást én a következőkép 
gondolom. A tanítás három fokozatra oszlik ; az első fokon a 
gyermeket a művészi alkotások egy nagy körével ismertetjük meg, 
minden mélyebb vonatkozás nélkül. A tárgykör főleg építészet és 
művészi ipar, különös tekintettel hazai művekre. A második foko
zat az alkotások egy más csoportját ölelné fel, de sorban fejlődésük 
szerint, különösen kulturhistoriai szempontokból. Főleg építészet, 
mellette képírás, szobrászat és művészi ipar. A harmadik fokozat 
föladata végre az egész eddig tárgyalt anyagot tisztán művészi 
szempontokból csoportosítani és összefoglalni.

Ez az Országos Közoktatásügyi Tanácstól revideált tantervbe 
beosztva, ilyen képet adna :

1. fo k o z a t .

I. osztály. Földrajz közben : A különböző magyar vidékek 
parasztháza, szobaberendezése, viselete, háziipara.

II. osztály. Földrajz közben : Európa népeinek legjellemzete- 
sebb építkezési módjai. China, Japán, India ёз a primitiv népek 
ipari készítményei.
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III. és IY. osztály. Magyar történet közben : A magyar épí
tészet és művészi ipar emlékei.

//. fo k o za t.

V. osztály. Történet közben : Főleg ó-kori építészet, szerke
zeti magyarázatokkal; mellette szobrászat és művészi ipar, kul- 
turhistoriai szempontból.

VI. osztály. Történet közben : Középkori és renaissance- 
építészet, szerkezeti magyarázatokkal ; mellette szobrászat, képírás 
és művészi ipar, kulturbistoriai szempontból.

VII. osztály. Történet közben : Barokk, rococo és utánzó 
építészet; mellette szobrászat, képírás és művészi ipar, kultur- 
historiai szempontból.

I I I . fo k o za t.

VIII. osztály. Rendkívüli órákban : A művészetek egész 
anyagának csoportosítása és összefoglalása tisztán művészeti 
szempontokból.

Ez volna a művészeti tanítás gerincze ; ebhez járulnának, a 
hiányokat pótolni vagy a részleteket bővebben kidolgozni, a rajzon 
kívül egyéb tárgyak is.

V.

A művészeti tanításnak szemléleten kell alapulnia. Alapelve, 
hogy sohase beszéljünk olyan művészi alkotásról, melynek legalább 
képe nincs a gyerek előtt. A legjobb tanítási mód az, ha az illető 
kép nagy formában ott függ az egész osztály előtt, de kicsinyben 
egyúttal megvan külön minden fiúnak.

Ehhez természetesen szemléltető eszközök kellenek. Minden 
iskolának meg kell szereznie néhány épület modelljét, néhány 
gipszszobrot. A többi épületnél és szobornál aztán megteszik 
lehetőleg nagy alakú kép-reproductiók is. A tárgyalandó festmé
nyeket is lehetőleg nagy és jó reproductiókban kell megszerezni. 
Az ipari tárgyaknál szintén elégséges a jó photographia, vagy szí
nes ábrázolás.

A fiúk számára osztályonkint atlaszokat kell szerkeszteni, 
melyek a pontosan kiválasztandó művészi alkotásoknak jó repro- 
ductióit nyújtsák. A mai technika ezeket már olcsón elő tudja
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állítani; elég Furtwängler és Urlichs négy márkás atlaszára 
utalnom.

A legdivatosabb iskolai szemléltető eszköz most a skioptikon. 
Két semesteren át volt alkalmam Berlinben a skioptikon rossz 
oldalait kitapasztalnom; Hermann Grimm maga is eleget figyel
meztetett rájuk. A skioptikon mutatványszerii volta eltereli a 
figyelmet a művészi momentumoktól ; a hangulatos elmélyedést, 
művészi szemléletet már csak a szemidegek nagyfokú izgatásával 
is lehetetlenné teszi ; az egymásután fölvillanó képek nem hagy
nak nyomot az emlékezetben; képek összehasonlítására nem nyújt 
alkalmat; a méretek nagyítása, különösen a festményeknél, meg
hamisítja az eredeti benyomását ; a szembántó fény és a vak 
árnyék minden művészi érzékű emberre kellemetlenül hat. Ehhez 
járulnak a kezelési nehézségek : az olcsóbb skioptikonoknál, a m i
lyeneket a mi iskoláink beszerezhetnének, (a berlini 2000 márkába 
került) a képek homályossága, a diapositivek gyakori gyengesége 
és gyors romlása. Egyetemen és különösen népszerű előadásoknál, 
a hol nagyobb készületlen tömegnek adnak elő, tehet valami hasz
not, de középiskolában, a hol atlaszt adhatunk minden fiú kezébe, 
föltétlenül mellőzendő. A művészi érzék fejlődésére káros tulaj
donságain kívül, az örökös teremelsötétítés, vagy a képeknek az 
óra végére hagyása, problematikussá tehetné az óra eredményét.

Beproductiókon és nem eredeti alkotásokon kell alapulnia 
a művészeti oktatásnak, mert igazi tanítás csak benn az iskolá
ban képzelhető. Egyes esetekben, pl. helyi épületek tárgyalásánál 
ettől eltérhetünk ugyan, de ez nem változtat az elv általános 
értékén. Csak az iskolában van meg a kellő nyugalom ahhoz, hogy 
a tanítás egyenletes, pontos és minden fiúra kiható legyen. Csak 
itt lehet a figyelmet kellően összpontosítani és a tanítást igazán 
eredményessé tenni.

De az iskolában tárgyalt anyagot időnként eredeti alkotások 
szemléletével is ki kell egészíteni. Erre szolgálnak az építészeti 
séták és a múzeumlátogatások. Kellően előkészített osztálylyal 
ezek a tömeges kirándulások minden technikai nehézség ellenére 
is nagyon gyümölcsözők lehetnek. A fiúkat azonkívül is mindig 
kell figyelmeztetni, mit hol találhatnak, hogy maguk is elmenje
nek az illető gyűjteménybe és egyedül is nézegessenek.

A művészeti oktatást természetesen csak a tanárképzés ilyen 
irányú reformja teszi lehetővé. A földrajz tanárának néprajzi, a
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történelem tanárának alapos művészeti képzettségre kell szert 
tennie. Az összefoglaló cursus legjobban a poétika és az irodalom
történet tanárának felel meg. Ezeknek művészeti kiképzéséről az 
egyetem (illetőleg a tanárképző-intézet) tanulmányi rendjének kell 
gondoskodnia.

*

Végigmentünk a művészeti oktatás legfőbb kérdésein : mért 
tanítsunk, mit tanítsunk és hogyan tanítsunk. Mindezeket a kér
déseket tisztán a középiskola, pontosabban a magyar gymnasium 
szempontjából tárgyaltam ; és kérem mindazokat, a kik következ
tetéseimről Ítéletet alkotnak maguknak, hogy ítélkezésüknél ezt 
a szempontot szem elől ne téveszszék. A mi gymnasiumunk m ű
velt közönséget nevel ; művészek és müiparosok képzése nem az ő 
föladata. Művészek és műiparosok képzésének egész más irányban 
kell történnie s itt lép teljes jogaiba a rajz. És épen a viszonyok 
és czélok különfélesége folytán nem szabad az angol Art-Schoolok 
rendszerét a mi gymnasiumunkra alkalmazni.

Meller Simon..

A MŰVÉSZET SZEREPÉRŐL A TANÍTÁSBAN ÉS 
NEVELÉSBEN*

Mintegy negyven évvel ezelőtt, egy nagy lakoma végén, melyet az 
angol festő : Haydon adott volt, Keats költő, poharát magasan fentarva, 
azon ajánlatot tette, hogy Newton elítélésére igyanak. A jelenlevők 
nagy szemeket meresztettek, és Wordsworth magyarázatot kért, mielőtt 
ajkukhoz emelték volna poharukat. «Azért, feleié Keats, mert a prizma 
törvényeit feltalálva, véget vetett a szivárvány költészetének». — És 
csakugyan erre mindnyájan kiüríték poharaikat, Newton kárhoztatására.

Tény, hogy a tudomány napról-napra több tért foglal el korunk
ban, az egész művelt világban. De ez vájjon a művészi érzék, a költészet, 
a lélek ihlete és bámuló képességének rovására történik-e ?

Bátran felelhetjük, hogy : nem. És azért nem, mert magának a 
művészi érzéknek alapja az emberi élet gyökereiben rejlik, avval össze

* Fölolvasta a szerző a Magyar Pædagogiai Társaság 1899. évi február 
18-án tartott ülésén.



van forrva ; a szépnek fogalma folytonosan változik az emberi fejlődés 
fokozata szerint, de szeretnünk, bámulnunk örökké fog kelleni, míg csak 
emberek leszünk.

A tudomány, az igaz, elronthatja nehány fictiónkat, magyarázatot 
adhat oly dolgoknak, melyeket nem értettünk és melyeket azelőtt a 
rejtelmesség költészetével vettünk körül, de új, sokkal végtelenebb szem
határokat nyitva meg előttünk, több hatalmat adván nekünk érzéseink 
kifejezésére, nagyobb, tökéletesebb, igazibb erkölcsi életre ébresztve, 
még nagyobb művészekké tehet !

Nem, nem a tudományos irány árt jelenleg a művészi szellemnek, 
hanem igenis árt az aranyborjú imádása, a kényelem utáni epedés, a 
lelkek gyáva tétlensége, a hősies szellem hiánya !

Pedig művészet nélkül nincs lelki élete a népeknek. Mert míg a 
közerkölcsiség az emberi szellem vezető eszméit, a különböző akaratokat 
van hivatva egyesíteni, ugyanegy czél felé irányozni ; addig a művészet 
az érzelmeket, a lelki benyomásokat igyekszik öszhangba hozni, hogy 
létrejöhessen a társias rokonszenv.

Ez minden népre nézve rendkivül fontos, a műveltség minden 
fokán, de fontos kiváltkép nekünk, magyaroknak, kiknél a közös, társa
dalmi, lelki élet, lehet mondani, még alig alig létezik! Pedig épen az 
élénken kifejlett, élénken lüktető társadalmi szellemi élet viszi leginkább 
előre a népeket !

Mintegy hét évvel ezelőtt tartottam Kolozsvárt egy szerény felol
vasást a művészet eme szerepéről. Azok közül, a kik hallgatták, a legna
gyobb rész mondogatta magában: «Szép szép, ábránd, elérhetetlen 
utópia», s ezzel napirendre tért.

Ámde minden igaz eszme, egyátalán minden a mi igaz, előbb-utóbb 
utat tör magának. Daczol a megszokás, a vert út altató átkával, daczol 
a routine-nal, mely keményebb a legkemén3Tebb gyémántnál, megczáfolja 
az önzés szülötte furfangos sophismákat, s elvégre napfényre kerül, s az 
Isten szabad ege alatt foglalja el azon helyet, a mely őt csakugyan meg
illeti ; mindaddig, míg az emberek túlzásba nem viszik, el nem ferdítik, 
a mikor az igaz megszűnvén igazság lenni, más igazság győzi le.

Most, hogy oly magas helyről is kezdték már hirdetni a művészet 
szükségességét, s nálam sokkal nagyobb tehetségek léptek síkra a valódi 
művészet mellett, talán most már többen fogják jó néven venni, ha együtt 
fejtegetjük azt, hogy miért oly szükséges, mindenekfelett szükséges, hogy 
a tanító is, de minden tanító, a legelemibb iskola legszerényebb munkásá
tól fogva, fenn az egyetemen előadó tanárkoszorúig, minden egyes tanerő, 
művészi érzékkel, művészi lélekkel legyen megáldva.

Ez nem azt teszi, természetesen, hogy a természettanár, például, 
fuvolázni is tudjon s esetleg fuvola-szó mellett tartsa meg előadásait,
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vagy pedig, hogy a számtanár énekelve vezesse le a táblán az algebrai 
feladatot, mint a hogy néhány kisvárosias bel-esprit igen elmésen véli ez 
állítást kikaczagni.

Más a művész, a ki a maga saját művészeti ágában teremteni, alkotni 
tud, más a művészi érzékkel megáldott ember, a ki a szépet mindenütt 
megérzi, felfogja, élvezi, másokkal is élvezteti ; a ki az anyagnál beljebb 
hatolja a lélekig tud feljutni, maga is szárnyas lelkű lesz, és fel képes 
emelkedni a szellemi, az erkölcsi világ halhatatlan birodalmába !

Ma már, azt tartjuk, hogy az, a ki bizonyos mértékig legalább nem 
bölcsész e földön, azaz nem fogja fel az életnek magasztosabb értelmét ; 
a ki nem művész, azaz nem fogékony bizonyos mértékig a szépnek minden 
nyilvánulása iránt, a ki csak úgyszólván tengő életet tud folytatni, s nem 
él az emberhez méltó szellemi életet, az soha sem lesz, soha sem lehet 
művelt ember !

S ha ez igaz általában, minden emberre nézve, még ezerszer iga- 
zabb a tanítóra, a nevelőre nézve !

Művészi érzék nélkül a tanító nem egyéb, csakis állami, felekezeti, 
avagy községi hivatalnok, a ki pénzért elárusít bizonyos centiméternyi 
száraz nyelvtant, földleírást, mennyiségtant, történelmet, többé-kevésbbé 
nagy lelkiismeretességgel, helyzete és temperamentuma szerint, de minden 
lelkesedés, s ennél fogva minden valódi eredmény nélkül. Tanítása csak 
az emlékezőtehetséget terheli, valósággal terheli, soha sem hat be a 
lélekig, nem hat művelőleg.

Ha lelkiismeretes, akkor rab módra követi az utasításokat, a 
melyeket kapott. De nem teremt. Nem képes teremteni, a lelkeket soha, 
soha sem képes életre ébreszteni, mert a teremtés actusához szabadság 
és művészi érzék szükséges. Lehet igen lelkiismeretes hivatalnok, de 
tanító, nevelő, a szó magasabb értelmében, nem lesz soha ! Mert tanítani, 
nevelni, annyi mint életre ébreszteni, annyi mint teremteni !

Művészi érzék nélkül a tanító nem képes a képzelő tehetséghez 
szólni és azt is belevonni a tanításába ; nem szól ő sohasem a lélekhez, 
sem a képzelemhez ; ezt nem fejleszti, sőt ellenkezőleg, a modern tanítás 
épen kiirtja a képzelőtehetséget a növendékekből, a mi nem csak magá
ban véve nagy bűn, az emberiség ellen elkövetett bűn, hanem valódi 
hazaárulás ! Mert egy nemzet csakis nagy alkotásaiban, művészi remek
műveiben vesz tudomást, ad tudomást létéről, csak remekműveiben él 
igazán, csakis remekműveiben marad fenn ! Már pedig képzelő tehetség 
nélkül egyáltalán alkotni nem lehet sem középszerűt, sem remekművet. 
Képzelőtehetség nélkül csak legfeljebb szolgailag utánozni lehet, és az 
utánzás a legnagyobb átok egy nemzetre nézve, nem csak azért, mert az 
utánzásnál mindig a hibákat utánozza leginkább az emberi természet, 
hanem főleg azért, mert az utánzásnál a nemzet nem követi saját géniu-



ezát, hanem más nemzet szellemét majmolja és erőszakolja az övé helyébe, 
a mely, meglehet, épen ellenlábas saját nemzeti szellemével, és akkor 
szörnyművet hoz létre, és saját géniuszát megsemmisíti, megöli örökre !

Nem szabad tehát a képzelőtehetséget kiirtani az iskolákban. Azt 
ép ellenkezőleg, egészségesen kell fejleszteni ; azt is bele kell vonni a 
tanításba, ép úgy, mint a gondolkodó-, az itélőtehetséget, mert csak az a 
tanítás tehet műveltté, a mely az egész lényt átjárja, s a növendékben 
hússá és vérré, leikévé, saját én-jévé változik !

Művészi érzék nélkül nem tudja a tanító megtalálni a dolgok 
benső jelentőségét, a dolgok valódi lelkét, csak mindennek a külső burko
lata akasztja meg, de a bensőbb értelemig nem hatol soha, s így nem is 
képes a dolgoknak lelkét tanítani, csakis a száraz betűt.

Ezért nincs ma tudomány, valódi tudomány, majd sehol sem, 
széles e hazában. Mondhatjuk, hogy ott, hol tudománynak kellene lennie, 
legtöbbször az erudiüo foglalja el a valódi tudomány helyét. Apró, érdek
telen, hanem nagy türelemmel kiderített részletekbe merülnek ; arra büsz
kék, a mit esetleg ők magok kapartak ki valahonnan, feledésbe ment, mel
lékes érdekű adatokra nézve, a mi szerintük tudások mélységét bizonyítja. 
De az egésznek lelke, az egésznek általános jelentősége iránt érzéketle
nek ! Azt nem is sejtik! Nagy türelemmel kutatják például ezen úgy
nevezett tudósok, hogy eredetileg fc-val, c-vel, vagy c/e-val irtak-e egy 
szót a régiek ; vagy pedig megszámlálják, hogy Homeros hány a betűt, 
hány b-1, hány magánhangzót, hány mássalhangzót használt fel összes 
műveiben, a mi • egyáltalán az emberiség fejlődését és előhaladását 
édes kevéssé segíti elő; vagy professor és növendék azon töri a fejét, 
hogy egy régi költő, több, vagy egy és ugyanazon személyhez írta verseit, 
a mi mind mellékes. De hogy mi van azon versekben, a gondolatokkal, 
a lélekkel, a nemzeti geniussal, a régi népek magasabb, fenségesebb 
eszméivel, a melyek az emberiség valódi kincsét képezik, melyek valóban 
fölfrissíthetnék a mi szomorú átmeneti korszakunknak sokban tévútra 
került közvéleményét, a mely megtisztíthatná az aranyborjú-imádástól 
beszennyezett lelkeket, azokkal nem törődik senki sem ! Szavak, betűk, 
betűk, szavak ! eddig emelkedik a mi eruditiónk. Alaktan, mondattan, 
philologia, eszközök, mind csak eszközök !

És ez annyira igaz, hogy a növendékek számára összeállított latin 
textusokban, például, nehezítik az olvasást azért, hogy külsőleg állító
lagosán hű legyen a régi textushoz és nem átalják magát a remekművet, 
a lelket, a gondolatot, az eszméket, a remek formát átalakítani, és 
Titus Liviust például konyha-latinságra áttenni, azon ürügy alatt, hogy 
a növendék a történelmet és nyelvet tölcsérelje be egyszerre szerencsét
len agyába s egyiket sem tanulja meg soha, soha ! Hanem mind a kettőt 
alaposan megutálja!
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A tanítás legalsó fokain is, mind, mind eruditiót igyekeznek maj 
molni és valódi tudás helyett nagy apparátussal, tudományos, nehézkes 
mükifejezésekkel mondatják el a szerencsétlen növendékkel a legelemibb, 
a legegyszerűbb dolgokat, nagy gonddal kerülve a tiszta, egyszerű fogal
makat, csakhogy érthetetlenségénél fogva tudományosabbnak, mély
ségesebbnek tűnjék fel a bemagolt tétel !

A valódi tudomány az, a melynek lelke, szárnya van, és nemcsak 
szavakból áll, az világos mint a nap. Mert maga az igazság. Az egész 
igazság ! És ép úgy, mint a hogy a művészetben a fenséges abból áll, 
hogy a legmagasztosabb eszmét, a legistenibb érzést a legegyszerűbb 
formába öntsük, s a legegyszerűbb szavakkal fejezzük ki : ép úgy a valódi 
tudománynál, a legmélyrevágóbb, a legfontosabb igazságokat a legegy
szerűbb szavakban, a legeslegtiszábban kell tudni kifejezni. Csakis akkor 
valódi a tudomány. Mert a mit valaki valóban tud, a mi leikéből fakad, 
azt világosan és tisztán tudja ki is fejezni.

Művészi érzék nélkül a tanító nem képes magának saját, egyéni
ségének és helyzetének megfelelő módszert teremteni Mert művészet 
az a többek között és főképen annyi is : mint kiválasztás. Minden művész 
a rendelkezésére álló tények és igazságok közűi kiválasztja, ki tudja 
választani azokat, a melyek leginkább megragadják először is saját kép
zőimét, saját lelkét, és aztán igyekszik azokat oly világításba, oly har
móniába helyezni, hogy életet adjanak azoknak, úgy hogy mások lelkére 
is ugyanazon hatást gyakorolják, mint az övére. Megemésztetlen adatok 
és tények halmazát zúdítni a fejekre, az nem tanítani, nem fejleszteni, 
nem nevelni, bármily chablomzerü módszerrel tegyék is azt.

Minden ember ép úgy, a hogy más-más arcza és arczkífejezése 
van, más-más módon lát, másképen fogja fel az igazságot ; viszont más
más módon tud hatni a többi lelkekre, másmilyenképen tudja meg- 
világítni és megértetni azon igazságokat, melyek a nagy, az örök igazság 
egy-egy elévülhetlen parányai !

Többet mondhatunk, csak az méltó a tanító, a lélekképző szép 
elnevezésre, a ki minden egyes előadására természetesen jól el van 
készülve, sokkal többet tud, sokkal magasabbról Ítél, sokkal messzebb 
lát, mint az a szerény ismeret, melylyel növendékeit gazdagítni akarja. 
Tudása leikéből, véréből, szívéből, benső erejéből fakad. De azután magát 
a módot, a külső formát, melybe előadását ép az nap önti, művészi 
módon kell hogy rögtönözze, megteremtse, a reá szegzett, tudni vágyó 
szemek ihletet adó, szent befolyása alatt. A körülmények számbavételé
vel. Ezt csak művészi érzékkel megáldott lény teheti. Meg kell hogy 
találja azon általános hangulatot, mely nemcsak hogy megnyitja a lelke
ket, hanem azokat oly közös, emelkedett, fogékony magaslatra hangolja, 
hogy a szavak ne csak a növendék füleit érintsék, hanem fülein, szemein,



értelmén, képzelőtehetségén át szivébe, leikébe lopódzanak be. Mintegy 
teremtő erővel kell őket suggerálni, s a dolgok mélyét, a dolgok lelkét, 
poesisét, megsejtetni velők. Csak akkor fognak szeretettel tanulni, önkényt, 
testi vagy erkölcsi botbüntetés nélkül ! És poesis van mindenben a mi 
igaz, a mi nincs elferdítve, apró dohos fiókokba, scholastikus módszerrel 
földarabolva, s életétől megfosztva, csakhogy épen abból áll ez a művé
szet, hogy meg kell egyszer találni e poesist, e lelket, és másodszor meg 
is kell éreztetni. Akkor a tanítás nem lesz többé olyan száraz, valóságos 
robot, hanem ellenkezőleg, szárnyas lesz és áldással teljes. Csakis akkor 
sikeres. Mert élet és nem holt betű ! Akkor a növendék megtanult látni, 
érezni, Ítélni, megtanult önállóan keresni az igazat az igazért, megtanult 
szeretni, lelkesülni, bámulni, érezni. Nem taktusra felelő gép többé, 
hanem ember !

De hogy a tanító ezt elérhesse, finom érzékű művésznek kell lennie, 
ki a hatodik érzékével be tud hatolni az emberi leiekbe, megérzi a dol
gok lelkét is, s ezzel kapcsolatban, ezeknek hatása alatt maga teremti 
meg magának saját egyéni módszerét. Valódi művelt lény kell hogy 
legyen, ki nem csak a műveltség mázát hordja magán egész kezdetleges 
állapotban, hanem valóban lelke mélyéig művelt legyen ; csak akkor képes 
magának megteremteni a maga saját módszerét és azt élete végéig töké
letesíteni.

Mintegy harminezöt évvel ezelőtt, családommal, barátoknál töl
töttük a nyarat, falun, Normandiában. Ott volt Reclus Elisée is, a hires 
geograplme és pædagogus (nem modern német, hanem emberbaráti, a 
haladás és fejlődés, fejlesztés szempontjából). Mind ketten fölkérettünk, 
hogy birálnók meg egy fiatal tanítónő tanításmódját, kiről a jó falusi 
elöljárók nem igen tudták, mit higyjenek. Ezt hallva, a tanítónő meg
előzött bennünket, ő látogatott meg és nagy tűzzel adta elő methodusát, 
mely így előadva inkább képtelennek tetszett nekünk. De mikor aztán 
magát a tanítást hallgattuk, akkor el voltunk bűvölve. Mert ez a fiatal 
tanítónő, rezgő lelkű, művészi érzékkel megáldott lény volt, szerette növen
dékeit, szerette a valódi fejlesztést, és sajátságos módján találta el ép azt az 
utat, a melyen az ottani körülményekhez képest legjobban tudott befér
kőzni tanítványai leikébe és őket a tudás iránt kíváncsiakká tenni, úgy, 
hogy aztán élvezet volt nekik a tanulás. Nem az erőlködés volt kiküszö
bölve ezen iskolából, hanem az unalom. És ez nagy szó. Az erőlködés pedig 
édes volt. Akkor erősödött meg bennem az a meggyőződés, hogy tanítani 
csak művészi lélek képes. A mely ért. Hatodik érzékével együtt tud 
érezni növendékeivel, legyenek azok bár egyszerű paraszt gyermekek ; 
ez teszi szárnyassá a tanítást. Ha hajdan Görögország, ha egy ízben 
Francziaország az emberiség mesterei voltak, az onnan eredt, hogy 
művész-nemzetek valának ; azért taníthatták, oktathatták a többieket.
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Nincs is, és ez legszentebb meggyőződésem, nagyobb átka a folyton haladó 
emberiségnek és a hazának, mint a megjegeczesedett, élettől megfosztott 
módszerek, melyekkel ugyan port lehet ugyan hinteni a kevésbbé éles
látású emberek szemébe, és melyek valószínűleg kezdetben feltalálóik, 
vagy első alkalmazóik lelkében az ő egyéniségökkel, az ő tanítványaik
kal, talán egykor jók is lehettek, de melyek a követőknél el is fajulnak, 
nem is nekik valók, a körülményekhez nem alkalmasak többé, és így 
elfajulva csakis bizonyos ügyességet adnak a tanító kezébe, külső mester
séget, arra, hogy ő maga tudja : «csinálni !»

Ha aztán sokan vannak az ily megjegeczesedett methodus követői, 
kiknek a való életről, s az élet folytonos fluiditásáról, változatosságá
ról sejtelmök sincs, kik egymást kölcsönösen dicsérik, magasztalják, 
egymást támogatják, egymást bámulják, akkor veszedelmes clique-et 
képeznek, végkép elgépiesednek methodusaikkal együtt ; azt hiszik, 
hogy a fejlődés csúcspontját elérték, és valójában a nemzeti fejlődés, 
a nemzeti haladás legnagyobb kárára vannak, kiölik tanítványaikból 
a művészi érzéket, minden művészi érzéket, és műveltséget sem adhat
nak soha. Osztályt dresszirozhatnak ; embereket nem nevelnek, lelkeket 
soha sem ébresztenek életre. De a helyett eloltják őket.

Végre művészt érzék nélkül a tanító nem tud jellemeket kovácsolni, 
nem tudja az akaratot öntudatos hatalommá fejleszteni minden egyes 
emberben. A megtisztult jellemet nem paragraphusok által lehet terem
teni. Erőt, kedvet kell suggerálni ahhoz minden egyedben, hogy mélyeb
ben véssen, beljebb hatoljon saját énjében, s megtalálva lelke legmélyét, 
melyet gyakran a szokások vagy a mesterkélt üres élet eliszaposodása 
takar, képes legyen magából a legnemesebb válfajt kifejleszteni. Minden
kinek erkölcsisége azon ideáltól függ, melyet magának alkotni tudott 
és azon lelkierőtől, azon akarattól, melylyel ez ideálhoz egész életén át 
hű marad. Ez képezi lelki egységét !

Ami szomorú társadalmunk hibája a szívben rejlik. Nincs eszménye, 
nincs közös, erős nemzeti eszménye, mely minden egyes embert, a 
legszerényebbet is, kiragadjon alsórendű önzéséből, alsórendű élvezet- 
hajhászásából és megnyer a tökéletesség, a tökéletesedés, a szép cul- 
tusának !

Eeformáljuk tehát a társadalmat a szívben. Adjunk neki szeretetek
Mert szeretetnek kell uralkodnia e földön. Az emberiség, ha 

némelykor hátrálni látszik is, azért mégis folyton halad előre és előre ! 
Az önzésből indult ki és törekszik, ezer akadály, és látszólagos hátrálások 
közt is, de törekszik az önfeláldozás, az altruismus felé. Ezért a létért 
való küzdelem helyett, mely még az állatokra nézve sem teljesen való, 
csak egyik oldala az igazságnak (mert még ott is megtalálható már a 
létért való szövetkezés) : az embernél, és főképen a maga törvénye szerint
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fejlődött művelt embernél, a létért való rokonszenves szövetkezet, a 
szeretet, az altruismns lesz a jelszó.

Ha pedig azt akarjuk, hogy legyen szeretet, legyen önfeláldozás a 
társadalomban; hinni kell a szeretetben és önfeláldozásban. Az az ember 
a legműveltebb e földön, a ki leginkább képes az önfeláldozásra !

Erre csak rezgő, a szép cultusának élő művészi lélek képes.
És ily lelkeket nem kiszáradt lelkű állami szolgák képesek terem

teni, kik egy darab kenyérért és rangsorért végzik a robotot, hanem 
lelkes, önfeláldozó, művészi érzékkel biró, a tanítást és nevelést a tanításért 
és nevelésért szerető humánus apostolok !

Ilyeneket neveljünk a hazának ! D e  G eea n do  Antónia.

XENOPHON MEMORABILIÁINAK PÆDAGOGIAI 
JELENTŐSÉGE.

Mi tehát a bűn ? A bűn nem tudás, tudatlanság. Erény és bűn lo
gikus phænomenok. Az ethikanem más, mint logika. De nem lehetséges, 
hogy az ember tudja az erényt s nem gyakorolja ? Nem lehetséges az 
akrasia ? Nem, —mondja vakmerő következetességgel Sokrates. Az ember 
lényege az ész, mely ép úgy kormányozza az embert a fogalmak világá
ban, mint a reálvilágban. Ha valaki — mint Sokrates — a fogalmak 
világát nem határolja el a reális világtól, hanem e kettőnek azonosságát 
hirdeti, akkor csak következetesség tőle azt állítani, hogy az akrasia lehe
tetlen. Ez esetben ugyanis az akrasia nem egyéb, mint logikai ellen
mondás. Nem arról van szó, hogy van-e ellenmondás a gondolkodás és 
cselekvés közt, hanem hogy van-e ellenmondás az észnek két azonos 
működése közt. Az ész természetesen magamagának ellent nem mond
hat. Ellenmondás cselekvés és gondolkodás közt csak úgy volna kép
zelhető, ha az ész mellett egy más factora is volna a ^iy^-nek, t. i., ha 
egy logikus princípium mellett egy Vlogikus motor is működnék а фиг/ i  - 
ben. Mivel pedig Sokratos ilyen alogílTus mozgatót nem akar elismerni, 
az akrasia lehetőségét kénytelen egyszerűen tagadni. De hogyan tagad
hatta Sokrates az alogikus motort, pl.az akaratot? E kérdésre —sajnos — 
csak föltevésekkel válaszolhatunk. Sokratest higgadt, nyugodt szemlélő
nek ismerjük. Lehet, hogy mindenkor nyugodt temperamentuma a szen
vedélyeket, felindulásokat nem is ismerte, vagy ha ismerte is, hamar 
leküzdötte. Másrészt ismeretes tény a philosophia történetében, hogy 
minden új felfedezés egyoldalúságra viszi a szerzőt. A tiszta rationalis- 
inus pedig Sokratessel lépett föl a görög philosophiában. A rationalismus
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kelő napja annyira elvakította őt, hogy nem bírta meglátni az alogikus func- 
tiókat. Ez azonban még sem tűnt el rendszeréből nyomtalanul. Mint a 
száműzött Kronos kénytelen a győztes Zeus elől menekülni, úgy mene
kül el az alogikus functio a ratio elől. De Zeus nem bírja Kronost meg
semmisíteni, a ratio sem az alogikus funcfciót. Kronos a boldogok szige
tére menekül s létezése hallgatag tiltakozás a bitor uralom ellen : az 
alogikus functio a tudat mélyébe sülyed s onnan hallatja szavát. A so- 
kratesi ratio hallja a szót, de genesisét nem bírja vagy nem akarja magya
rázni. S nemcsak az akarat tényeit, de a genialitást sem tudja értelmezni 
a sokratesi rationalismus. Annál inkább tudja a lépésről-lépésre fokozato
san haladó szaktudást, a technét, a mint ezt az attikai genius megterem
tette. Ezért szeret Sokrates annyira foglalkozni a technitákkal, a kik az 
ő theoretikus princípiumát mintegy realizálták, s a kiket ezért ő ép any- 
nyira tisztel, mint a mennyire megveti őket, az aristokrata Xenophon. 
Mindkét tényre nyújtanak bizonyítékot a Memorabiliák. Kritias keserű 
gúnynyal említi, hogy Sokrates annyiszor emlegeti a czipészeket, ácso
kat és kovácsokat, hogy ezek már egészen el vannak koptatva (I. 2, 37.) ; 
IY. 4, 5. ismét emlegeti Sokrates a czipészeket, ácsokat és kovácsokat,
III. 7, 5. ellenben azt állítja róluk, hogy a «legegyügyiibb» és «leggyen
gébb» emberek.

Ismételjük : Sokrates kénytelen tagadni az alogikus fuuctiók léte
zését. Ezek azonban tudata mélyén protestálnak a ratiónak jogosulatlan 
zsarnokság ellen. S e protestálás a daimonion eredete. A daimonion a 
psychének alogikus funkiió/a. A daimonion azon szírt, melyen a sokra
tesi rationális ethika hajótörést szenved. A daimonion behozatala bizony
sága annak, hogy csak kénytelen-kelletlen, a rendszer erőszakának en
gedve nyilvánítja tudásnak az erényt. A hol az ész elnémul, mindenütt 
megszólal a daimonion. Ha létrejöttéről, genesiséről maga Sokrates sem 
tud számot adni, csoda-e, ha követői és hívei még kevésbbé tudtak? 
Hogy mivé lett a daimonion Xenophon kezében, már láttuk : belső ora- 
culummá, sőt istenséggé, a ki hasznos tanácsokat osztogat az embernek 
s ennek révén másoknak is (I. 1, 4.). De nemcsak Xenophont vitte jégre 
a daimonion, hanem a kitűnő újabb tudósok egész seregét, a kik közül 
Schwegler p. b. magnetikus állapotokra (!) gondol. A daimonion szere
peltetéséből azonban világosan meglátszik, hogy Sokrates csak a léleknek 
reflexió nélküli állapotát akarta e terminussal megjelölni. De csak a leg
végső esetben folyamodott ama kétségbeesett segédeszközökhöz, hogy 
vezérelvét, a rationalismust ne kelljen elégtelennek nyilvánítania. Con
sequent iája e téren 1 egyébként grandiosus, s vannak példáink, melyeket 
első olvasásra alig akarunk elhinni. Ilyen pl., hogy az őrjöngés nem 
egyéb tudatlanságnál. Xenophon, a ki ezen állításnak rationális voltát 
nyilván meg sem álmodta, azt mondja ugyan, hogy Sokrates így nyilat-
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kozott: «fiavlav ys /ци ivavzlov jùv siprj slvai aowia, ou fiévzoc y г ziyx 
àvsiziozr/ilooùvrjv pavlav èvôpcÇs 1» (III. 9, 6.). E zagyvalékra aztán két
ségbeesett védelmezése következik a józan ész által diétáit közfelfogás
nak. De az egész védelem oly rosszul sikerül, hogy az olvasó csakis azt a 
benyomást nyeri, hogy a mania Sokrates szerint csakugyan a tudatlan
ság egy neme. A tömeg így érvel Xenophonnál : Sokrates csak azokat 
mondja őrülteknek, a kik oly dolgokban tévednek, melyeket a legtöbb 
ember tud (III. 9, 6.) ; és alább csak a nagy tudatlanságot mondja a tö- 
•meg őrültségnek (III. 9, 7.). Ebből az következik, hogy a tömeg köteles 
volna a tudatlanság kisebb fokait, sőt egyszerű jelenlétét is őrültségnek 
declarálni. De miért nem teszi ezt ? Mert maga is osztozik a tudatlanság
ban az őrülttel. Erre emlékeztet a platoni Tclïjiïoq ipclóaotpov aduvaröv 
elvae. — Ha e bizonyítóktól eltekintünk is, kitűnik, hogy a mania tudat
lanság. Mert a mania ismertetői közt mindenesetre van valami, a mi a ló
góssal diametralis ellentétben van. Ha az ember egyedüli alkotó eleme a 
logos, akkor mindenféle psychikai állapotot, tehát az őrültséget is a logos 
(a tudás) szempontjából kell nézni. Ez esetben a mania csak alogikus 
valami, tehát csak tudatlanság lehet.

Czélunk: Xenophon erkôlcs-pædagogiai elveinek kifejtése, meg
követeli, hogy még tovább is foglalkozzunk azon adatok halmozásával, 
melyek az absolut sokratesi rationalismus mellett felhozhatók. Hogy 
minden erény, következőleg az igazságosság is tudás, arra nézve csatta- 
nós bizonyítékul szolgál Sokratesnek Euthydemossal folytatott dialóg
jának (IV. 2.) egyik részlete. Sokrates azt a kérdést veti föl : « '/’«A oí orj 
rorjç (pi),oui èzazazicuziov ezt ßXußrjt . . . nôzspoç udrxtózspói snztv, 
à éxdv rj ó dxiov 2 (IV. 2, 19.). Euthydemos — s vele minden nem ab
solut rationaliste —  nyilván ezt válaszolná: « o/iwq â'i étprjadw p.o 
àôexwzspov elvűi zov éxóvza ipeudóftevov zoű dxovzoç»8 (IV. 2, 19.). 
Sokrates persze nem érheti be ezzel : fogalmi tudást követel s hirtelen 
ezt kérdi : ki ért jobban a grammatikához, az-e, a ki szándékosan nem ír, 
olvas helyesen, vagy a ki akaratlanul teszi ezt ? (IV. 2, 20,) A grammati
kának, és a morálnak ezen összezavarása első tekintetre sophismának 
látszik, melylyel Sokrates csak zavarba akarja hozni Euthydemost. De 
tényleg nem egyéb az, mint szükséges folyománya a consequens rationa- 
lismusnak. — Miután Euthydemos a fönnebbi kérdésre igenlőleg felelt, 1 2 3 *

1 Az őrültségről ugyan azt mondta, hogy az ellentéte ugyan a böl- 
cseségnek, de azért a tudatlanságot nem mondotta őrültségnek.

2 Hát a kik jóbarátjukat megkárosítva kijátszszák . . . melyik igaz
ságtalanabb, a ki készakarva teszi, vagy a ki akaratlanul.

3 Mondjuk azt, hogy igazságtalanabb, a ki készakarva teszi, m int a
ki akaratlanul.
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ama kérdésre : « Tà ótxata ók nózspov ó éxtoa if’suóóyeaos xat é£a~a- 
zwv diósa у 6 axaja» ; -— kénytelen azt felelni : uóijXoa őzt ó sxaia»1 
Nyilvánvaló, hogy mind ennek nagyon sophistikus színe van ; de míg 
egyrészt az erény-tudás fogalma magával hozza e corollariumot, más
részt vannak -  - mint mindjárt meglátjuk — a sokratesi rationalismus- 
ban olyan mozzanatok, melyek e veszedelmes következményeket paraly- 
zálják. — Koronája végre a sokratesi paradoxonoknak a Memorabiliák- 
ban ama meghatározás, hogy a bátorság sem egyéb tudásnál (IV. 6, 10.). 
Ennél következetesebben nem lehet már eljárni. Ismételten kiemeljük s 
nem győzzük eléggé hangsúlyozni a sokratesi ethika rationális voltát : 
ezen főelv elhanyagolása mellett sohasem juthatni tisztába azzal, hogy 
mily állítások képezik a Memorabiliákban Sokrates és Xenophon tu
lajdonát.

Bizonyos tehát, hogy a sokratesi erény a rationalismuson alapszik 
s hogy Sokrates szerint nem egyéb tudásnál. De hogyan szolgáltasson ez 
a definitio a cselekvésnek regulativ mértéket ? Világos, hogy ez csak úgy 
lehetséges, ha a cselekvés egyszerűen követi a tudást. Sokrates szerint a 
cselekvés úgy folyik a tudásból, mint egy Syllogismus conclusiója a præ- 
missákból : az ethika logika. Ha tudom, mit kell tennem, fogom is tenni. 
* 01 apa etôôzeç, rúg ósí yprjado.i, oozot xat óúaaazac ; »1 2 3 * kérdi Sokra
tes Euthydemostól, mire az igennel felel (IV. 6, 11.). Az erény-tudás 
tartalma tehát föltétlenül kőtelező. De mi ez a tartalom ? Hogy mit kell 
tennem, megmondja az ész ; de mi az, a mit tennem kell ? Ezt Sokrates 
nem mondja meg határozottan, nem is mondhatja meg, mert az ő ratio- 
nalismusa formális princípium, ama kérdésre, hogy mi az erény-tudás 
tartalma, többnyire ezt a feleletet kapjuk : a jó, a szép, a hasznos. So
krates tehát, hogy formális princípiumának tartalmat adhasson, kénytelen 
ezt a reális világból kölcsönözni. Az erény a jónak, szépnek, hasznosnak 
tudása. Ebből megfogható, mért kötelező az erény-tudás. A hasznos fo
galma legkevésbbé szorul apológiára. A hasznosság szeretető annyira 
velünk születik, hogy annak ellenére csakugyan nem igen szoktunk cse
lekedni. Nagyon is igaza van tehát Sokratesnek a Memorabiliákban, 
midőn így nyilatkozik : « zz tiaras yap olyat лp о a. ip о и и év о о ç èx zaa i  a- 
osyouéawa, a oïoazat trupupopiozaza atjzocq Staat zaZra rrpázzsLa»8 
(III. 9, 4-.). A sokratesi ethika tehát kény szerűség hői utilitaristikus szí
nezetű. A mi azután a jónak és szépnek fogalmát, mint ethikai motoro-

1 A jogosat pedig vájjon a készakarva hazudó és csaló tudja-e, vagy 
az akaratlanul ?

2 A kik tehát tudják, hogy kell bánni, azok képesek is?
3 Mindenkiről azt tartom ugyanis, hogy az előtte levőből azt vá

lasztja legszívesebben a kivitelre, a mit magára nézve leghasznosabbnak tart.



kát illeti, Sokrates iigyos fogással mind a kettőt kapcsolatba hozza a 
hasznossal. Az az eszköz, melylyel ezt végrehajtja, a relativismus. Aris- 
tippos azt kérdi Sokratestől, vájjon ismer-e valami jót? Sokrates viszont 
azt kérdi : «v ,-//·/« γε έρωτας με, ει re old a πυρετού άγαβόν·; A ta
gadó válaszra aztán így folytatja: «άλλα μην, ει γ' έρωτας με ε 
τι άγαδον οιδα, ο μηδενδς άγαβόν εατιν, ουτ οΐόα, ούτε δέομαικ1 2 3 
(III. 8, 3.). Λ jó tehát relatív. Hasonlóan áll a dolog a széppel. Ari- 
stippos kérdéseire Sokrates kijelenti, hogy sok szépet ismer, s hogy 
e sok szép lehetőleg különbözik egymástól. Aristippos azt hiszi, hogy 
ez ellentmondás, mert — kérdi: — «πως oiv το τψ χαλώ ανό
μοιου χαλ.ον αν ε'ίτΡ (III. 8, 4-.). Sokrates erre példákból mutatja ki, 
hogy a szép nem más, mint a jó, hogy tehát a szép is osztozik a «jó» 
relativitásában. Ugyanazon dolog lehet szép is, rút is, jó is, rossz is 
(III. 8,7.). Miért? Mert mondja az érdekes megokolás : απάντα γάρ 
άγαβο, μεν χαι χαλ.ά έστι προς ίί. άν ευ ε%7], χαχ/'ι δε χα'ι αισχρά προς 
a αν χ.αχώς»8 (III. 8, 7.). A szép tehát szintén relatív. Egyúttal azt is 
láthatjuk, hogy a hasznosság fogalma tartja össze a szép és jó fogalmát. 
Ezt Sokrates verbis expressis is kimondja : minden, a mi az embereknek 
hasznos, e tekintetből szépnek és jónak tartandó, t. I. a mennyiben hasz
nos. IV. 6, 8. ezt olvassuk: «ró apa ωφέλιμον άγαβόν έατιν ότιμ αν 
ωφέλιμον ή» ;4 5 és IV. 6, 9. : «το χρήσιμον άμα χαλάν έστι προς ο άν 
ij χρήσιμον».6 A sokratikus erkölcstan relativismusa és utilismusa szük
séges következménye a sokratesi rationalismusnak, de egyáltalán nem 
központja, a mit főleg amaz elvek miatt kell hangsúlyoznunk, melyeket 
Xenophon Sokratés szájába szeretne adni, miről alább szólunk. Sokrates 
csak azért teszi utilistikussá az ethikát, mert a rationalismus üres formá
ját meg kell valamivel tölteni.

Ezek után érthető, mért kötelező az erény-tudás : mert tartalma 
kapcsolatban van a haszonnal s ennek révén az önzéssel. Teljesen sokra
tesi tehát a következő nyilatkozat: » Σοφίαν δε xa't σωφροσύνην ou 
διωριζεν, άλλα τον τα μεν χαλά τε χα'ι αγαδά γιγνωσχοντα /ρησβαι 
αυτοις χολ τον τα αισχρά, ειδότα ευλαβεΐσδαι σοφόν τε xa't σωφρονα 
έχρινεν». Gyakorlati következménye ennek, hogy csak a bölcsek teszik a
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1 Vájjon tehát azt kérded tőlem, tudok-e valami jót a láz ellen ? . . .  
No hát, ha a felől kérdesz tudok-e olyasmi jót, a mi semmire se jó, sem 
nem tudok, sem nem akarok tudni.

2 Tehát hogyan lehetne a széphez nem hasonló szép ?
3 Mert mindaz jó és szép, a mi czéljának megfelel ; rossz és rút 

pedig, a mi meg nem felel.
4 Tehát a hasznos azon tekintetben jó, a melyben hasznos.
5 E szerint a hasznavehető arra nézve szép, a mire hasznavehető.

Magyar Pædagogia. VIII. 3. 11
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szépet és jót. Azok ellenben, a kik nem tudják az erényt, természetesen 
nem is gyakorolhatják (III. 9, 5.), mert n apu. irre az azat sxaazoç, zotZzo 
xac аосроя èazet/1 (IV. G, 7.). Az erkölcstelenség e szerint nem bűn, ha
nem csak tudatlanság. Midőn Mem. III. 9, 8. az irigység kerül szóba. 
Xenophon tudósítása szerint Sokrates így nyilatkozott: а то az о utaz ос 
(ppo'jctiu) név uvdpi otjx «V a ’j  iß^vac, тоЬя rjhd-iou? ai ose яо.аугсх 
átázó»* (III. 9, 8.). De ha nem képzelhető, hogy a ki tudja a jót és szé
pet (=  hasznosat), az ne kövesse is, s fordítva tehát, ha csak az követ
heti a szépet és jót, a ki tudja, akkor hol marad a morális imputatio ? 
Az értelem az indítékok médiuma, az a közeg, a melyen át a cselekvésre 
biró erők az akaratra hathatnak. Ha ez a közeg rossz, vagyis, ha a 
motorok nem hathatnak a psychére, akkor minden imputatiónak meg 
kell szűnnie. Ha nincs beszámíthatóság, akkor morális vagy immorális 
cselekedetről sem lehet szó. Azaz : a sokratismus voltakóp minden 
ethicismus iránt közömbös. A rationalismus bábeli tornyáról nézve 
az emberek csak okosak vagy oktalanok lehetnek, jók vagy rosz- 
szak nem. A sokratesi ethika szempontjából részvét, érzékenység, sze
retet s. í. t. mint alogikus tünemények, egyszerűen megfoghatatlanok. 
Ez magából a dologból következnék, de a Memorabiliák is igen érdekes 
adatokat szolgáltatnak ez állítás igazsága mellett. I. 2, 49—55. olyan 
követelményekről van szó, melyeket ha Sokrates maga nem vont is le, 
okvetetlenül le kellett volna vonnia. Hogy mennyire előtérbe tolta Sokra
tes a fogalmi tudást morális téren is, bizonyítja a kategoros amaz állí
tása, hogy Sokrates szerint «ojg zöv auafléazepov úrid zotj aocpwzépoo 
vópipov sírj о sósa dac »1 * 3 (I. 2, 4-9.). Természetes, ha az ész korlátlan 
tyrannus, a minővé Sokrates tette. Xenophon hasztalan polemizál a kate
goros ellen ; elhiszszük neki, hogy Sokrates nem tanította az atyáknak 
bilincsbe verését, de végelemzésben oda vezet az ő rationalismusa. Jus
son itt eszünkbe, hogy Aristophanes «Felhőiben» az apaverő Pheidippi- 
des Sokrates tanítványa. Ide való ama rationalistikus színű következte
tés is, hogy csak azok érdemlik a tiszteletet, a kik tudnak s tudásukat 
előadni képesek (I. 2, 52.), hogy a baráti jóakarat tényleges segélynyújtás 
nélkül mit sem használ (u. o.). Az meg egészen egyezik a sokratesi ratio- 
nalizmus mivoltával, hogy a betegeknek és vádlottaknak nem a rokonok 
használnak, hanem az orvosok, illetőleg az ügyvédek (I. 2, 51.;. A ratio 
korlátlan venerálásából magyarázható ama kegyetlen utasítás, melynek 
való voltát Xenophon is elismeri, hogy ha a lélek elköltözött, «sy ^

1 Tehát ki-ki csak abban bölcs, a mit tud.
3 Ez okos emberrel ugyan meg nem történik, de az együgyüek 

mindig sínylődnek e bajban.
3 Hogy törvényes dolog, ha az okosabb az esztelent megkötözteti.



fiivrj yiy'jzTru (ppùwio'.ç*, a közvetlen vérrokon testét ie lehető gyorsan 
kell kivinni és eltemetni (I. 2, 53.). Végkép felháborító ezen parancs meg- 
okolása : hiszen az emberek is eltávolítják saját testükről mindazt, a mi 
használhatatlan és haszontalan, ú. m. hajat, körmöt, daganatot, nyálat (I. 
2, 54.). Xenophon megkísérti itt védelmezni a mestert, de védelme szánal
mas vergődés és direct megerősítése a sokratesi rationalismusnak. Bevallja, 
hogy Sokrates mondotta a fönnebbieket, de csak « éTtifisr/.wor; árt то 
a<ppov атс/мп; sort » * (I. 2, 55.).

Miféle pædagogiai elvek folyhatnak az ilyen ethikából ? A felelet 
egy pillanatig sem lehet kétséges. A sokratikának ethikai tartalma egy
általán nincs. Sokrates csak fogalmakat analyzált és definiált. így defi
niálta az erény fogalmát is s ez minden.! Kutatta az erény lénye
gét, s miután rationalis definitióját naegadtayixrvább semmiféle ethi- 
kával nem törődött. Mind a mellett ethikai rationalismusának jelen
tősége félreismerhetetlen. Sokrates függetleníti a vallástól a morált s az 
észt az etliika terén is autonómnak nyilvánítja, ép úgy, mint Kant, ki a 
theoretikus észt nem különíti el a praktikus észtől, sőt e kettőt azonos
nak mondja. Míg azonban Kant a theoretikus ész által okozott bajokat a 
praktikus ész postulatumaival akarja paralyzálni, Sokrates a rationalis- 
tikus etlnkának aggályos következményeit nem csak nem bírja, de nem 
is akarja megszüntetni. Nem bírja : mert elve egyoldalú, nem akarja : 
mert egyáltalán nem akar semmit, csak fogalmi műveletet. Sokratesnek 
nem volt a mi értelmünkben vett ethikája, tehát nem is taníthatott sem
mit, sem erényt, sem egyebet. Sokratesnek nem voltak materiális közölni 
valói, Sokrates nem tudott semmit, csak azt, hogy semmit sem tud. Ez 
nem szójáték nála ! Sokrates sohasem tudhatta, hová vezet ki a dialógus, 
a melyet ellenfelével folytatott. Benne megvolt a hajlandóság és ügyes
ség a fogalmak construálására, de a construálás végeredménye a priori 
nem volt előtte világos. Sokrates kutatott az inductio segítségével, de azt 
nem tudta előre, mit fog találni ; keresett, de ha nem talált is, meg volt 
elégedve, mert maga a keresés (a dialectica) volt az, a mit voltakép akart. 
Sokrates teljesen meg van elégedve az alapos és kimerítő discussióval, 
az exetasissal, a végeredmény meglehetősen közömbös neki. Ethikája is 
voltakép csak az erény fogalmának definiálása, de csak formális definiá
lása. Etliikájának relativismusa és utilismusa teljesen alárendelt fontos
ságú rationalismusával szemben. E két phœnomenon csak a rendszer 
peripheriájában van, nem centrumában ; csak függelék, csak folyomány, 
nem princípium. Sokrates nem volt tehát ethikus, sem pædagogus ; nem 
volt, mert nem lehetett. Sokrates nem lehetett tanító ; mert mit taníthat 
az, a kinek tényleg közölnivalói nincsenek ? Miért tanított volna ? Hogy

* Bebizonyítva, hogy a tudatlannak nincs becsülete.
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az akaratot javítsa, melyet nem ismert el ? Hogy a belátást segítse elő ? 
Talán, ha pædagogiai hajlamai lettek volna. De még így is nehezen. Ra- 
tionalismusa szerint a fogalmak benne vannak az alanyban, csak nincse
nek fölismerve. Sokrates nem hiába hasonlítja magát anyjához, Phaina- 
retéhez ; ő sem tud szülni (gondolatokat), de képes a gondolatok születé
sét elősegíteni. Képes tehát — hogy e mondást az ethikára alkalmaz
zuk — elősegíteni ama gondolat megszületését, hogy az erény tudás. 
De ez a definitio csak eszköz, melylyel az erényt létesíteni, megterem
teni lehet — illetve lehetne, ha volna miből, mert az erény-tudásnak 
Sokrates nem tud tartalmat adni, rationalis tartalmat t. i. A szükségtől 
kényszerítve folyamodik ugyan a reális élethez, de nem követ el elve 
ellen olyan hæresist, hogy a relativismusnak és utilîsmusnak a rationa- 
lismus szükséges következményeinek központi fontosságot tulajdonítson. 
Az erény =  tudás csak forma, csak heuristicus elv lévén, világos, hogy 
Sokrates nem tanított vele semmit. Yansokratesi elv (arationalismus), van 
sokratesi módszer (az inductio, maieutika), de sokratesi tanok nincsenek. 
Sokrates nem volt pædagogus, mert minden pædagogia tételez fel bizo
nyos mennyiségű morális és intellectuális közölni valót, melylyel Sokra
tes nem rendelkezik. Sokrates nem tanított semmit, mert nem tudott 
semmit.

Az üres semmi előtt állunk : a sokratesi rationalismusnak tartalma 
végkép nincs. Honnan veszi tehát a xenophoni Sokrates a positiv közölni 
valókat ? Xenophon adja a szájába. A legszebb a dologban az, hogy maga 
Xenophon jelenti ki verbis expressis, hogy Sokrates nem volt tanító, 
pædagogus! ’E&aúaa^e ói — mondja Sokratesről Xenophon— ее veq
àpezYjV ix  ay у siló t is v о § ápyópeov npávvoevo..........Zeoxpávrj s ói
iztjyyellavo fiiu ooósvt лшпоте votoùvov ouósv.1 (I. 2, 7—8.). Ugyan
ezen (I. 2.) fejezetben olvassuk: «/alvót ye oóóenwnove unsay evő ót - 
óáaxaloq eiuai voúvou»1 2 3 * (I. 2, 8.). De hogyan tehette akkor Xenophon 
őt aretálogossá ? Megtudjuk a folytatásból : « á llá  vw tpavepoq slvat 
votoûvoç ши èlnlÇscv snoist voug auvdtavpißouvaq kauvw pepowiivous 
sxeiMOV votoúvouq yswjoeoóac»6 (I- 2, 3.). Sokrates néma ethikai egyé
niségét tehát Xenophon megszólaltatja. Sokrates élete ethikai szempont
ból a legszebb mintaképek egyikét szolgáltatja. A nyilvános életben pél
dás hűséggel ragaszkodott a legmagasabb ideálokhoz. Az Arginusæ mel
letti diadal után, midőn a feldühödött népgyűlés halálra ítélte a had-

1 Csodálkozott, ha valaki az erény tanítását pénzért ígérte . . . So
krates ellenben soha senkinek nem ígért ilyesmit . . .

2 Mindazáltal soha sem tolta föl magát ennek tanítójául.
3 Hanem az által, hogy mint ilyen volt ismeretes, reményt öntött a

vele társalgóba, hogy őt utánozva, olyanokká lesznek, mint ő maga.



vezéreket, mert az elesettek testeit a nagy vihar miatt nem szedték 
össze — Sokrates, mint epistates, nem engedte, hogy a nép a törvény 
ellenére hozzon határozatot (IV. 4-, 2.). A 30 zsarnok uralkodása idején 
nem hajtotta végre a törvényellenes parancsokat (IV. 4-, 3.), s midőn a 
salamisi Leont fogva kellett volna parancsukra haza hoznia, nem enge
dett a kényuraknak (Xen. Hell. II. 3, 29.). Jóllehet könnyen menekül
hetett volna a haláltól, még elítélése után is visszautasított minden 
menekülési kísérletet. (Platon, Kritón.) A délioni ütközet alkalmával oly 
derekasan viselte magát, hogy a vezérek neki akarták adni a vitézség 
díját (Platon, Symposion). A magán életben az egyszerűség mintaképe 
volt : evésben, ivásban nem válogatott (I. 3, 5.) ; beérte kopott köpeny
nyel, mezítláb s alsóruhában járt (I. 6, 2.); tartózkodását a nemi ösztön 
undorító elfajulásától Alkibiades a platoni Symposionban hallatlan hős
tettként dicsőíti. Mindezen és hasonló más vonások fascináló erővel ha
tottak a derék Xenophonra. Hogyan engedhette volna, hogy ilyen köve
tésre méltó mintakép néma maradjon ? Az ember nem azért tud valamit, 
hogy másokkal ne közölje ! « / /á i / r« s  3á zobz окн/ахохта? —  mondja 
maga Xenophon — ôpw aúzobs дгсхьм>za$ re zoic; paváívouatv f/itep 
atjzo'c zuhoúo’.'j a áedáffxouffi xat zw Xóyw izpoafitfàÇovzaç»* (I. 2, 17.). 
így lehat Xenophon tette Sokratest ethikai mintaképpé és paedago- 
gussá. Ezzel az a haszon is járt, hogy a saját ethiko-pædagogiai elveit a 
legjobb ajánlólevéllel látta el. S a xenophoni Sokrates eljárása valóban 
mintaszerű pædagogiai érzékre mutat. A xenophoni Sokrates dicséretet, 
korholást, gáncsot, gúnyt minden lehető formában s a legerősebb sza
vakkal használ föl, hogy elveit s positiv tudását terjeszsze. Innen vau a 
Memorabiliák parainetikus hangja. A xenophoni Sokrates nem éri be a 
dialektikával : a legtöbb párbeszédből monolog lesz, melyben Sokrates 
de omni re scibili tud alapos felvilágosítással szolgálni. Ha Sokrates nem 
tudott semmit, annál többet tud Xenophon s a rationalismus szóvivőjét 
a legellentétesebb helyzetekben lépteti föl s beszél nemcsak ethikai kér
désekről, hanem oly speciális praktikus dolgokról, melyekkel Sokrates 
életében nem törődött. így a III. 4-ben theoretikus hadászatról van szó. 
Ehhez Sokrates ugyan nem értett, de annál alaposabban a 10,000 veze
tője. AIII. könyv 4. fejezetében a gazdálkodást dicséri Sokrates, ugyanaz, 
a ki életét az agorán csatangolva tétlenül töltötte s úgyszólván ingyen 
élt. Inti Eutherost, hogy oly dolgokkal foglalkozzék, melyek öreg korá
ban is elégséges jövedelmet adhatnak (II. 8.), ő, kinek szelleme apoló
giájában e szavakra fakasztja Platót : «'E\> írvjla jnapin ei/ù dia zrp; zoü

* De én azt tapasztalom, hogy minden tanító magát állítja fól ta 
nítványainak például, hogy ezek mint tegyék, a mit ők tanítanak és szó
val is arra buzdítják.
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fteoÔ Xazpslav ». Tanítja Kritont, hogy mint biztosíthatja magát a 
hamis vádlók üldözései ellen (II. 9.), — ő, a ki Xenophon nézete szerint 
a leghamisabb vádaknak esett áldozatul. Lebeszéli a fiatal és tapasztalat
lan Glaukont, hogy ne foglalkozzék kellő előleges képzettség nélkül poli
tikával (III. 6.), ő, a ki politikához soha sem értett, s azzal soha sem 
foglalkozott. Rábeszéli Charmidest, hogy csak lépjen fel az ekklesia 
előtt, s ne féljen a tömeg előtt beszélni (III. 7.), — ő, a ki az 
apológiában a dikasterion előtt ezt mondja i «oxsyvcuç Enjrs'pôç sitii 
TÇjç ivd-áde le^éeoq», — s hozzá azzal a megokolással, hogy félénk
ségre nincs ok, mert az ekklesia ványolókból, czipészek-, ácsok-, ko
vácsokból áll, a kik a legesztelenebbek és leghitványabbak, daczára 
annak, hogy csak bennök láthatta rationalis utópiájának gyenge meg
valósítóit. Hosszadalmasan és kimerítően ajánlja a barátságot (II. 
4. ; II. 5. ; II. 6 ; II. 10)., s odáig megy, hogy Theodoté hetairá- 
nak jó tanácsokat osztogat arra nézve, hogy mint ejtsen hálójába barát- 
kozás révén minél több áldozatot (III. 11.). Vaskos atyai tanácsban, 
részelteti Epigenest a testgyakorlás hasznáról (III. 12.). A leghosszabb 
dialógusokban és monológokban ajánlja az önuralmat (I. 5.; II. 1.;
IV. 5.). Óva inti barátait a külszintől : azokká legyünk, a miknek lát
szani akarunk (I. 7.). Lamproklest, fiát, hálára s anyja tiszteletére buz
dítja (II. 2.). A testvérével egyenetlenkedő Chairekratest testvéri egyet
értésre inti (II. 3.). — Nem szabad megfeledkeznünk ama buzgalmáról 
sem, melylyel barátainak az istenek tiszteletét és a positiv vallásosságot 
ajánlja (szétszórtan : lásd főleg IV. 3., I. 4.). Jóformán az egész könyvet 
ki kellene írnunk, ha mindent fel akarnánk sorolni, a mi a xenophoni 
Sokrates pædagogiai buzgósága és parainetikus modora mellett szól. De 
ennyi is elég annak bizonyítására, hogy mennyire meg volt győződve 
Xenophon a nevelés és tanítás szükségességéről. Nevelés-tanítás kellő 
auctoritás nélkül syderoxylon. Azért a sokratesi ethika Xenoponnál nem 
kutató és vizsgáló, hanem lényegében imperativ. A történeti Sokrates 
szerénységének s finom urbanitásának nyoma sincs a xenophoni Sokra- 
tesben, a ki nagy iskolának nézi a világot, melyben ő a pædagogus s az 
emberek a növendékek. A xenophoni Sokrates dehogy vallaná be, hogy 
nem tud semmit ; hogyan léphetne föl akkor paedagogusként ? ! Tudatos, 
mondhatni pöffeszkedő felsőbbséggel lép föl s előre tisztában van min
dennel : minden kérdésre tud feleletet, az élet minden viszonyában a 
legnagyobb jártasságot tanúsítja. Másfelől meg is kivánja magának a 
tiszteletet, s a mily jóakaró proselytái iránt, oly sarkastikus azokkal 
szemben, a kikről azt hiszi, hogy nem adják meg neki a kellő tiszteletet. 
Ezen állítás kissé bizonyításra szorul, de azért igazsága kétségtelen. 
A IV. könyv 2-ik fejezetében a xenophoni Sokrates, mint inoáoxaloq, 
kegyetlen akribiával mutatja ki Euthydemos tudatlanságát s maró gúny-
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nyal s kicsinykedő felsőbbséggel semmisíti meg a fiatal ember önbizal
mát — nem talán egyszer és esetleg, hanem több ízben és határozottan 
föltett szándékkal. Miért ? Mert Euthydemos «óvakodott attól, μη δόςη 
τον Σωκράτη θαυμάζειν επί σοφία.»1 * (IV. 2, 3.). Miután pedig ez be
következett s Euthydemos nemcsak Sokrates proselytájává lett, hanem 
szokásaiban is kezdte a mestert utánozni, akkor — mondja Xenophon : 
« ό  <Y í Í q εγνιο αυτόν ουτιος εχοντα‘ ήχιστα μεν διετάραττεν άπλούσ- 
τατα δε να), σαφέστατα έςηγεΐτο»3 (IV. 2, 40.). Ide való ugyanezen 
IV. k. 2. fejezet azon megjegyzése is, hogy a kiket nem sikerült meg
puhítania, «xai βλαχοτέρους ένόμιζεν»8 (IV. 2, 40.) A xenophoni So
krates tehát kétségtelenül tudatában van annak, hogy tud és közölni ké
pes ethico-pædagogiai elveket, «//ας ouv ένοχος αν εϊη τη γραφή ; 
kiált fel Xenophon, — δ φανερός ήν των σονόντων τους πονηρός επ ι
θυμίας έχοντας τούτων μέν παΰων, της δε ναλλίατηβ χαι μεγαλοπρε
πέστατης αρετής, . . . .  προτρέπων έπιθυμεϊν :»4 * * * (I. 2, 64.). Ha Xeno
phon így vélekedett, várhatjuk, hogy az üres sokratesi rationalis ethikát 
kitöltötte. Ez meg is történt. — Hogyan ?

Mielőtt e kérdésre felelünk, vizsgálnunk kell azon forrásokat, 
melyekből Xenophon az ő ethikai elveit merítette. Xenophon ugyanis a 
philosophiában csak dilettánsnak nevezhető, a ki a valamely okból neki 
tetsző princípiumokat minden lelkiismeretfurdalás és vizsgálat nélkül 
társítja, a nélkül, hogy tekintetbe venné, vájjon associálhatók-e ? Egy 
másik szokása — a mint már tudjuk ideáljaiért lelkesedni s elveiket 
dicsérgetni és magáéivá tenni. Eredetiség hiányában továbbá túlozza a 
kedvelt eszméket. Végre nem bírja megállani, hogy saját világnézetének 
is ne adjon kifejezést. S voltakép csakis ezt veszi komolyan, a mint ez 
lópten-nyomon kitűnik. Míg a kölcsönzött eszmék csak alkalmilag je
lentkeznek s csak járulékos elemekként szerepelnek, addig saját felfogá
sát annyira érvényre juttatja, hogy a Memorabiliák Sokratese egészen 
saturálva van elveivel.

Hogy voltaképi ethikai alapnézetével kezdjük, természetes, hogy 
az egészen immanens. Vallás és morál különálló tengő életet folytatnak 
felfogásában, pedig tekintve ama tisztultabb fogalmakat, melyeket az

1 Nagyon vigyázott, hogy ne lássák Sokratest bölcsesége miatt csodálni.
- Ez pedig a mint megismerte, hogy ilyenné le tt. . . legkevésbbé 

sem zavarta őt és a legvilágosabban és legérthetőbben oktatta.
3 Együgyüebbeknek tartá.
4 Hogyan volna tehát abban bűnös, a mi a vádiratban van ? . . .  a

ki mindenki tudomása szerint tanítványai közül azokat, kiken bűnös vágyak
uralkodtak, ezekről leszoktatta, a legszebb és legnagyszerűbb erényre pedig .. .
serkentette s az iránt a vágyat bennök felgerjesztette.
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istenségről alkotott, létesíthetett volna kapcsolatot a kettő között, mely 
nem nélkülözte volna a szilárdságot. Elenyészően csekély nyomokat 
mindazonáltal találhatni, melyek arra mutatnak, hogy fölfogásában a 
vallási momentum is befolyással volt a moralitásra. így az anya iránti 
hálának ethikai phænomenona azzal van megokolva, hogy az istenek is 
hálátlannak fogják az embert tartani, s ez esetben elvesztik kedvüket a 
további pártfogástól (II. 2., 14.). Ilyenféle nyilatkozat az is, hogy bará
tok megválasztása esetében ügyeljünk az istenek jeleire (II. 6., 8.). E nyi
latkozatok azonban sokkal szórványosabbak, semhogy bélyegző ismer
tetőjét képezhetnék ethikájának. Ellenben az eudaemonisrnus elvéből a 
xenophoni Sokrates minden nyilatkozata levonható. Ez nagyon termé
szetes is. A görögségnek különösen Sokrates korában kedves eszméje 
volt a boldogságot és az erényt oksági kapcsolatba hozni s a boldogságot 
az erény folyományává tenni. Ez Xenophon nézete is. Antiphon sophista 
nyilatkozatát: черт fù'x warp robs ipi'/.oa о ip obvias sodaipovearépouç 
ypyfjat pipvsadai» (I. 6., 2.)* ** teljesen magáévá tette. A sokratikusok 
ethikája egyáltalán eudemonistikus, kivéve magának Sokra tesnek etlu- 
káját, a melynek elve rationalistikus és Platonét, a mely mystikus. De 
ha a morál végczéljára nézve nagy az egyetértés a görög philosophusok 
között, annál nagyobb a különbözés ama kérdésben, hogy mikép érhető 
el ez <I végezel s hogy miben áll voltaképen az a boldogság. E kérdésben 
Xenophon lehetőleg alacsony álláspontot foglal el, t. i. az utilismus állás
pontját. Az utilismus, mint láttuk, megvan Sokrates ethikájában is, de 
csak mint következmény, mint eorrollarium ; a xenophoni utilismus 
ellenben centrális fontosságú. A sokratesi utilismusnak a rationalismüs 
a forrása, a xenophoni utilismusnak az önzés, az egoismus, melynek jel
szava jóformán : édité, bibite, post mortem nulla voluptas. E szempont
ból az embernek legfőbb kötelessége magáról gondoskodni és pedig — 
jól megjegyzendő — anyagi szempontból. Az Eutliydemossal folytatott 
dialógusból (IV. 3.) megtudjuk, hogy mért kaptuk az istenektől az észt: 
^pvrjuovsúovzss xarapavdávopsv, ozYj zx.aaza aupipipsi xai Tto't.hi 
frrp/a'jwjisda, dt w 'j ziZv re Zipafhov (í-olaúo/iev xni rá xaxá a'/.s 
zaps da.» (IV. 3., 11.)+* Valószínű, hogy Xenophont a sokratesi ratio- 
nalismus, melyet nem értett meg, bírta ezen nyilatkozatra. Lehet, hogy 
a sokratesi formális ethikát egyszerűen kitöltötte az egoistikus motívu
mokkal, melyeket aztán erősen kiszínezett s az előtérbe tolt. De ép oly

* Én azon hitben voltam, hogy a bülcselkedőknek boldogabbakká is 
kell lenniök.

** Visszaemlékezve rájövünk, hogy mi ezélra hasznos minden, és 
sokat kiokoskodunk, a mi által mind a jó dolgokat élvezzük, mind pedig 
a bajokat elhárítjuk.
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valószínű, hogy a xenophoni egoistikus motor magának Xenophonnak 
világnézetéből fakadt függetlenül a sokratismustól. Bármint van is 
annyi bizonyos, hogy a xenophoni sokratismus értelmében az erény nem 
más, mint okos önzés. Az erény creditivája az a haszon, a melyet köve
tése hajt az embernek. A bűn nem önmagáért kerülendő, hanem mert 
nem hasznos. Ama dialógban, melyet az Erény és a Bűn folytatnak, az 
előbbi többek közt azzal ajánlja magát, hogy az ő követői jóízűen esznek, 
isznak, jóízűen alusznak ; az ifjabbak örvendenek az öregek dicsérő sza
vának, az öregebbek az ifjak tiszteletnyilvánításának (II. 1., 33.). Az 
Erény aztán azt veti szemére a Bűnnek : mielőtt ehetnók-ihatnék, eszik, 
iszik (II. 1., 30.), hogy ατού ok πάντων ήοίστου άχούσματος, 'επαίνου 
σεαυτής, άνήχοος εί» (II. 1., 31.). 1 2 3 A Bűn hívei ifjú korukban 
testileg gyöngék, «πρεσβύτεροι ok γενόμενοι ταΐς φυχαΐς ανό
ητοι» s búsulnak, «r« μεν ήδέα êv τή νεάτητ: δ :αδραηόντες, τα 
δε χαλεπά εις το γη pác, άποθέμενοι. » (II. 1., 3 1 .)8 A xenophoni 
Sokrates -— olvassuk I. 2., 4. — kifogásolta a mértéktelen evést és dol
gozást, «τύ δε όσα ήδ'εως η ψυχή δέχεται, ταϋτα ίχανώς εχπονεΐν έδο- 
χίμαζε ' τούτην γάρ τήν εξιν υγιεινήν τε ίχανώς είναι χα'ι την τής ψνχής 
έπιιι.έλείαν ούχ έμποδίζειν εψη.»Λ A mértéktelenség azért elvetendő, 
mert visszatartja az embert attól, «προσέχειν τε τοΐς ιό μελό ΰ σι11 (IV. 
5., 6.)4

Az okosan számító ember nem él a pillanatnyi élvezetnek, hanem 
azon van, hogy ezt a pillanatot az egész életre kiterjessze. Ezért ajánlja 
Sokrates a Memorabiliákban Aristipposnak, hogy gondoskodjék már 
egyszer a jövőjéről is. (II. 1., 34.) Eutheros azt a tanácsot kapja tőle, 
hogy oly dolgokkal foglalkozzék, melyek az öregkorban is elegendő jöve
delmet hozhatnak (II. 8., 3.). (Ugyan hogyan gondoskodott Sokrates a 
maga jövőjéről?) a Τού ok αντί των ωφελού ντων τα βλάπτοντα προαι- 
ρείσϋαι ποιουντος χα'ι τούτων μ'εν έπιμελεΐσθαι, έχείνων δε άμελεϊν 
πείθοντας χα'ι τοΐς σωψρονοΖσι τι/, εναντία ποιεΐν αναγχάζοντος oisι τι 
Ανθρωποι χάχων είναι ;» (IV. 5., 7.)5 6 * — kiált föl buzgalmában a xeno-

1 A mit mindenek fölött kellemes hallani, a magad dicséretét, soha
sem hallottad.

2 Öreg korba jutva pedig lelkileg eltompultak, . . .  a kellemes dol
gokon ifjúkorukban átrohanva, a nehezeket pedig öregségükre hagyva.

3 De a mennyit a lélek szívesen elfogad, ajánlotta, hogy azt illen
dően meg lehet tenni, ezen életmódot ugyanis egészségesnek és elegendő
nek mondá, és hogy az a lélek gondozását sem akadályozza.

* Hogy figyelmét a hasznos dolgokra fordítsa.
6 Es gondolod-e, hogy az emberre nézve van valami rosszabb, mint

a mi azt eredményezi, hogy a hasznos helyett inkább az ártalmast választja
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phoni Sokrates. E nyilatkozatokból kitűnik, hogy minőnek képzelte 
Xenophon az eudaimomát. A boldogság ezek szerint nem egyéb, mint 
a vágyaknak okos kielégítése. E vágyaknak persze a lehetőség talajára 
kell építve lenniök. A legnagyobb boldogság Xenophon ezen elve szerint 
körülbelül ennyi: szidopeív Tton p.aD'fíiu i-T io n  яаптшп de io n  sárén o r / . i a v  

rs XO./.OJ1 o'exsln xa't 7có).tv xa't то okon and ptúnoeg те xa'e r o i s  àv&pwsré- 
n o e g  i t  p i f  pacsin so yprjadat. (IV. 1., 2.)1 Ez tehát praktikus életbölcse- 
ség, melynek hirdetésében Xenophon szerint Sokrates igen tökéletes 
volt. A Memorabiliák IV. könyv 5. fejezetét Xenophon így vezeti be : 
"fíq ŐS xa't sírta.x.Texwrípooq srioíse тоодаипбптад saurai, non au tolto 
kéqw. I)2 Az erényesség subjectiv föltétele ez adatok szerint a savoir vivre 
egy neme. Az erényesség végeredménye : az eudaimonia, mely materiális 
természetű. Nincs erény boldogság nélkül s nincs boldogság a ,hasz
nosának ismerete, illetőleg követése nélkül,/ mert: yXtdeoç, s i 'тед prj 
dunápsnog та tsupepspoura npárrstn so ts Átvitt sin ocsrae. (IV. 1. 5.) 3

Az utilistikus eudæmonismus tehát bélyegző vonása a xenophoni 
ethikának, helylyel-közzel hédonistikus színezettel. A xenophoni savoir- 
vivre azonban folyton szem előtt tartja azt az elvet, melyet legczélsze- 
rűbben így fommlázhatni : jusson is, maradjon is. Élvezzünk, de úgy, 
hogy ennek kárát ne valljuk. A xenophoni Sokrates ezért buzgó védel
mezője a mértékletességnek; a leghosszabb dialógusok egyikében (II. 1.) 
fejtegeti, hogy jó uralkodót önmegtartóztatás nélkül nem is képzelhetni. 
A ki az érzékiség szavára hallgat, nem jobb a legoktalanabb állatoknál 
(II. 1., 5.). Az önuralom elősegíti azt, hogy a praktikus életre használ, 
ható emberek legyünk (IV. 5., 1.). Ennélfogva az önuralom a képzelhető 
legjobb az emberre nézve (IV. 5. 8.). Az I. könyv 5. fejezetében Xeno
phon nem átallja a rationalista Sokrates szájába adni azon nyilatkoza
tot, hogy az önuralom az erény alapföltétele. Hogy miért, az megint 
világos. A mester maga hires volt szegénységéről és egyszerűségéről. 
Ezt azonban eszébe sem jutott hirdetni. Megtette helyette Xenophon. 
Kiolvashatni ezt a következő helyből is : тою.ито. ás Xsjcon ёте syxp a rs

es mi arra biztatja, hogy ezzel törődjék, amazzal pedig ne gondoljon és 
a mi az embeit arra kényszeríti, hogy a józanokkal ellenkezőleg csele
kedjék?

1 Mindazon tudomány után vágyódni, a minek segítségével mind a 
saját házukat jól kormányozzák, mind pedig a várost és egyáltalán mind 
az embereknek, mind az emberi dolgoknak hasznára tudnak válni.

2 Hogy pedig a vele társalgókat gyakorlatiabbakká tette, most azt is 
elmondom.

3 Együgyű, ki azt hiszi, hogy ámbár hasznos dolgokat művelni nem 
tud, mégis boldog lesz.



oTEpov Trnq"efiyotq Г/ roiq Xóyotq èciUTOv êTïedetxvuev.* (I- 5., 6.) Xeno
phon tehát megint megszólaltatja a néma mintaképet. Ha az önuralom 
az erény alapja, akkor a mértékletlenség minden bűn anyja. E következte
tést Xenophon csakugyan levonja Euthydemos képében : doxscq not, oJ 
—(DXpureq, '/.ij'Etv (ôç (h/opl ^ttov; тшх оса. той aalpuToq rpjo^dív nАр
тс av oùdep’.âç Aper/jq Tlpoarf/.st. (TV. 5., 11.)** Xenophon a megokolás- 
sal sem marad adós. A mértékletlenség megfosztja az embert a leg
nagyobb jótól, a bölcsesógtől (IV. 5., tí.). Hisz ez sokratismus ? Nem. 
Alább rögtön meghalljuk a következőket: A mértékletlenség nem engedi, 
hogy az ember a hasznosra törekedjék, sőt arra birja, hogy a jobb helyett 
a rosszabbat válaszsza. (IV. 5., 6.) Az utilismus tehát az a bizonyos 
bölcseség.

Az eddig vázolt xenophoni ethika — bár haeresis a sokratesi ratio- 
nalismus ellen — bizonyos következetességgel van keresztülvive : az 
erény okos önzés ; az erény czélja : a boldogság ; a boldogság : a mate
riális javak okos élvezése ; az élvezés szabályozója : az önuralom. E rend
szer ama fölfogáson alapul, hogy az élet megfizet magáért, hogy javaira 
érdemes törekedni. Maga Xenophon erről szívében mélyen meg volt 
győződve, a mint ezt abból is láthatni, hogy az isteneket épen a mate
riális javak élvezhetése miatt kell tisztelnünk. (IV. 3. : I. 4-.)

Ezen oly átlátszó rendszer azonban egyszerre elhomályosul Xeno- 
phonnak philosophiai laicismusa folytán. A hedonikus eudahnonia elvé
nek hajója szétszakad a relativismus kikerülhetetlen követelményeinek 
zátonyán. A relativismus benn volt a sokratikában is, de — mint lát
tuk — csak corollariumként szerepelt. A ki a tudást tartja a legfőbb 
jónak, annak szemében az élet javai mindenesetre kisebb értékűek s 
ezek között azután érték tekintetében könnyű fokozatot találni. Lehet 
tehát, hogy Xenophon Sokratestől kölcsönözte relativismusát. De sokkal 
valószínűbb, hogy a kynikus Antisthenestől. Valószínűbb, mert a xeno
phoni relativismus oly nyers erővel lép fel, a minőt csak; a semmiféle 
formalitással nem törődő kynikustól várhatni ; de még inkább azért, 
mert a xenophoni relativismus semmisnek nyilvánítja nemcsak a sokra
tesi tudást, hanem a xenophoni hedonikus eudaimoniát is. A mi az elsőt 
illeti, a Mem. IV. 2.-ben következő a gondolatmenet: Euthydemos azt 
mondja, hogy az egészség jó, a betegség rossz. Sokrates ellenveti, hogy 
sokszor az egészség rossz, a betegség jó (pl. az egészséges ember hajó
törést szenvedhet, mert egészségében bízva hajóra ült, a mi a beteggel

* Ilyeneket beszélvén, tettleg még önmegtagadóbbnak mutatkozott, 
mint szóval.

** Ezzel úgy látszik, azt mondod, ó Sokrates, hogy a testi gyönyörök 
rabszolgaságában álló embernek egyáltalán semmi köze sincs az erényhez.

XENOPHON MEMORABILIÁINAK PAEDAGOGIAI JELENTŐSÉGE. I 7  I
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nem történik meg.) Erre azután Euthydemos elismeri, hogy a mi majd 
használ, majd árt, az se jó, se rossz (IY. 2., 31—32.). íme a sokratesi 
relativismus. De a xenophoni Sokrates relativismusa tovább megy. 
Euthydem ugyanis fölhozza, hogy a bölcseség (tehát a tudás) kétségtelen 
jó, mert az ember minden körülmények közt szívesebben bölcs, mint 
tudatlan. A xenophoni Sokrates azonban Daidalos, Palamedes és mások 
sorsára hivatkozik, annak megmutatására, hogy a bölcseség is osztozik 
a javak relativitásában, mert az említetteket bölcseségúk sodorta vesze
delembe (IY. 2., 33.). E gondolatmenet homlokegyenest ellenkezik min
den sokratesi rationalismussal. Ha Sokrates úgy lett volna meggyőződve, 
hogy a bölcseség kétséges valami, akkor mint fanatikus rationalista 
bizonynyal magának a bölcseségnek fogalmából deducálja a relativitást, 
nem pedig ama viszonyból, melyben a bölcseség a tyché ezerféle alaku
latával áll. Ez a gondolatmenet kétségtelenül antisthenesi, esetleg xeno
phoni, de semmi esetre sem sokratesi. Ha e pontra nézve még habozunk, 
semmi esetre sem habozhatunk az összes javak relativitása kérdésében. 
Miután ugyanis ugyanezen Euthydemos a bölcseséget is kétségesnek 
engedte declarálni, végre ezt mondja : Ktvou'/eúsi à'jauiciloy штатом 
чуч.дом sh/ас то sùdaipoMsTv. (IV. 2., 34.)1 Euthydemos tehát itt ma
gának Xenophonnak legó'szintébb meggyőződését s folyton alkalmazott 
és szüntelen hangoztatott elvét juttatja kifejezésre. Euthydemos ellenve
tésére Sokrates azzal felel, hogy kimutatja, hogy az élet javai — melye
kért Xenophon annyira lelkesedik különben — u. m. szépség, erő, gazdag
ság, dicsőség stb. -— mind kétesértekű javak. Ha ezt Xenophon elismeri, 
akkor egész parainetikája vizzé válik, egész világnézete csúffá van téve. 
Ha minden jó relativ, minek akkor a jóra törekedni ? Ha a gazdaság 
relative jó, minek akkor a munkaszeretetet ajánlani, a gazdagság forrá
sát, a mit pedig Xenophon megtesz ? Ha a dicsőség chimæra, minek 
akkor a harezi borostyánra törekedni, mint Xenophon s minek a dialó
gusokban hadi dolgokkal foglalkozni, mint Xenophon ? Ha a tekintély 
és politikai befolyás nagy veszély csiráját hordja méhében, minek akkor 
a nevelés szükségességét azzal okolni meg, hogy a jótehetségű és jól 
nevelt ember képes uolxíav гг xa?.wç oixeíi/ xo.t тто/о.м.»? (IV. 1., 2.) 2 
Minek a «hasznos» dolgokra törekedni, ha a «haszon» csak agyrém? 
Magának Xenophonnak kétségbeesését juttatja kifejezésre Euthydemos 
resignáló felkiáltása: « ' A/■)■ à uryj, sí y s prjoï то sùâainousîv s~acvojv 
opüwç X éyw, ôfi.o У о y (7) prjo'oT! 1трос. roi/? ftsobç, eoyeoflai yprj slâévai» 
(IV. 2., 36.).1 2 3 Mire a xenophoni Sokrates hallgatag malitiával más

1 Úgy látszik, hogy az elvitázliatlan jó csak a boldogság.
2 Mind a saját házát jól kormányozni, mind pedig a várost . . .
3 De lia még a boldogságot magasztalva sem beszélek helyesen, be

vallom, hogy már azt sem tudom, mit kell az istenektől kérni.
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tárgyra tér át. Miért nem felel? Mert a felelet kiáltó ellentétben volna 
a Memorabiliák egész többi tartalmával. Xenophon annyiszor hirdette, 
hogy az istenek gondoskodnak az emberekről, s így az ember hálával 
tartozik nekik, hogy most képtelen az egyedül még lehető nyilatkozatra : 
Nem is kell kérni az istenektől semmit, mert nincs szükségem semmiro. 
Ez valóban a befejezett kynismus elve, melyet Antisthenes annyi meg
győződéssel hirdetett. A kynismus ama tapasztalati tényből indul ki, 
kogy az ember vágyainak száma határtalan s hogy a boldogság azon 
fordul meg, teljesülnek-e vágyaink vagy nem. Ha minden vágyunk tel
jesülhetne, akkor esztelenség volna kielégítésükre nem törekedni. Tény
leg azonban csak minimális részben teljesülnek s ez a boldogtalanság 
forrása. Mi tehát a teendő, hogy az eudaimoniát, az erényes állapot 
gyümölcsét, megszerezzük ? El kell nyomnunk vágyainkat, le kell mon
danunk szükségleteinkről. A dolgok, akarásom objectumai, nincsenek 
hatalmamban, de maga az akarás igen. Ha vágyaim nincsenek, nem 
kell attól tartanom, hogy teljesítésükre fordított erőlködésem kárba 
vész s én a kudarcz érzetében boldogtalannak érezzem magamat. Ama 
kérdésre : Mi könnyebb : a vágyak teljesülésében a maximumot elérni, 
vagy a vágyakat a minimumra reducálni ? — a kynismus a reducálás 
észszerüségét hangoztatja. A xenophoni Sokrates — mint láttuk — a 
fönnebbi contextusban nem mer a kynismus álláspontjára helyezkedni. 
Másutt, midőn a kynismust az ő okosan-hedonikus szempontjából is 
elvetendő bujasággal helyezheti ellentétbe, megadja a fönnebb visszatar
tott feleletet: «iyw Sí vonlja) rô fiív fiyàEvoç oésaftai îïsïov eîvat, то 
o'ó g èhiyiarwM èyyuràrco той flstou, xat то fiív iïeîov хратютом, то 
д еууитчтш той tisíou ёууитатш точ хратштоо» (I. 6., 10.).* De vájjon 
komolyan ez volt a meggyőződése ? Élete bizonyítja, hogy nem. S ha 
fölteszszük, hogy ez az ő igazi nézete, akkor megsemmisítjük a Memora
biliák utilismusát, mely lépten-nyomon jelentkezik s melyre ezen egyet
len adattal szemben bátran hivatkozhatunk, mint olyanra, mint leg
belső szívbeli meggyőződésére. Az enkratistikus motívum az ő világ
nézetétől teljesen idegen. Utilisticus és hedonistikus eudaimoniájára mi 
sem lehet jellemzőbb ama nyilatkozatnál, melylyel Sokrates halála fölött 
vigasztalja magát : Sokrates — mondja — oly korban volt már, hogy 
ha azonnal nem is, de nem sokára meg kellett volna halnia s halála 
által megszabadult az életnek legnehezebb részétől, melyben a szellemi 
erők megfogyatkoznak, t. i. az öregségtől (IV. 8., 1.). így csak az beszél-

* Én pedig azt tartom, hogy semmire sem szorulni, isteni dolog, a 
lehető legkevesebbre szorulni pedig legközelebb áll az istenséghez, az isten
ség pedig a legjobb, tehát az istenséghez legközelebb lenni annyi, mint a 
legjobbhoz lenni legközelebb.
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hét, a ki a boldogságot a materiális javakba helyezi. Xenophon csak a 
gyakorlati utilismust vette komolyan : ethikai mozgatója valójában anti- 
morális mozgató : az egoismus.

(Folytatása köv.)
F rankl István.

IRODALOM.

Két könyv a művészeti nevetés érdekében. 1. Italia . Úti rajzok és tanulmá
nyok, irta: Berzeviczy Albert. Budapest, 1899. (Franklin-Társulat). 235 
lap, liarmincz képmelléklettel. Ara fűzve 3 frt 50 kr. — 2. Kóma. 
Irta: Dr. Schoener Rajnóld. Fordította: Yartin József. 290 rajzzal.
Budapest. Az Athenaeum Írod. és nyomdai részvény társ. kiadása. 
Ára : 18 frt.

Tanügyi sajtónkban napirenden van a művészeti oktatás kérdése, 
kivált mióta minden szép eszméért lelkesülő közoktatásügyi miniszterünk 
a középiskolai művészeti oktatás érdekében megtette azt a helyes érzék
ről és paedagogiai belátásról tanúskodó lépést, hogy két egyetemünk 
tanárképző-intézetében a művészettörténeti gyakorlatok szervezését 
inaugurálta nyilván abban a meggyőződésben, hogy a középiskolai taná
rok csak akkor mutathatnak föl sikert [ezen a téren, ha ott, a hol a 
középiskolák számára tanárokat nevelnek, a művészetek múzsája is hajlé
kot nyer. Valóban mindaddig, míg két egyetemünk az e tekintetben 
szükséges eszközökkel fölszerelve kezébe nem veszi ezt a dolgot, addig 
elhamarkodott intézkedés volna annak megállapítása, mennyit tegyen a 
középiskola a tulajdonképeni czél elérése érdekében. Addig meddő dolog 
azon is vitatkozni, vájjon külön tárgy legyen-e a művészettörténelem 
a középiskolai tanításban vagy csak candirozva legyenek vele a humánus 
irányú tárgyak. A túlterhelés réme kisért évek hosszú sora óta : de 
miért ? arra is megfelel egy legújabb miniszteri rendelet, a mely valahára 
véget akar vetni annak a módszernek, a mely eddig — lucus a non lu- 
cendo — prsegnans nevét épen önmagának tagadásától, a módszertelen
ségtől kapta s a memoria fejlesztését (?) tekintette egyedüli feladatának. 
Ha a tanárok ezután minden igyekezetüket a tanulók érdeklődésének föl
keltésére és ez érdeklődés kielégítésére fogják fordítani s a tankönyv 
betűje helyett a dolgokat és azok ratióját szerepeltetik, akkor a túlter
helés réme nem fogja többé ijesztgetni a gyönge sziveket s akkor talán 
majd arról is beszélhetünk, külön tárgyként állítsuk-e föl a középiskolá
ban a művészettörténetet vagy csak Mädchen für Alles gyanánt a többi
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tárgyak ancillájává tegyük. Részemről, liogy az eddigi discussiókkal 
szemben álláspontomat már most kifejezzem, aztíliiszem, bogy az utóbbi 
megoldás olyan lenne, mintha, teszem, a szabadkézi rajzról azt határoznók, 
hogy ne legyen külön tantárgy, hanem alkalmilag minden tanár rajzolja és 
rajzoltassa a tárgya körébe eső dolgokat. Jó volna, ha meg lehetne való
sítani. Igenis, kívánatos, hogy a művészettörténeti vonatkozásokra, az 
alkalmi szemléltetésre minden arra alkalmas tárgy tanára gondot fordít
son, de a képző művészet fejlődése menetével, feladataival, eszméivel és 
eljárásával csak akkor fog a tanuló megismerkedni, ha annak egész fo
lyamát szemléletes úton, a lényeges mozzanatok megfigyelésére ráta
nítva, systematikus összefüggésben áttekintheti. Csak egy dolog ellen 
kell előre is tiltakoznunk, a mire nálunk, sajnos, még mindig olyan nagy 
a hajlandóság : művészettörténeti compendimnok beszajkózása, magas 
piedestálon formulázott, de meg nem értett Ítéletek «bevágatása* ellen. 
A művészettörténetet a tanulónak nem otthon kell tanulnia, hanem 
legyen e tanítás az iskolában az érdeklődő, mohón figyelő ifjú lelkek 
üdítő forrása a tisztán észfoglalkoztató, szárazabb ditciplinák okozta fá
radság után. A művészetek ismertetője tanítsa meg a gyermekeket 
látni, tanítsa meg a művészeti szépet érezni és az illető korok ízlése 
szempontjából méltányolni : akkor опте túlit punctum.

Nem ,bevezetés' akart lenni az, a mit itt elmondtam, a czikkem elé 
írt két mű ismertetéhez, nem, egyenesen Berzeviczy könyve ismerteté
séhez tartozik, mely, bár látszólag távol van attól, hogy a jelzett iskolai 
czélok szolgálatában álljon, mégis a legjobb könyvek szokása szerint az 
ifjúság képző eszközének is kiválóan alkalmas lévén, mintegy biztatott 
hogy az elmondottakat vele hozzam kapcsolatba. A napi és időszaki 
sajtó már több oldalról osztatlan dicsérettel emlékezett meg e minden 
ízében szép, kedves, tanulságokban igazán gazdag könyvről, épen azért 
helyén való, hogy a fönebb jelzett szempontból a Magyar Pædagogia is 
örömét fejezze ki hasonló művekben bizony meglehetősen szegény iro
dalmunknak e könyvvel való gazdagodásán s rámutasson arra a haszonra, 
a mely e könyvből a művelt nagy közönségen kívül az iskolára is hára
molhat s kétség kívül háramolni is fog. Azt a kedves meglepetést, a 
melyet közéletünk kiváló alakja, hazánk tanügyének mindenkor lelkes 
bajnoka a Budapesti Szemlében megjelent ,Italia* czimű czikksorozatával 
a művelt közönségnek szerzett, nem is fokozhatta volna jobban egyébbel, 
mint azzal, hogy e czikksorozatot ilyen ízléses, sikerült illusztrácziókkal 
díszített könyvben közkincsünkké tette. A könyv «úti rajzokat* és «tanul
mányokat* foglal magában. De csalódnék, a ki ez úti rajzokba szemé
lyes élményeket, csevegésszerű leírásokat, tájékoztatásokat vagy plane 
Biidecker-szerü lajstromozásokat, pedáns teljességet keresne. «Üti rajz* 
csak a mű formája, a mennyiben a szerző nem systematikusan tárgyalja
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benne a művészettörténetnek felkarolt anyagát, hanem egyes városokhoz, 
mint művészeti székhelyekhez fűzi elmélkedéseit, tapasz'.alatainak philo- 
sophiáját, művészettörténeti, œsthetikai, históriai fejtegetéseit. S ezt a 
formát szerencsésen választotta meg Berzeviczy, mert e forma nem csak 
könnyű és tetszetős az olvasóra nézve, hanem a dolog természeténél 
fogva egyúttal e tárgyalások objectiv alapjául is méltán szolgálhat, mert 
egyéni arczulatot ad a könyvnek és részeinek, nem az író szempontjából, 
ki sokat olvashatta Homerost, hogy oly önmegtagadással volt képes 
tárgya mögé rejtőzni, hanem a tárgyalt művészeti korok és irányok 
szempontjából. Hiszen a művészet fővárosait, a legfőbb ,művészeti irá
nyokat repraesentáló székhelyeket írja le benne művészeikkel és műve
ikkel egyetemben. Mindenütt megtalálja emberét, a ki az illető város 
művészi törekvéseinek leghívebb kifejezője, irányadója ; a kit a viszo
nyokkal s a viszonyokat ismét vele magyarázza. Meglepő eruditio, igazán 
classikus műveltség és biztos, átlátszó mélyreható ítélet vezeti tollát 
mindenütt. S e megvesztegethetetlen indicium mellett hogy tud lelke
sedni, hogy tud rajongani a classicismusért s még inkább annak újra 
éledéséért, a renaissance-ért ! Valóban e lelkesedés, e rajongás nélkül, 
melylyel minket is úgy magával ragad, melyben olyan szívesen osztozunk 
vele, nem is lehetett volna megírni ezt a könyvet. S ma, mikor a művé
szetben egyrészt ismét a barokk, másrészt a secessiós naturalismus kezd 
uralkodni, jól esik a Kuskinok renaissance-elitélő nézetei ellen Berze
viczy könyvének conservativ szelleme s az idő- és izlés-szentelte becses 
hagyományok tisztelete, mely minden lapjáról súgárzik. Nem múló 
impressiók visszatükröződése ez a könyv, hanem mélyreható stúdiumok 
becses eredménye, a melyből méltán meríthet megbízható tájékoztatást 
a művelt olvasó, kivált ha olaszországi útra készül. Nem is Bádecker- 
szerű könyvek azok, a melyek az olaszországi utazást gyümölcsözővé 
tehetik. A Badeckerek turista robotolás számára valók, eszmét nem ad
nak, a látottakat meg nem értetik, nem engedik, hogy az utazó a sok 
fától meglássa az erdőt. Egyet azonban ki kell emelnünk : elemi tájékoz
tatást senki se keressen Berzeviczy könyvében, mert ez épen annyira 
hiányzik belőle, mint az arra vonatkozó tanácsok, hogy melyik irányban, 
milyen vonattal utazzunk s melyik hotelbe szálljunk. Berzeviczy, azt 
hiszem, olyan embereknek írta művét, a kik, mint ő, valóban készülnek 
egy-egy olaszországi tanulmányútra s a művészetek iránt első sorban 
érdeklődnek, ennélfogva mindaz, a miről itt szó van, nem egészen terra 
incognita előttük ; de olyanoknak is szólhat ez a mű, a kik már egyszer 
jártak Olaszországban Bädecker kíséretében, de mert folyvást azt con- 
sultálták, látni nem jutott idejük, talán nem is tudták, mit kellene lát- 
niok. Berzeviczy könyvéből megtudhatja az Italia-utazó, mit kell látnia, 
mit kell alaposan megnéznie. «A ki soha sem járt Olaszhonban (Olasz-
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országban ■’)  mondja előszavában — vagy legalább ennek az ország
nak a történetével és művészetével nem foglalkozott, az természetesen 
az én munkámat sem fogja az fí számára Írottnak tekinteni. De a ki 
egyik vagy másik irányban már némileg tájékozva, s a tárgy iránt már 
fölkeltett érdeklődéssel veszi kezébe könyvemet, az annak olvasása után 
talán nyiltabb szemmel fogja látni és jobban fogja tudni élvezni azt, a 
mit az olasz művészet és az olasz történet nyújt neki.» Valóban, a ki 
már járt Olaszországban s azokat a művészi alkotásokat, a melyekről e 
könyvben szó van, látta és jól megnézte, az fogja a művet kétségkívül 
leginkább megérteni és élvezni. Én azonban azt hiszem, hogy ha majd 
középiskolai ifjúságunkat bevezetjük a művészetek történetébe s érdek
lődésüket e dolgok iránt fölkeltettük, ismereteiknek alapját megvetettük, 
akkor a legfelsőbb két osztályban bátran kezükbe adhatjuk e könyvet, 
hogy látókörük szélesedjék, ízlésük finomodjék és vágy ébredjen bennük, 
hogy az emberiség legdicsőbb alkotásait Italia ege alatt lássák és meg
ismerjék. Ne legyen ifjúsági, ne tanári könyvtár, a melyből hiányozzék 
ez a megnyerő, kedves könyv, a melynek nevelő hatását csak fokozza az 
a körülmény, hogy az actuális közélet egyik kiváló férfiénak alkotása, 
mely bizonyítja a szellemieknek soha nem múló becsét s a művelt lel- 
kekre nézve maradandó hatását, és mutatja, hogy az igazán nemes lel- 
keknek éltető eleme a tudomány és a művészet.

Bírálni e könyvet kétségkívül lehetne, mint minden emberi alko
tást. Bizonyára több dolog említése hiányzik belőle, a mit talán kere
sünk, így pl. egy kissé behatóbb szemle Bóma ó-kori műemlékei közt. 
Azonban minden irányú teljességet nincs jogunk várni olyan könyvtől, 
a melynek kiváló jolessége épen az előadás formája, a kényszer nélküli 
természetesség, a melyet fel kellett volna áldoznia, ha rendszerességre, 
teljességre törekedett volna. Egyes állításait is lehetne talán czáfolgatni 
egy vagy más szempontból. A római nyaralóról pl. épen nem mint 
virágos ról és árnyas tól beszél nekünk Lanciani vagy Boissier; Proper- 
tiusnak soha sem volt háza Tiburban, ha talán a hagyomány beszél is 
róla, Horatius alapjában véve nem érdemli, hogy Maecenas udvaroncz- 
ának neveztessék. Szerkezetileg az újabb florenczi benyomásokat talán 
jobb lett volna nem választani el a florenczi benyomásoktól stb. Séd 
minima non curat praetor. Mindezek s ezekhez hasonló egyéb megjegy
zések szinte restelkedve vonulhatnak a homályos háttérbe e könyv 
fényoldalai előtt. Szivemből óhajtom, hogy egy szalon asztaláról se hiá
nyozzék Berzeviczy lelkes Itáliája.

A másik mű, a melyről ez alkalommal meg kívánok emlékezni, 
Schoener gyönyörű díszműve, Нота, a mely eredetileg német nyelven 
látott napvilágot, de a német kiadással csaknem egyidejűleg magyarúl is
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megjelent, dicsérve az Atlienæum áldozatkészségét és könyvkiállító képes
ségét. A magyar kiadás t. i. minden ízében a német díszmíínek mása. íme, 
az örök város ismét hirdeti hatása folytonosságát, midőn annyi kiváló 
leírás és ismertetés után ismét egy, a művelt nagy közönségnek szánt 
díszműben jelenik meg szemünk előtt és követeli, hogy vele foglalkoz
zunk. Ki kell e könyvről jelentenem, hogy benne is egy kiválóan alkal
mas képző-eszközt nyertünk általában a classica philologia s nevezetesen 
a classikus műtörténet szemléltetése számára. S itt először is a könyv 
rajzait kell említenem, a melyek legnagyobb részt művészi rajzok repro- 
ductiói s igazán festői, kedves cyclusban mutatják be a régi és modern 
Róma nevezetességeit, romjait és palotáit, templomait, nyilvános és 
magánházait, utczai életét stb. E képek igen sikerültek, kiváló szemlél
tető eszközök, gyönyörűséggel nézheti a Róma-járt ember is, meg az is, 
a ki Rómát soha se látta. Alexander Bernât a Budapesti Hírlap-ban nem 
rég megjelent tárczaczikkében («Művészeti nevelés») többek közt azt is 
fejtegette, mily hiányos a műtárgyaknak képekben való szemléltetése, s 
hogy ezeknek csak akkor van hatása, ha az ember eredetijüket is látta. 
Hát kétségkívül igaz, hogy a legjobb szemléltetés az eredeti alkotás 
látása s a kép legtöbbet mond annak, a ki a kép eredetijét ismeri ; de 
mert ilyen szemléltetésben csak igen ritkán van módunk s tanítvá
nyainknak sokszor még a közel eső dolgokat is bajosan mutathatjuk be, 
bizony a legtöbb esetben meg kell elégednünk azzal, ha az ismertetendő 
dolgot jó rajzban, képben bemutathatjuk. Egy okvetetlenül szükséges 
hozzá, az, hogy maga az ismertető saját szemével látta légyen a magya
rázott képek eredetijét ; ha a képben hozzá fűzi autopsián alapuló meg
jegyzéseit, ha lelkesedésével képes a képeket megeleveníteni s ha össze
hasonlítások útján, melyekhez a tanulók tapasztalatainak, szemléleteinek 
köréből veszi az anyagot, kellő fogalmat tud adni a képben bemutatott 
dolgok arányairól és hatásáról, akkor a képekben való szemléltetés sem 
maradhat eredménytelen s a lélekre való hatása nem fog elmosódni, ha 
a tanár irányítja a szemlélést és nem bízza teljesen tanítványaira, hogy 
mit lássanak, mit figyeljenek meg. A ki e könyv képeit részenként, 
alkalmilag, kellő magyarázatokat nyerve, figyelmesen átnézi, annak 
kétségkívül elég tiszta fogalma lesz az örök városról, mindenesetre élénk 
vágyakozásra gerjed, hogy a rerum pulcherrima Rómát valamikor 
színről-színre lássa. Annak az embernek a kezében pedig, a ki valaha 
Rómában járt, megbecsülhetetlen emlék lesz ez a könyv, a melynek 
illusztrácziói lépten-nyomon kedves emléket fognak benne fölidézni. 
Hogy ily nagy munkában, 290 illusztráczió közt technikailag gyöngébb 
kivitelű is akad, azt nem vehetjük rossz néven.

Áttérve a könyv szövegére, a melyet Yartin József gondosan és 
szakértelemmel, itt-ott azonban nem minden stiláris nehézkesség nélkül
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fordított, az teljesen felöli a történeti Kómát és nem csak jelen állapotá
ban mutatja be, hanem minden nevezetes koráról megemlékezik. Olyan 
emberről, a ki mint a szerző, már 20 éve Kómában él, nem várhatni 
alapos munkánál egyebet. Nagy teljességgel fejtegeti tárgyát, sőt a nagy- 
közönség szempontjából nem ritkán nagyon is nagy mértékben értékesíti 
minden oldalú tájékozottságát, a mennyiben a lényegesebb dolgok melllett 
a kevésbbé fontosakat sem igen tudja mellőzni. így a könyv egy kissé ne
héz olvasmánynyá válik, de, ha mértéket tartunk benne, jutalmazóvá is. 
Franczia esprit-1 nem találunk leírásában, jellemzéseiben, de megbízható 
vezetést, sokoldalú tájékoztatást annál többet. Hogy tárgyalása köréről 
fogalmat nyújtsak, hadd soroljam el fejezeteinek czimeit : Ave Róma ! 
(általános tájékoztatás a Rómába érkezés után). A via Flaminián és a 
Pinoión (egy séta). «Sic transit gloria mundi» (a fényes mult és a rideg 
jelen összehasonlítása). A Corso (modern városi kép, a mai élet rajza). 
A római építészet történetének első évezrede (kezdve a templum Casto- 
rumtól a S. Croce in Gerusalemme-ig). A második évezred építkezései 
és rombolásai. Róma, a Vaticán s a renaissance. A modern Róma kelet
kezése. A savoyai ház Rómában. Apróságok a Yaticánból (nagyobbsíra 
a pápáról és környezetéről). Roma sacra (istentisztelet). Templomok és 
paloták romjai közt (a Palatínus leírása). Palotákról, kertekről és utczák- 
ról. A római farsang hajdan és most.

Mindezekben maguknak a képzőművészeteknek külön nem jutott 
ugyan nagy tér, közülök leginkább a mtíépités szerepel. Szívesen vettünk 
volna egy pár sétát nem csak a Corsón s a via Flaminián, hanem a gyűj
temények műkincsein keresztül is. Szerzőnk az illusztráczióknl fölvett 
szoborművekről sem szól részletesen, nyilván, mert anyaga roppant ter
jedelme nem engedte s úgy gondolta, hogy e czélra egy hasonló terje
delmű (287 nagy 8°) második könyv volna szükséges. Én azonban azt 
hiszem, hogy egy kis gazdálkodással ezeknek a számára is lehetett volna 
egy kissé nagyobb helyet juttatni : legalább a legkiválóbb szoborműveket 
kellett volna bővebben tárgyalnia.

A könyv azonban így is gazdag tárháza a Rómára vonatkozó 
tudnivalóknak. A Yaticánról ugyan itt-ott kelleténél liberálisabban ír, 
de nem annyira, hogy a köteles tiszteletet és jó ízlést sértené. Az ifjúság 
szempontjából szerettem volna, ha a fordító két passust elhagy e könyv
ből, a kövezet fentartásának forrását («nyilvános hölgyek» adója) és a 
Yaticán férfi-szopránjainak prasparalását (eunuchus-ság útján).

Kívánom különben, hogy a szép mozaik-utánzatú födélbe kötött 
könyvnek, a melynek belső lapja a következővel együtt a Sixtus-kápolna 
remek tetőzetének festményeit ábrázolja, mentül több magyar olvasója 
és vevője akadjon s még egyszer igaz örömömet fejezem ki, hogy könyv
piaczunk ilyen remek könyvvel gazdagodhatott. Csenoeri J ános.
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A z em b er i é r te le m  e v o lu t ió ja . Philosophiai tanulmány. Irta 1 Vona- 
szek .4. Antal. Budapest, 1898. — Ara?

Irodalmunkra és fejledező magasabb műveltségünkre nézve ked
vező jelnek kell tartanunk, hogy az utóbbi évtized alatt több jelentékeny 
philosophiai munka jelent meg nálunk, melyek szélesebb körben is talál
tak olvasóra és elismerésre. Ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy philo
sophiai termésünk valami gazdag s valami önálló, bár a régihez képest 
a termelést elég bőségesnek és önállónak kell tartanunk : hanem azt, 
hogy philosophiai íróink szaporodnak, az olvasóközönség emelkedik s a 
philosophiai műveltség bizonyos társadalmi körökben terjedőben van.

Az ismertetésünk tárgyát képező tanulmány is az eminenter philo
sophiai munkák közé soro'andó s az úgynevezett «nagy hypothesisek» 
egyikéről szól, melyek századunk természettudományi irányából és nagy 
eredményeiből jöttek létre ; e nagy kérdések az erő és anyag, a fajok, az 
emberiség haladásának kérdései, s köztük mint legegyetemesebb, a 
fejlődés eszméje, alkalmazva a világegyetem összes tüneményeire. Ez 
utóbbival egy idő óta nálunk is többen foglalkoznak, a kikhez «Az em
beri értelem evolutiója» ez. tanulmányában Wonaszek Antal is csat
lakozik.

Ily természetű kérdéseknek szakszerű vizsgálata, s ily irányú mun
kák szakszerű bírálata természetesen a Magyar Paedagogiának nem 
tartozik feladatai közé, bár a pædagogia maga is erősen philosophiai 
jellemű, társadalmi tudomány ; «Az emberi értelem evolutióját» sem fog
juk tehát bírálni, de ismertetni kötelességünknek tartjuk, mert a munka 
egyes megjegyzései egészen a pædagogia elevenjébe vágnak, másrészt, 
mert az értelem evolutigjának kérdése elég közelről érdekli a psedago- 
giát, mely mint gyakorlati foglalkozás az emberi értelem kifejlődésének 
kezdettől fogva egyik leghatásosabb eszköze volt. Ugyanis a gyakorlati 
pædadogia — az evolutionisták nyelvén szólva — maga is egyike azon 
külső, ráható körülményeknek, melyek a gyakorlás által a tehetségeket 
növelik s ez által az ember magasabb értelmi kifejlődéséhez hozzájárul
nak ; a gyakorlati nevelés is növeli az erőket, gyarapítja, felhalmozza, . 
hogy az utódokra, mint fokozott képesség öröklődjék át. Az evolutio 
tanának tehát a paedagogus előtt nem szabad ismeretlennek lennie ; de 
viszont a pædagogia e tan tudományos kifejtésével nem foglalkoz- 
hatik, mert ez nem feladata, hanem annál inkább feladata az ily keretébe 
vágó általános tanoknak elméleti és gyakorlati értékesítése.

Wonaszek munkájának gondolatmenete — lehetőleg a szerző sza
vait használva — a következő.

Első fejezete az ember egyéni természetéről szól. A szerző a cha- 
raktert és az individualitást a természet alkotásának és nem a mestersé-
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gosen alkalmazott más tényezők eredményének tekinti ; ennél fogva 
a természet minket jó előre maga qualificált bizonyos életfolyamatra 
értelmi és erkölcsi természetünk tekintetében egyaránt. A nevelés, taní
tás és szoktatás ezen mit sem változtathatnak s az emberek közt levő 
erkölcsi és szellemi különbözőségeket csak is a fokozatos fejlődés, az 
evolutio hatásának tulajdoníthatjuk. Az ember fejlődött, mondja a szerző, 
testi, szellemi és erkölcsi tekintetben, de ez a fejlődés nem az egyénben, 
hanem a fajban megyen végbe és a szerzett tulajdonságok öröklődnek, 
átszármaznak az utódokra, és az individualitás alaptulajdonságaihoz 
csatlakoznak.

A munka alapvető részének tulajdonképen a második és a harma
dik fejezet tekinthető. Amabban áttekintését adva a Spiritualismus, az 
empirismus, majd Kant ismereteredete azon tanainak, melyek tanul
mánya körébe tartoznak, kimondja, hogy a gondolkozás formái nem a 
lelki tevékenység eredeti attribútumai, hanem, miként az élet különböző 
alakjai, a fokozatos fejlődés eredményei és hogy az ismeret törvényei, a 
gondolkodás formái teljesen a természet törvényeitől függenek, mert a 
lelki tevékenység főszerve az agy, az agy pedig fejlődik, tehát a lelki 
tevékenység is fejlődik. A harmadik fejezetben pedig a szerző azt a kér
dést vizsgálja, hogy a lelki tevékenység alá van-e vetve az átöröklés tör
vényének s hogy az átöröklés maga ismét mennyiben járul hozzá az 
értelem fejlesztéséhez ? S miután megállapítja, hogy a szervezet eredeti 
tulajdonságai, valamint szerzett módosulásai átöröklődnek, következteti, 
hogy az értelem determinálva van a faj, a családi jelleg, apáink lelki 
tulajdonságai által. Ezután bővebben vizsgálván a szerzett módosulások 
átöröklésének tényét, felállítja a tantételt, hogy a szervezet módosulását 
megfelelően a lelki módosulás is követi, minek folytán meg van vetve 
az alapja az értelmi evolutio lehetőségének.

A munka veleje a negyedik fejezetben van, melyben meghatároz
ván az «értelmet», vizsgálja az átöröklés és az evolutio szempontjából az 
ösztönöket, az érző képességet, az emlékezetet, az értelmet, a tudomá
nyos és művészeti hajlamot, az érzelmeket és szenvedélyeket, az erkölcsi 
érzéket és a lelki betegségeket. Kifejti, hogy mindezen lelki erőket és 
állapotokat az átöröklés gyarapítja, de mivel a lelki betegségeket is 
átviszi az utódokra, az átöröklés alapja a lelki hanyatlás fokozatos fej
lesztésének is s ennek megfelelőleg bebizonyított ténynek tekinti, hogy 
az erkölcsi sülyedés végelemzésben a testi szervezet hanyatlásának 
következménye.

Az ötödik fejezetben a történelemben nyilatkozó evolutiót fejte
geti. Szembe állítván az ember kezdetleges, ős vadállapotát a mai kor 
czivilizált emberének állapotával, a társadalmi tömörülést tekinti az 
emberi értelem és erkölcs magasabb kifejlődésének alapjául. Röviden
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jellemezvén a vadász-, a pásztor- és a földművelő élet fokozatait, a műve
lődés magasabb kifejlődésében is az átöröklést veszi fel alapul, noha nem 
tekinti lényegteleneknek a külső okokat sem, mint a hadjáratokat, érint
kezést, kereskedelmet, intézményeket stb. Ez alapon magyarázza a törté
nelmi hanyatlások korszakait, melyekben a szervezeti degeneratio egész 
népfajok kipusztulását is eredményezheti. Ily degenerált kornak tartja a 
középkort, melyet részletesebben jellemez.

Az utolsó (hatodik) fejezetben az evolutio egyetemes érvényességét 
fejtegeti, azt igyekezvén kimutatni, hogy a természet nagy világában az 
ember nem képez kivételt, az evolutio egyetemes törvényének ő is alá 
van vetve.

Ez rövidre ogott gondolatmenete a munkának, mely élénk tollal, 
szabatos, világos stilnsban, sok tanulmánynyal van megírva, s oly elmé
vel, mely nem csak reprodukál, hanem bizonyos önállósággal teremteni 
törekszik. A szerző tanulmányát átolvasni nekünk élvezetes és tanulságos 
volt, s ilyennek fogja találni — azt hiszszük — mindenki, a ki a 
philosophiához s annak egyik legmagsabb problémájához hajlandóságot 
érez. Azonban a kedvező benyomás ellenére sem hallgathatunk el 
néhány, nem annyira bíráló, mint csak az ismertetéshez tartozó meg
jegyzést.

A legelső természetesen az, hogy az evolutio tana ez idő szerint 
még a kezdet kezdetén állván, csak oly hypothesisnek tekintendő, mely
ben a philosophia a világegyetem tényeit, mint legfőbb elvben, egységbe 
foglalni törekszik. Végleges igazolása a jövő feladata. De a munka rész
leteiben is sok a hypothetikus elem, sőt maga az alap, az átöröklés tana 
sincs oly tökéletesen kifejtve, hogy rája egy teljesen szilárd rendszert 
lehetne építeni. Ezt szerzőnk munkája is több helyt igazolja, maga be- 
vallván, hogy a bizonyítékok nem mindenütt állanak rendelkezésére a 
kivánatos és szükséges mértékben. A munkát nem is tekinthetjük a be- 
végzett igazságok rendszerének, hanem egy érdekes, positiv alapon álló 
kísérletnek, mely a természettudományok eszközeivel igyekszik meg
felelni a philosophia egyik legfőbb kérdésére. -— E mellett nem tartjuk 
fölöslegesnek megemlíteni, a mi főként a munka irodalmi formáját illeti, 
hogy az értelmi evolutio végső czéljának kifejtését óhajtandónak tartot
tuk volna, mert a munka jelenleg a bevégzetlenség hatását teszi az olva
sóra ; továbbá talán czélszerűbb lett volna a munkát az evolutio egye
temességének a tanával kezdeni, a melynek az értelem evolutiója csak 
egyik esete; végül nagyon hézagosnak találják a történelmi evolutio 
rajzát, s azt hiszszük, hogy Bodnár Zsigmond tanait is ezzel kapcsolatban 
kellett volna kifejteni és behatóbb fejtegetésben részesíteni.

Külön kiemelve, emlékszünk meg szerzőnknek azon tanáról, hogy 
a nevelés, tanítás és szoktatás a természetalkotta emberi Charakteren és



IRODALOM. 183

individualitáson semmit sem változtathat, mert «szabad akarat» nincs. 
A mi az állítás első részét illeti, a szerző kevésre látszik becsülni az em
berben az öncselekvő, az önindító, a tulajdonképeni activ képességet, 
melynél fogva másra és maga magára is visszahathat s ez által belső 
átalakulásának egyik tényezője lehet. Ez az önnevelésnek az alapja. 
Szerzőnknél — a természettudományi tanok túlságos kiterjesztésénél 
fogva — az ember csak passiv lény, az öröklés és a körülmények mé
diuma, mely magától semmit sem tehet. Az akarat szabadságának kér
dése pedig — legalább előttünk — nem látszik oly éles ellentétben álló
nak az öröklés tanával. Ha a szabad akarat alatt — melynek valóságát 
érezzük és ez nem csalódás — nem a puszta önkényt, hanem a meg
gondolt elvek szerint való akaratot értjük, s szabadságunkat az elhatá
rozást követő állapothoz s ebben öntudatunk kötetlenségéhez kapcsoljuk, 
a melyet az okok szerinti elhatározás kisér : a nevelés lehetőségét is 
tisztábban fogjuk látni s az ember nem tűnik fel annak a passiv, gyá
moltalan médiumnak, melyet a determinismus csinált belőle, — e meg
jegyzésünkkel azonban a determinismusnak jogos igazait nem akarjuk 
érinteni és kétségbe vonni.

Minthogy azonban nem birálatot, hanem csak ismertetést írunk, 
abba hagyva megjegyzéseinket, az élvezetes és tanulságos munkát óivá-
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sóinknak figyelmébe szívesen ajánljuk.

Z e itsc h r ift  fü r  p ä d a g o g isc h e  P s y c h o lo g ie .
Dr. Ferdinand Kemsies, Oberlehrer an der Fi|
Oberrealsehule zu Berlin. Berlin, Verlag von Her 
I. Jahrgang Heft. 1.

A fentírt czímen a folyó év eleje óta új német fblyóirá.t-jelenik 
meg, mely azt a kettős feladatot tűzi kirmaga elé, hogy egyrészt a 
paadagogiában érvényt szerezzen az újabb psychologiai kutatás eredmé
nyeinek, másrészt a psychologiai elmélkedésnek minél több anyagot 
juttasson a gyakorlati pædagogus megfigyeléseiből.

A folyóirat feladatáról részletesen tájékoztatni kíván az előttünk 
levő első füzetnek «Fragen und Aufgaben der pädagogischen Psycholo
gie» (a pædagogiai psychologia kérdései és feladatai) czímű első czikke, 
melyet a folyóirat szerkesztője, Kemsies, írt. E dolgozat, mely külön
ben egy a berlini «Psychologischer Verein» czímű társaságban tartott 
előadás reproductiója, egyike a leggyengébb programmczikkeknek, me
lyekét valaha tudományos folyóirat ólén olvastunk, és az e téren újab
ban mindenfelé nagy mennyiségben felvetett kérdéseket alig képes 
egyetlenegy új szemponttal vagy feladatjelzéssel gyarapítani ; egy rövid 
történeti visszapillantásában, melynek tárgya különösen Pestalozzi és
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Herbart pædagogiâja, annyi felszínességet mutat, a mennyivel német 
pædagogiai írónál vagy épenséggel szerkesztőnél csak igen ritkán talál
kozunk. A programmczikk szerint a folyóirat tartalma a következőkre 
fog kiterjedni : 1. A normális gyermek, illetőleg tanuló psychologiája ;
2. a pathologice disponált gyermek psychologiája; 3. a szellem hygie- 
niája, különösen az iskolában ; 4. a pædagogiai psychologia története ;
5. a pædagogiai psychologia határterületei (néppsychologia, állatpsy- 
chologia, physiologia, ismeretelmélet stb.) ; 6. könyvszemle, recensiók ; 
7. tudósítások iskolai és egyetemi személyekről és intézményekről, ható
sági intézkedésekről, a berlini és boroszlói psychologist egyesületek ülé
seiről ; 8. «Standesangelegenheiten» — azaz a tanítói rend ügyeinek 
megbeszélése, mely, azt hiszi a szerző, helyet foglalhat a folyóiratban, a 
nélkül, hogy «a tudományos tendentia ez által kárt vallana.» — Látjuk, 
meglehetősen tarka programm.

Az előttünk levő első füzet a szerkesztő bevezető czikkén kívül 
még két értekezést hoz. Az egyik (Cohn J.-tól) «Was kann die Psycholo
gie vom Pædagogen lernen ?» (Mit tanulhat a psychologia a pædagogus- 
tól ?) czímen nehány megfelelő példán kifejti, miképen egészítheti ki 
a tanító rendszeres megfigyeléssel és adatgyűjtéssel a kísérletező psycho
logue kutatását. A másik értekezés Gutzmann H.-tól való, a ki «Die 
Sprachlaute des Kindes und der Naturvölker» (A gyermek és a vad né
pek beszédhangjai) czímű czikkében megvilágítja azt a parallelismust, 
mely szerinte a gyermek és a vad népek nyelve között phonetikai tekin
tetben fennáll. Ez értekezéseken kívül tudósit e füzet a berlini és bo
roszlói psychologiai egyesületek üléseiről a múlt év utolsó hónapjaiban, 
ismertet egy norvegiai folyóiratban megjelent értekezést «a tanulók 
manuális ügyessége és intelligentiája között levő viszonyról», kisebb 
közleményeket hoz különböző német iskolaügyi intézkedésekről és végül 
folyóiratszemlét ád.

Be kell vallanunk, hogy az első füzet korántsem keltene bennünk 
nagy várakozást a folyóirat tudományos színvonala iránt, és különösen 
a szerkesztő beköszöntő értekezése kissé lehangoló kevesetmondó tar
talmával. Ha mégis érdemesnek tartottuk, hogy a Magyar Pædagogia 
figyelmét felhívjuk e folyóiratra, az nemcsak azért történt, mert a folyó
irat a maga specialis czéljaival mindenesetre említésre npéltó jelenség, 
hanem azért is, mert a kiváló munkatársak jegyzéke, melyet az új folyó
irat is felsorol, némi biztosítékot nyújt az iránt, hogy idővel tartalma
sabb lesz.

A Zeitschrift für pädagogische Psychologie évenkint hat füzetben 
jelenik meg. Előfizetési ára egy évre 8 márka ; egy füzet ára P50 márka.

W aldapfel -János.
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Ifjúsági előadások. Igen szerencsés és üdvös gondolat valósúl 
meg legközelebb a fővárosban, t. i. a színház felhasználása az irodalmi 
tanítás czéljaira. Sokan gondoltunk már effélére, hiszen a fővárosban 
minden föltétel meg van arra, hogy a középiskolai tanuló ifjúság minta
szerű előadásban láthassa a drámairodalom remekeit. Az ifjúság száma 
itt oly nagy, hogy egyéb közönség nélkül is megtölti a színházat ; itt 
van az ország legelső színpadja, a nemzeti színház, mely állami segede
lemmel állván fenn, a kormány kívánságára a tanulók számára lehetőleg 
csekély belépti díjat állapíthat meg. Azonban, a kik erre gondoltunk is 
és indítványozni kívántuk, leginkább a kormánytól vártuk az intézkedést. 
Örömmel jegyezhetjük fel azonban, hogy Erődi Béla főigazgató lelkes 
buzgalmának sikerűit a kormány egyenes beavatkozása nélkül az inten- 
danturával folytatott tárgyalások útján megvalósítani e gondolatot. 
Az előadások első sorozat:!t még ebben az iskolai évben megtartják. 
Húsvét utáni héten adják az első darabot, s aztán — legalább így ter
vezik — hetenként egyet, összesen 8-at; mindig délután. Az idei cyklus- 
ban színre kerülnek : a Bánk-Bán, Sophokles Elektrája, Shakespeare 
Yelenczei kalmárja és Szentivánéji álma, Molière Tudós női és Kép
zelt betege, Szigligeti Fenn az ernyője és Madách Ember tragédiája. 
Az előadásokat nevezetesebb æsthetikus tanárainktól (legfeljebb egy 
negyed óráig tartó) conférence vezeti be. A helyárakat elég kedvezően 
állapították meg. Ha a szemléltetés minden tárgy körében rendkívül 
fontos kelléke a tanításnak, mondani sem kell, hogy a drámáról csak a 
színpad utján nyerhetni igazi fogalmat. Irodalmi szempontból ez előadá
sok nagy tanulsággal kecsegtetnek ; annál inkább, mert a tanulók nem 
egyenként, hanem osztályuk egész közösségével fogják megnézni. De álta
lános paedagogiai hatása is lesz annak, ha a kulturélet ez ágazatába 
maga az iskola vezeti be a tanulóifjúságot, s így közönséget nevel a 
magasabb művészetnek, viszont az ifjúságban a felsőbb rendű művészeti 
szükségletet fejleszti ki. Hozzá fog ez járulni ahhoz, hogy jövőre a szín
házak classikus előadásainak is meglegyen a maguk műértő közönsége, s 
ezzel a színház magasabb értelemben vett feladatának élhesson. Bizony
nyal maguk az előadó művészek is kedvvel és becsvágygyal fognak 
közreműködni, s a nemes czélon kívül lelkesítőleg fog hatni rájuk az a 
gondolat is, hogy az ő bármily művészi, de egyéniségükhöz kötött, el
röppenő alakításuk emlékét ezek a fiatal lelkek fogják legtovább meg
őrizni s későbbi nemzedékekhez is eljuttatni.
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MAGYAR PÆDAGOGIAI TÁRSASÁG.

Felolvasó ülés Í899. február i8-án.

Jelen vannak : Leövey Sándor elnöklése mellett Bartos Fülöp, 
Böngérfi János, De Gerando Antonia, Doroghsági Dénesné, Gyom lay 
Gyula, Geőcze Sarolta, Gallauner Luiza, Gyulay Béla, Gyulay Béláné, 
György Aladár, Halász Ferencz, Kovács János, Károly Gy. Hugó, 
Komáromy Lajos, Kozma Gyula, Kerékgyártó Elek, Kempelen Gyuláné, 
Lakits Vendel, Lederer Abris, Mártonffy Géza, Marmula János, Nagy 
László, Négyesy László, Peres Sándor, Badó Vilmos, Szuppán Vilmos, 
Sebestyénné Stetina Ilona, Szabó József, Somogyi Géza, Volenszky Gyula, 
Vendler Irma, Trüjtler Károly, utóbbi mint jegyző. Ezeken kívül számos 
nő és férfi vendég.

I. Elnök az ülést megnyitja, A felolvasó asztalhoz De Gerando 
Antónia ült s felolvasta: «A művészei szerepe a tanításban» czímű érte
kezését. A Társaság az érdekes előadást megéljenezte és a felolvasó 
úrnőnek köszönetét szavazott. (Az értekezést 1. a jelen füzetben.)

II. Dr. Gyulay Béla «A polgári leányiskolák reformja»-ió\ tartott 
felolvasást. (L. folyóiratunk jelen számát.)

A felolvasást érdekes eszmecsere követte. Először is Szuppán Vilmos 
fejtette ki nézeteit. A tételekre egyenkint nem akar reflektálni ; észrevé
telei inkább általános természetűek. Előadó igazságtalanul vádolta a 
felső leányiskolát, mely oka lenne annak, hogy a polgári iskola másod
rendű intézménynyé sülyedt volna. A vádat talán meg is lehetne fordí
tani, mert tény az, hogy a fejlődés lehetőségétől épen a felső leányiskolát 
fosztották meg a polgári leányiskolák. De nem akar szemrehányást tenni 
s csak azt kivánná, ne legyen egyik a másikának irigye. A czélt, melyet 
előadó a polg. leányiskolák számára kijelölt, helyesnek tartja. 0 is kivánja, 
hogy ne csak általános és széleskörű műveltséget nyújtson az iskola, 
hanem karöltve járjon vele bizonyos hasznossági szempont is. Úgy tudja 
azonban, hogy a tanulóknak 20°/o-a végzi el a tanfolyamot egészen s 
tanul tovább. A legtöbb kimegy az életbe s inkább ezekre való tekintet
tel kellene az iskolát reformáltatni. Nem érthet egyet az előadónak abbeli 
javaslatával, mely a polg. leányiskola további kibővítését czélozza. Ele
gendőnek tartja a fennálló évfolyamot, mert hiszen a tapasztalat bizo
nyítja, hogy a növendékeknek csakis mintegy a fele folytatja tovább 
tanulmányait a 3. és 4. osztályban. Ez nem is lehet másként, mert a 
hol nincsen vagyon a házban, ott a leányt már 14 éves korában otthon 
tartják s a háztartásban való segédkezésre fogják. A tanerők képzésére
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vonatkozólag éppen ma olvasott fel De Gerando igen figyelemre méltó 
fejtegetéseket s ő is azt kívánja, a tanár legyen művész és ne mesterember.

Kerékgyártó Elek röviden reflectál a nagygyűlésen mondott elnöki 
megnyitóra s örömmel fogadja, hogy a polg. leányiskolák reformját is 
megbeszélés tárgyává teszi a Társaság. Előadónak fejtegetései azonban 
nem elégítették ki. Nem barátja a folytonos tanterv-revisióknak. Előadó 
tervezete nem azt mutatja ki, hogy mennyiben nem felel meg a tanterv 
a nemzeti, valamint a vallás-erkölcsi nevelésnek, de annál inkább meg- 
hódolt a mindent elernyesztő hasznossági elvnek. Sajnálattal tapasztalja, 
hogy a polgári iskolának nem az a czélja már többé, hogy a polgári 
életnek neveljen tagokat, nevelje azokat nemzeti és vallásos alapon. Nem 
a tanterv és a tanerők itt a hibásak. Szerinte sokat rontanak e tekintetben 
a tankönyvek, melyek nem veszik tekintetbe külön a leányok s külön a 
fiúk fejlődését, hanem iratnak fiúk s leányok számára egy és ugyanazt. 
Ez nem helyes ! A családi követelményeket nem méltatják s e mellett 
igen szárazak. Előadó azt akarná, hogy a polg. leányiskola kész gazdasz- 
szonyt adjon ; vájjon ad-e kész férfit a középiskola ? Ezt soha sem érjük 
el. Ne is kívánjuk. A polgári leányiskola megteremtői iránt hálás tisz
teletet kell érezni, mi azonban a hasznossági elvnek megfelelőleg eltérí
tettük útjáról. Úgy látja tehát, hogy itt vissza kell fejleszteni az intéz
ményt s újra a nemzeti és vallásos szempontra terelni. Elfogadja azon
ban az előadónak azt a javaslatát, mely a négy éves tanfolyamot ötre 
akarja bővíteni, mert kívánatos, hogy a leányok 15 éves korukig járjanak 
iskolába. De az utolsó tanfolyamban nem a háztartásra kellene a figyel
met fordítani, mint inkább arra, hogy a kertészet és gyümölcsészet iránt 
gyújtsunk érdeklődést leendő honleányaink elméjében és szivében 
egyaránt. Azzal végzi felszólalását; «Ültessük vissza iskoláink falai közé 
az idealismust és sokkal boldogabb lesz a nő.» Somogyi Géza nem tartja 
helyesnek, hogy fiúk és leányok nevelése között olyan szigorú válaszfal 
vonassák. Külön tantervet fiúk és külön tantervet a leányok számára 
szükségtelennek tart. Hangsúlyozza a szerves egység szükségét. Ezt 
nemcsak a polgári iskolánál kívánja, sokkal inkább a népiskoláknál 
és felsőbb fokú intézeteknél. A népiskolai törvény okvetetlenül refor
málandó. Felsorolja ez intézetek lényeges hiányait, különösen kiemelve, 
hogy az állami eszme nem talál elég méltánylást. Tiltakozik olyan szerve
zet és irányzat ellen, mely a népiskola megrövidítését czélozza. Ma nin
csen népiskolánk. Nagyon megelégednék, ha a népiskola hat osztálya az 
előirt tananyagot teljesen feldolgozná. A népiskola öt és hat osztályát 
kellene inkább kiépíteni. Ha igaz hazafiak akarnánk lenni, perhorreskál- 
nánk olyan törekvéseket, a melyek a népiskolát megcsonkítani képesek. 
Dr. Кеш a nyolcz osztályú népiskolát követeli ; nekünk legalább a hat 
osztályból nem volna szabad engednünk. Tényleg a polgári iskolák is
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középiskolai rangra törekszenek. Ez nem helyes és kívánná, inkább ma
radjanak meg a népiskola keretében. Hivatkozik a lapok közleményeire, 
hogy az iskola nem felel meg feladatának. Mi ezt a sajtóvéleményt 
kicsinyeljük, pedig ez sem helyes. Inkább kutassuk az okokat. A nép
iskola, mint alapvető intézmény nem részesül kellő méltatásban. 
Kovács János titkár úgy látja, hogy az előadó és Szuppán ellenkező 
tapasztalatokra jutottak, pedig ő a maga részéről mindkettő véleményét 
össze tudná egyeztetni. Vannak községek, a hol a négy osztály elég, de 
olyanok is vannak, a hol ez nem elég. A fiúknál a qualificatio szempontja 
uralkodik, a leányiskolák nincsenek ebben a kényszerhelyzetben. A leány
iskolák inkább a társadalmi szükségleteket akarják kielégíteni, mit csak 
akkor alkalmaznak helyesen, ha egyúttal összhangzásba hozzák az élet köve
telményeivel is. Tehát nem helyesli, ha minden polgári leányiskola kibő
víttetnék ; ezt csak ott javasolná, a hol a szükség erre utalja az iskola- 
fenntartókat. Háztartási iskolára a fővárosban szükség van, vidéken erre 
bizony nincsen szükség. Maradjon meg tehát a polgári iskola törzse négy 
osztályúnak, de adjuk meg a szabadságot, hogy a hol a szükség megkí
vánja, magát kiegészíthesse. Gyulay Béla előadó zárószavában reflectál 
az egyes szónokok szavaira s újra hangsúlyozza, hogy a nőt külön kell 
nevelni, a hat osztályú népiskola ma még utópia, nem törekszik a nép
iskola megkárosítására, nem fogadja el Kovács közvetítő javaslatát és 
mivel érveit a szónokok nem döntötték meg, ragaszkodik javaslatához. 
A vita véget ért.

III. A felolvasó ülést a rendes tagok zárt ülése követi. Titkár 
javaslatára kültagokul felvétettek : Kömives József (Arad), Komlóssy 
Antal (Paks), l.aczó Endre (B.-Csaba), Külyéni Endre (Hosszúfalú), 
Flaschner Vilmos (Oravicza). Az ülés véget ér.

BEKÜLDÖTT MŰVEK.

Deutsches und ungarisches Wörterbuch. Német és magyar szótár. 
Szerkesztették Simonyi Zsigmoml és Balassa József. Első, német-magyar 
rész. Budapest, Franklin-Társulat. 1899. (nagy) 8.-r. 474 1. Ara füzva 3 frt., 
félbőrkötésben 4 frt.

(Hosszú idő óta ez az egyetlen nagyobb német szótárunk. A régib
bek már elavultak, mivel egyrészt számos mondvacsinált és soha közforga
lomba nem került szót tartalmaznak (a mivel megtévesztik a magyarul 
tanuló németet), másrészt nincs meg bennök az újabb évtizedek találmá
nyainak, intézményeinek, divatainak neve, továbbá a német és magyar újabb 
nyelvtisztitások elfogadott terméke. Ez a szótár ezeket lehetőleg fölvette, s 
különös gondot fordít a szólások fordítására. Külsőleg a szótár három hasá-
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bős beosztású, összesen 1410 hasáb ; petitszedése csak az anyag gazdagságát 
szolgálja, a szemnek nem árt, mivel a betűk alakja rendkívül ép és tiszta.)

Magyar Tájszótár. A m. t. Akadémia megbízásából szerkesztette 
Szinnyei József. Második kötet, IV. füzet. Szalad—találkozik. Budapest, 
Hornyánszky Viktor. 4.-r. 4SI—040 hasáb. Ara 1 frt. (Évenként négy füzet 
4 forint.)

Dr. Knauz Nándor. Emlékbeszéd. Az «Esztergom-vidéki régészeti és 
történelmi társulat» közgyűlésén felolvasta dr. Walter Gyula. 8.-r. 84 1. 
(Knauz arczképével és munkái bibliographiájával).

A jelenkori nyelvészei alapelvei. Irta Gombocz Zoltán. Különnyomat 
a M. Nyervőr XXVII. kötetéből. 8.-Г. 48 1. Budapest, Hornyánszky Viktor 
könyvnyomdája. Ara 30 fillér. (A derék fiatal nyelvész ez összefoglaló ta
nulmányát ily külön kiadásban szívesen fogják venni nyelvészeink.)

A mayyar nemzet története. Irta dr. Szalag József. A millennium 
alkalmából átdolgozta és újból sajtó alá rendezte dr. Baráti Lajos. 1073 
illusztráczióval és 118 mümelléklettel. I—IV. kötet. Budapest. (Lampel 
Bóbert (Wodianer F. és Fiai). Ara kötetenkint egész vászonkötésben 7 frt 
50 krajczár.

Románia gazdasági és néprajzi leírása. Magyar iparosok részére 
irta Strausz Adolf. (Magyar Iparosok Olvasótára. V. évf. 4—5. szám. Buda
pest. Lampel B. (Wodianer F. és Fiai). 8.-r. 95 1. Ara t>0 kr.

Levélszerinti oktatás a német nyelv tanulására. Irta Róder Adolf. 
Harmadik javított kiadás. 8.-r. 24 1. Budapest. Lampel B. (Wodianer). Egy 
levél ára 20 kr.

Krassó-Szörény megye közigazgatási térképe. Bajzolta Hátsek Ignácz 
(illustrált körzettel). Budapest. Lampel B. (Wodianer). Ara 30 kr.

Magyar könyvtár. Szerkeszti Radó Antal. Kiadja Lampel Bobért. 
(Wodianer F. és Fiai). Füzetje 15 kr. Megjelentek a köv. füzetek :

82. Henriette. Elbeszélés. Irta François Coppée. Fordította Bottlikné 
Tölgyessy Margit. 79 1.

83. Matilde Serao : Leányok. Elbeszélések. Olaszból fordította Tóth 
Béla. 69 1.

84. Sophokles : Antigone. Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel 
ellátta Kemenes (Kempf) József. 158 1.

85. Ábrányi Emil : Márcziusi dalok és egyéb költemények. 64 1.
86. Tolnai Lajos : A nagy-gyárosok és egyéb elbeszélések. 64 1.
87—88. Toldi estije. Költői elbeszélés hat énekben. Irta Arany János. 

Kiadja és bevezetéssel ellátta Bánóczi József, liáth Mór tulajdona. (Ifjúsági 
kiadások sorozata.)

89. Borús szerelem. Színmű három felvonásban. Irta Giuseppe 
tiiacosa. Fordította Badó Antal. 70 1.

90. Reliai Gáspár. Válogatott meséi. Az újabb helyesíráshoz alkal
mazta, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Imre Lajos. 53 1.

91. Tizian fia. Irta  Alfred de Musset. Francziából fordította Marquis 
Géza. 61 1.

92. Kielland Sándor : Elbeszélések. Norvégból fordította Bitoók
Emma. 64 1.



Hivatalos nyugtázás.

Tiszt, és rendes tagok önkénytes ajánlataikból fizettek : Hegedűs 
István 30 irtot, Négyesy László 10 irtot, György Aladár 5 irtot, Szuppán 
Vilmos 10 irtot, Mauritz Bezső 5 irtot.

Kültagok tagdijat fizettek :
1896- ra : Károly Ignácz Eger.
1897- re : Schön Józsei Budapest, dr. Walter Gyula Esztergom, 

Albert Józsei Pozsony, Morres Ede Brassó, Bartos F. Budapest, Somogyi 
Pál Debreczen, Dóczy Gedeon Debreczen, Kiss Albert Igló, Aldori Ber
talan D.-Szerdahely, Sziklay P. Gyula N.-Becskerek, Müller Ottilia 
Znióváralja.

1898- ra: Küzdy Aurél Eger, BründlÖdön Sopron, Zsuffa Fausztin 
Nagybánya, Láng János N.-Kalló, dr. Németh Antal Gyó'r (90, 97, 98-ra), 
Pataky Irma Győr, Ludmann Ottó Eperjes, dr. Cserép Józsei Budapest, 
Vörös Mátyás Léva, Stepankó Albert Budapest, Kirchknopí A. Kassa, 
Kun László Kunágota, Horváth Balázs Kassa, Laczkó Dezső Veszprém, 
Wlazsik Pál Sziklás, Tordai György Pancsova, Schön Józsei Bpest, 
Jeney Pál Kecskemét, Kramer Józsei Kismarton, Hoffmann Mór N.-Ka- 
nizsa, Tömöri M. Vilmos Z.-Lipcse, Löblovics Ignácz Arva-Nagyfalu, 
Szegess Mihály Veszprém, Doroghy Ignácz Nagybánya, B. Kiinda Gyula 
Budapest, Lutz György Nádasd, dr. Walter Gyula Esztergom, Dömök 
Erzsébet N.-Enyed, Zolich Károly N.-Tapolcsány, dr. Gerevich Emil 
Kassa, Gróf Lajos Lőcse, dr. Klupathy Jenő Budapest, Beberits Imre Pécs, 
Albert József Pozsony, Szurmó Ambrus N.-Kőrös, Kassuba Domokos 
Eger, dr. Morres Ede Brassó, Krécsy Béla Budapest, Pék János Székes- 
fehérvár, Eichler Jakab Losoncz, Maurer János Budapest, Pőcz János 
Békés, Miklós Gergely Budapest, Novák Sándor Budapest, Geréb József 
Budapest, Kardos Ignácz Szegzárd, Odor Henrietta Budapest, Odor 
Emilia Budapest, Neu Lipót Baán, ifj. Gébé Andor Ungvár, dr. Schőber 
Emil Szatmár, Szüts Mihály Debreczen, Szabó Adorján Kassa, Mohar 
József Győr, Malisza Ignácz Zenta, Schwetz Vilmos Dicsó'-Sz.-Márton, 
Szieber Ede Kassa, Bartos F. Budapest, Császár Elemér Budapest, Erdé
lyi Lajos Leipzig, Tóth Pál Miskolcz, Somogyi Pál Debreczen, Dvorcsák 
Imre Uj-Lubló, Müllner Mihály Majerka, Dóczy Gedeon Debreczen, Mo- 
csáry Gerő Győr, Nagy Lajos N.-Enyed, Marsits Bozina Temosvár, Be
rnes Emil N.-Azar, Kiss Albert Igló, Dóczi Imre Debreczen, Marosi 
Mihály Or-Darna, Horváth Ferencz Karczag, Valencsik Sándor Jász- 
ladány, Abrasits Antal Szabadka, Holczmann Ignácz Petrovácz, Farkas 
Sándor Budapest, Snasel Ferencz Budapest, Nemessányi Adél Újvidék, 
Szűcs Lajos Zenta, Paulay Ödön Pécs, Thuranszky Mária Budapest, 
Müller Ottilia Znióváralja.

1899 re : Vikol János Erzsébetváros, Bründl Ödön Sopron, Cserép 
József Budapest, Kun László Kunágota, Horváth Balázs Kassa, Gróf 
Lajos Lőcse, Kassuba Domokos Eger, Geréb József Budapest, Odor Hen
rietta Budapest, Odor Emilia Budapest, Stirling Sándor Pozsony, Malisza 
Ignácz Zenta, Császár Elemér Budapest, Gergelyi Jakab Budapest, Lőwy 
Mór Igló, Nagy Lajos N.-Enyed, Paulay Ödön Pécs.

Budapest, 1898. decz. 31-én.
Dr. G yu lay  Béla,

pénztámok.
V., váezi-körut 58.



Л  F r a n k l in -T á rsu la t k ia d á sá b a n  B u d a p esten  m eg je len t :

O L C S Ó  K Ö N Y V T Á R
S zer k e sz ti G y u la i P á l.

Az Olcsó Könyvtárt a vallás- es közoktatási minister SOíOi/05 sz. a. ajánlotta.

Az Olcsó Könytár kötetei teljes műveket adnak, nem kivonatokat és szemelvényeket.

A  k ö te te k  sz á m a i zű rje ib e n . E g y -e g y  szám  ára  ÍO k r .

Iskolai és házi olvasmányai alkalmas kötetek :

a) Színmüvek.
Bessenyei György. A philosophus. Vigj. 

(;-m—340)
Corneille Péter. Cinna, vagy Augustus 

kegyelme. Tragédia. Franeziából főid. 
Pajor Istv. (548)

— Cid. Tragédia. Franeziából ford. Eadó 
Autal. (669-070)

Csiky Gergely. A nagymama. Vigj. 3 felv. 
(752—754)

Dugonics A. Bátori Mária. Szomorú tört.
4 szakaszban. (577—580)

Fáy A. A mátrai vadászat. Vigj. (524—525) 
Gaal J. A peleskei nótárius. Bohózat. 

(296—299)
Goethe. Iphigenia Taurisban. Dráma. 

II. kiadás. (53—54)
— Berlichingeni Gottfried, a vaskezü. 

(508- 510)
Gombos I. Az esküvés. Szomorujáték. 

(327—329)
Grillparzer F. Medea. Szomorujáték. 

(612-614)
Hugo К. Bankár és báró. Szomorujáték. 

(234—235)
Kisfaludy K. Csalódások. Vigj. (191—192)
— Irene. Szomorujáték. IX. kiadás. 

(138-140)
— A kérők. Vigjáték. (301—303)
— A pártütők. Vigiáték. (38-t—389) 
Körner Tiv. Zrínyi. Szomorujáték. Ford.

Szemere Pál. — Körner Zrínyijéről. 
Bírálat, irta Kölcsey (14?—144)

Kozma Andor. A szabadság ünnepére.
Színi költ. bárom képben. (1063—1064) 

Lessing G. E. Bölcs Náthán. Dráma. Zichy 
(165—168)

— Barnhelmi Minna. Vigj. (671—673) 
Molière. A bot-esinálta doktor. Vigjáték.

Fordította Kazinczy Ferencz. III. kiad. 
(179—180)

Nagy Ign. Tisztujitás. Vigjáték. (93—95) 
Racine. Athalia. Tragédia. Ford. Csiky 

Gergely. (551—552)
Schiller. Wallenstein halála. Fordította 

Hegedűs I. (409—411)
— Stuart Mária. Szomorujáték. (677—680)

Schiller. Az orleansi szűz. Eeg. tragédia. 
(802—805)

Shakspeare. Sok zaj semmiért. Vigjáték.
(528—529)

— Lear király. Szomorujáték. (965—968) 
Sophokles. Elektra. Ford. Csiky Gergely.

(759—760)
— Oedipus király. Ford. Csiky Gergely. 

(775 -776)
— Oedipns Kolonosban. Ford. Csiky G. 

(777—778)
— Antigone. Ford. Cdky G. (779—780) 
Szentjóbi Szabó L. Mátyás király, vagy

a nép szeretető, jámbor fejedelmek 
jutalma Erzékenyjáték (330—331) 

Szigligeti E. Liliomfi. Vígjáték. II. kiadás. 
(19-20)

— A trónkereső. Szomorujáték. (255—257)
— Fenn az ernyő, nincsen kas. Vigjáték. 

III. kiadás. (588—590)
— Csikós. E edeti népszínmű 3 szakasz

ban (705—707)
— Béldi Pál. Szomorujáték (106—109) 
Teleki L. gróf. Kegyencz. Szomoiujáték.

(197—200)
Vörösmarty Mihály. Az áldozat. Szomorú

játék (961—962)
b)  V erses m űvek.

Amadé L. versei. Összegy. Négyessy L. 
(821—830)

Berzsenyi Dániel versei. 6-ik kiadás. 
(187—190)

Boileau. A költészetről. Ford. Erdélyi 
János. (467— 468)

Catullus versei. Fordította Csengery J. 
(253—264)

Csokonai V. M. Dorottya, vagyis a dámák 
diadalma. (1—2)

— Lilla. Éizékeuy dalok három könyv
ben. (89—90)

— Ódák. Két könyvben. (145—146)
— Békaegérhaicz. Irta Homer. (300) 
Czuczor G. népies költeményei (69—70)
— Hőskölteményei és meséi. II. kiadás.

(522—523)
— költeményei. (549 —550)
Dayka Gábor költeményei. (130—131)



fazekas Mihály. Ludas Matyi. Komikai 
elbeszé'és. (1060)

Firdúszi, Szohráb. Költői elbeszélés. Ford.
Fiók Károly. (609—611)

Goethe. Hermann és Dorottya. Hegedűs I. 
(-276—277)

Gvadányi J. Egy falusi nótáriusnak budai 
ntaz. (107—109)

Gyöngyösi István. Ének Thököly Imre és 
Zrínyi Ilona házas ságáról. Kiadta és 
jegyzetekkel kisérte Hahn A. (461 — 462) 

Gyulai Pál. Szilágyi és Hajmási. Költői 
beszély. (310)

Horatius. A költészetről. Levél a Pisók- 
hoz. (76)

llosvai Selymes Péter. Az hiresneves Tholdi 
Miklósnak jeles cselekedetiről való his
tória. Kiadja Szilády Áron. (515—516) 

Kazinczy F. versei. III. kiadás (951—9521 
Kerényi Frigyes összes költeményei. (9—13) 
Kisfaludy Károly versei. (247—250)
— Himfy. A kesergő szerelem. (955—957)
— A boldog szerelem. IX. kiad. (958—960)
— Összes regéi. I. (312—316)
— Összes regéi. II. (317—420)
Kölcsey Ferencz versei V. kiad. (224—228) 
Milton J. Az elveszett paradicsom. Ford.

•lánosi G. (6S1—685)
Petőfi Sándor. A helység kalapácsa. Hős

költemény. (430)
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I.

A XIX. században némely tudományok, mint kiváltképen a 
természettudományok, bámulatos haladást tettek. És mivel a te r
mészettudományi ismeretek a mindennapi élettel szoros összefüg
gésben vannak, azért a nép széles rétegeiben kezdenek terjedni. 
A neveléstudomány is nagyot haladt a XIX. században, de a ne
velésről való újabb felfogás még a műveltebb körökben is lassan 
terjed. A nevelésről még ma is a legkülönbözőbb, a legellentéte
sebb felfogások uralkodnak. Van, a ki mindent; van, a ki semmit 
sem vár a neveléstől. Az életben pedig két fő akadálya van a ne
velésnek : sokan, a kik értenének is hozzá, nem érnek rá gyerme
keik nevelésével foglalkozni; a nagy tömegek pedig nem értenek 
hozzá, nincs hozzá elég műveltségük.

Azonban akárhol legyen a nevelésről szó, akár a szalonok
ban, akár egyszerű házakban, ahhoz ugyan mindenki akar érteni. 
A kinek gyermeke van, az ért a neveléshez, — azt tartják. A kinek 
pedig nincsen, az még jobban akar hozzá érteni. Megszólják a 
tanárokat, tanítókat, és egymást is nemkülönben a legélesebben 
kritizálják, ha a gyermekek neveléséről van szó. Mivel mindenki 
ért a neveléshez, mivel olyan sok a szakember a nevelés terén, 
legalább annak tartja magát, azért ez a kérdés a legközönségesebb, 
a legunalmasabb kérdések egyike, — legalább annak tartatik. 
Olyan kérdés az, m int az időjárás, ezt is mindenkivel lehet tá r
gyalni, mindenki ért hozzá, akkor vehetjük elő, mikor más társal
gási théma nincsen, mikor — unatkozunk. Sokan még a vele fog
lalkozókat is unalmas embereknek tartják. De az a különös, hogy

* A temesvári tanári körben tartott felolvasás.
Magyar Pædagogia. VXIT. 4. 13
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sok tanár, tanító is haszontalannak tartja a pædagogiât. Nyilván 
azok, kik magok is járatlanok a nevelés tudományában, kik a neve
lés gyakorlatát csak oly öntudatlanul űzik, m int a szülők legtöb- 
bike. Egy olyan iskolamestertől származik a következő tréfás meg
határozás : A  n e v e lé s tu d o m á n y  r é s z in t a z t  ta n í t ja ,  a  m i t  m in d e n k i  
tu d , r é s z in t a z t ,  a  m i t  s e n k i sem  tu d h a t .

Hogy a nevelésről való újabb felfogás alig terjed, annak ter
mészetesen mélyebben fekvő okai is vannak. A franczia forradalom 
és az ennek hatása alatt Éurópa-szerte kitört forradalmak nagy- 
korúsították a nagy tömegeket. A társadalmi életben, a társadalmi 
küzdelmekben, melyekben addig csak százezrek állottak egymással 
szemben, most milliók és milliók lépnek föl. A létért folyó küz
delem azért óriási arányokat ölt ; az ügyefogyott, tapasztalatlan, 
tudatlan elbukik benne, az ügyes, tapasztalt, tanúit mesés sikert 
arat. Csoda-e, ha abban a nehány évtizedben, mióta a nép föl
szabadult, először azon ismereteket, először azon gyakorlatot ipar
kodik elsajátítani, melyekkel föntartását, megélhetését biztosít
hatja? Nemcsak a pædagogia, hanem mindazon tudományok, 
melyek a mindennapi élettel, melyek kivált a megélhetéssel, a 
létért való küzdelemmel egyenes összefüggésben nincsenek, vagy 
csak kevéssé vannak, nehezen és csak lassan hódítanak, lassan 
mennek át a köztudatba. A középosztálynál is ugyanazon okokból, 
főleg a physika, technika, ipar, földmivelés és kereskedelem vív
mányai iránt van érdeklődés, van érzék. A fölélénkült nemzeti 
szellem hatása a la tt a nemzeti irodalom és művészet is nagyobb 
méltatásban részesül. De az erk ö lcsi i r á n y ú  tá r s a d a lm i ,  tö r tén e ti  
tu d o m á n y o k  i r á n t ,  m in t  a  m ily e n  a  p a e d a g o g i a  is , általában 
nagyon csekély az érdeklődés még a közép osztálynál is. II.

II.

Ezeknek okát egyébiránt abban a körülményben is kell 
keresnünk, hogy a neveléstudomány mint tudomány, bizony fiatal 
tudomány. A m it pædagogia név alatt a múlt században és jelen 
századunk elején ismertek és tanítottak, az bizony — nem sok 
kivétellel - alig áll egyébből, mint nevelési reczipékből, a neve
lésre vonatkozó prédikácziókból. Ezek a reczipék és prédikácziók 
bizony hamar veszítették hitelüket. Csak a jobb neveléstani köny-
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vek törekedtek arra, bogy a tapasztalatból elvont szabályokat, 
utasításokat rendszerbe foglalják. És ba egyik-másik tudós iró 
könyvében találunk is tudományosságot, a pædagogiai szabályok
nak magasabb eszmékből történő levezetését, ez a tudományosság 
rendesen más tudományok köréből, rendszerint az erkölcstanból, 
lélektanból kölcsönvett tudományosság. Ügy, hogy úgy látszott, a 
pædagogia nem önálló tudomány, mert ba tudományos akar lenni, 
más tudományhoz kell fordulnia — kölcsönért. Ez a vélemény 
egészen az utolsó évtizedekig tartotta magát még a tudományos 
körök egy részében is. Pedig hát a nevelés elméletének több mint 
két évezredes m últja van. Irodalma óriási. Ezen két évezred óta 
mindenkor a legfényesebb szellemek tartották a nevelést méltó
nak arra, hogy vele foglalkozzanak, hogy róla Írjanak, Plátó- és 
Aristotelestől kezdve a legújabb időig. A m últ század híres irói és 
bölcselői közül, kik a nevelésről Írtak, csak Eousseau és Kant, a 
jelen századból pedig Herbart, Schleiermacher, Comte, Herbert 
Spencer és Mill Stuart nevét említem. A német Herbart rendsze
res, tudományos művet hagyott ránk a nevelésről. És mindannak 
daczára fönn tudta magát tartani az a nézet, hogy a pædagogia 
nem önálló tudomány, hogy nincs önálló vizsgálódási köre, hogy 
túlságos mértékben kölcsönre szorúl. Ennek okát a következőben 
találjuk.

Az elmúlt század, a felvilágosodás százada, az embert csak 
mint egyént teszi vizsgálata tárgyává. Lélektana az egyén lélek
tana ; erkölcstana az egyén erkölcstana ; a társadalmi és történeti 
tudományok mivelöi az egyénnek önállóságáért, jogaiért küzdenek. 
A neveléstudomány is az emberrel csak m int egyénnel foglalkozik, 
és az elmélet nyomán a gyakorlat individualisztikus törekszik lenni. 
De ez az egyénies pædagogia úgy járt, m int az egyén lélektana és 
erkölcstana. A legnevezetesebb problémákat, melyek a k ö zs ze lle m  
sokféle kérdéseire vonatkoznak, az egyén lélektana egymaga soha
sem tudta megoldani, csak a  n é p lé le k ta n  segítségével. Hasonló
képen van az ethika a  k ö ze rk ö lcsö k  sokféle jelenségeivel, melyeket 
az egyén erkölcstana csak a so c iá lis  e r k ö lc s ta n n a l együttesen tud 
megfejteni. Jelen századunk közepén, midőn a nagy tömegek jogi
lag és társadalmilag nagykorúsíttatnak és rettenetes küzdelmet a 
létért, társadalmi harczokat idéznek elő : á l ta lá b a n  a  tá r s a s  é le t 
je le n sé g e i i r á n t  f o r d u l  e lső  so rb a n  a  k id ó s o k , majd az államférfiak 
s mások f ig y e lm e . Egy egészen új tudomány, az ú. n. sociologia

13*
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ennek köszöni keletkezését. Vizsgálat alá kerülnek a társas élet 
jelenségei mind : a  k ö z s z e lle m , a mint az a nyelvben, az irodalom
ban. a művészetben nyilvánul; a  k ö ze rk ö lc sö k , a mint azok a tá r
sadalmi szokásokban, intézményekben és állami életben kifejezést 
nyernek, és így keletkezik a  n é p lé le k ta n  és a  s o c iá lis  e r k ö lc s ta n .  
Vizsgálat alá fogják a  k u l tú r a  k e le tk e zé sé t, és a z  e m b e r  tá r s a s  
é le té t tö r tén e ti fe j lő d é sé b e n  vizsgálják. Az egyes ember testét, életét 
és fejlődését összehasonlítják a sociális szervezettel, a sociális 
testtel, ennek életével, fejlődésével, miáltal nagyon sok kérdés ú 
megvilágításba kerül, a meglevő tudományok új szempontokkal 
gazdagodnak, sőt —  a mint említettük is — új tudományok kelet
keznek.

A  tá r s a s  és tö r té n e t i  s z e m p o n t, mely a jelen század közepé
től uralkodik a társadalmi és történeti tudományokban, nem m a
radt hatás nélkül a neveléstudományra sem. A neveléstudomány 
is kénytelen volt a  tá r s a s ,  tö r té n e ti je le n sé g e k re  kiterjeszteni 
figyelmét. Nem az a kérdés most: miképen neveli az egyes nagy
korú ember az egyes kiskorú embert? — hanem a kérdés az lett : 
m ik é p e n  n e v e lh e ti a  n a g y k o r ú  n e m ze d é k  a  k isk o r ú  n e m z e d é k e t ?  
Miképen adja át a mai nemzedék az utána következő nemzedék
nek összes értékes javait ? Miképen adja át a nagykorú nemzedék 
tudományát, művészetét, miképen erkölcseit, szokásait, állami, 
társadalmi rendjét, közgazdasági intézményeit és más sokféle érté
kes intézményeit úgy, hogy a következő nemzedék mindazt fen- 
tartani, sőt tovább fejleszteni képes legyen ? Ezen társas és törté
neti vizsgálódások új életet öntöttek a pædagogia tudományába, 
mely megtalálta a maga külön vizsgálódási körét, önálló tárgyát, fel
adatait, módszereit, eszközeit, s így most már mindazon kellékekkel 
bir, melyekkel egy önálló tudománynak bírni kell, a nélkül, hogy 
más tudományhoz mértéken túl kölcsönért kellene mennie. A z  
e g y é n i s z e m p o n to t n e m  a d ta  fe l, c sa k  e g y e s íte t te  a  tá r s a s , tö r té n e t i  
s ze m p o n tta l. Ezek a vizsgálódások arra is vezettek, hogy a szoro
sabb értelemben vett neveléstan mindinkább elkülönül az oktatás
tantól, úgy, m int két egymásmellé rendelt tudomány, melyek 
mindketten a művelődést szolgálják; továbbá, hogy mindkettő 
köre bővült, a mennyiben a neveléstan a  n e v e lé sü g y rő l, m int so
ciális intézményről szóló tannal bővült ; az oktatástan pedig az 
o k ta tá s ü g y r ő l szóló tannal. Comte, Schleiermacher, Herber Spencer 
pædagogiai vizsgálódásaiban már a sociális szempont az uralkodó ;

4
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az újabb német pædagogiai írók — mint Willmann müveiben 
pedig az egyéni és sociális szempont egyesítve van.*

III.

Azon sociális életjelenségek és intézmények, melyeket a 
nevelésr és oktatástan vizsgálódásai körébe vont, legjobban azon 
analógia jellemzésével mutathatók be, mely az egyes ember teste 
és a társas szervezet, a társas test között fennáll. E z az analógia** 
az ókor legrégibb idejéből származik, s azóta a legnagyobb elmé
ket foglalkoztatta. Újabb időben azonban az élettan a két test, a 
két szervezet közti hasonlóságokat szaporította ; oly hasonlósági 
kérdéseket vetett föl, melyekről a régieknek fogalmuk sem volt. 
Az analógia szerint : Valamint az egyes ember szervezete nem 
csupán a részeknek egy rendszeréből, hanem több — a csontok, 
izmok, véredények, idegek egymáson átszövődő rendszeréből 
áll ; épen úgy az a szervezet is, a mely az embereket, valamely 
meghatározott helyen és időben közösséggé összeköti, nem egy 
kötelék, hanem sok kötelék összetett szövedéke, mely a nemzeti 
köteléket, a politikai közösséget, az osztályok, hivatásfajták össze
tételét, a vallásos közösséget és a többi számos egyesüléseket, me
lyek szellemi és más érdekek által, együttélés, érintkezés és szo
kások által előállanak, magában foglalja.

* Mi magyarokúi ne feledkezzünk meg a mi magyar gondolkodóink
ról se, a kik az itt fejtegetett gondolatkör felépítésében és általánosításában 
nevezetes részt vettek ; ne feledkezzünk meg a társadalmi pbilosoplmsok 
közt br. Eötvös Józsefről és a pædagogusok közt Kármán Mórról. Az utóbbi 
egyetemi előadásaiban, tanárképző-intézeti theoreticumaiban (v. ö. Kármán: 
Adalékok), valamint a tanügyi kongresszuson tartott előadásában is (1. a 
Kongresszusi Napló I. kötet 217—224. i. és a Magyar Pædagogia 1897. évf. 
1. 1.) stb. az itt érintett szellemben fogta fel a «pædagogia# és a «műve
lődés» fogalmát, ő már foglalkozott nálunk a pædagogiânak tudományos 
alakba öntésével, és jobban tekintettel volt hazai viszonyainkra, mint a 
külföldi gondolkodók. (L. még Waldapfel János tanulmányát a Magyar 
Pædagogia 1896. évi folyamában és Weszely Ödön czikkét a Kármán- 
emlékkönyvben.) A sociális álláspont magával hozza azt is, hogy tudomást 
vegyünk egymás munkájáról. A szerk.

** Lásd Willmann Ottó : Didaktik als Bildungslehre nach ihren Be
ziehungen zur Socialforschung und zur Geschichte der Bildung — czimü 
művét. (Bevezetés, 1—25. oldal.)
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Továbbá az egyes ember testi szervezete és a társas szerve
zet abban is hasonlít egymáshoz, hogy mindkettőnél az őket a l
kotó elemeknek szakadatlan jövése-menése fordul elő. A testi 
szervezet kiválaszt anyagokat, melyeket másokkal pótol, és állandó 
építés és bontás által folyton újul. A társas szervezetnél a születé
sek és halálozások eszközük a folytonos újulást ; és a m int a testi 
szervezet az anyagok kicserélése ellenére fennáll és az újonnan 
keletkező elemeket assimilálja, feldolgozza és a különböző rend
szerekbe, melyeket magában foglal, szétosztja : azonképen a társas 
szervezet is az egyesek jövése-menése mellett is megtartja azonos
ságát, a mindenkori szaporodást assimilálja, szervezetébe beosztja 
és ezáltal életműködésének folytonosságát biztosítja. Ezen társas 
megújulási folyamat nem látszik nekünk egységesnek, mert azon 
gyakorlati életföladatok következtében, melyeket magában foglal, 
túlságosan le vagyunk kötve. Az analógia értéke azáltal sem csök
ken, hogy az összehasonlított jelenségeknél nemcsak hasonlóságo
kat, hanem tetemes különbségeket is veszünk észre.

a) A társas megújulási folyamat első mozzanata : az utódok 
létrehozása, melyekre az assimiláló behatások történnek. A szapo
rodási ösztön, az önfentartási ösztön mellett a legerősebb mozgató 
ereje minden állati életműködésnek. A szaporodással az átöröklés 
jár, miáltal a szülők sajátságait és tehetségeit a gyermekek örök- 
lik, és így az egymásra következő nemzedékek egymáshoz hason
lók lesznek és a typusok ki nem vesznek. A házasság erkölcsi 
intézménye által a két nem együttélése családi közösséggé, a tá r
sas szervezetek alapsejtjévé válik. így a szaporodás a társas élet
tel szoros viszonyba kerül. Valamint az állatoknál nemcsak örö
költ, hanem szerzett sajátságok is átöröklődnek az utódokra ; épen 
úgy történik, sőt még változatosabb az átöröklés az embernél. Az 
utódok öröklik a nemzeti jelleget és más jelleget, mely az elődök
nél életmód és szokás folytán kialakúit. Azon tény, hogy term é
szeti népeknél a műveltség nem mindjárt hódít, hanem csak 
akkor, ha már több nemzedék állott hatása alatt, arról tanúsko
dik, hogy a hatások, melyek az unokákra és elődeikre történtek, 
egymást erősítve egyesülhetnek az unokákban. A kasztrendszerben 
élő népeknél tett megfigyelések mutatják, hogy szellemi és tech
nikai tehetségek, ha több nemzedéken át fejlesztetnek, mintegy 
Tőkésíttetnek és hogy így a késő nemzedékek az előzők fáradságai
nak gyümölcsét fokozott tehetségekben élvezik.
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b ) Mint a fajfentartási ösztön, hasonlóan áll a faj szolgála
tában azon ösztön, melynél fogva a kicsinyeket oltalomban, ápo
lásban részesítjük, őket táplálékkal ellátjuk, általában mindabban 
részesítjük, a  m i  a z  é le i főn  ta r tá s á r a  szü k sé g e s . Ezen cselekvése
ket közönségesen fö ln e ve lé sn e k  mondjuk. Egyedül ez a fölnevelés 
létesít tudatos vonatkozást a szülők és a gyermekek között. Meg
van az állatok között is, de nem tartós. A kis gyermek soká tartó 
tehetetlensége az emberiség előnyös tulajdona, a mennyiben a 
fejlődésnek lassúsága annak terjedelmet és mélységet ad ; a szü
lőkre pedig, kik a gyenge teremtést gondozásban részesítik, erköl
csi tekintetben nemesitőleg hat. A müveit nemzetek gyermekeinél 
ez a tehetetlenség hosszabb ideig tart, mint a természeti népeknél, 
tehát a műveltség productuma. A társas szervezet részéről a kis 
gyermek nevelése az árvák és talált gyermekek ápolásában m utat
kozik.

c) Az így létesült életközösségben történnek az első te r m é 
s z e t i  h a tá s o k  az utódokra, ott megy végbe a z  é r te lm i és e rk ö lc s i  
h a so n u lá s  is . Kezdetben szándékosság és czéltudatosság nélkül, 
inkább le lk i f o ly a m a t  a z , mely által a  p h y s ik a i  e g y n e m ű sé g  
é r te lm i- ,  e r k ö lc s i  e g y n e m ű sé g g é  lesz. Alacsony műveltségű népek
nél is, a hol a szándékos hatások a gyermekekre még nagyon 
csekélyek, a gyermekek az öregekhez hasonlókká lesznek; gon
dolkozásuk, kedélyük olyanná lesz ; nyelvükbe, szokásaikba, 
emlékeikbe, érdekeikbe belenőnek, pusztán ezen önkéntelen 
hasonulás alapján, melyet érintkezés és együttélés eredményez. 
De előrehaladottabb műveltségnél is, a hol a szándékos és terv
szerű ráhatások tért nyertek, ez utóbbiakat az önkéntelen hatások 
előkészítik, kisérik, persze gyakran keresztezik, akadályozzák ; de 
az, a mi ügyszólván ráragad a gyermekre, a nevelésnek, a tanítás
nak terjedelmes és nélkülözhetetlen föltételét teszi.

Ily módon sajátítja el a gyermek a n y a n y e lv é t  az anyával 
való érintkezésben és az anyanyelvvel a z  é r te lm i h a so n u lá s  fo n to s  
m o z z a n a ta  megy végbe. Mert a beszéd lesz azután az az eszköz, 
mely a tapasztalatokat, emlékeket, felfogásokat, becsértéki ítélete
ket közvetíti, annál inkább, minél inkább támaszt kap a hallott
ban és látottban. A cselekvés és alkotás körében a p é ld á n a k  van 
a legerősebb assimiláló ereje ; és ügyességek és szokások is ha
sonló módon származnak, és velők együtt érdekek, törekvések, 
hajlamok és mindenféle akarati nyilvánulások. Ez a folyamat a

11Ю
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közműveltség növekedésével szintén növekszik terjedelemben és 
teljességben.

d) A közműveltség által teremtett vagy alkotott ja va k  is 
hatásos eszközét teszik annak, hogy a kicsinyek a nagyokhoz ha
sonlóvá lesznek. A javak  áthagyornányozása újabb kötelék, mely 
az egyik nemzedéket a másikkal összeköti, mely a társas alkotás 
folytonosságát föntartja. Az áthagyományozás nemcsak magáno
sok, hanem a köz, az egész szervezett társaság részéről is törté
nik. Hisz a köz javai, az állam hatalmi eszközei, vallásos, művé
szi emlekek, gyűjtemények stb.-iek szintén a következő nemzedé
kekre szállanak át. Az áthagyományozás fontosságát még inkább 
feltünteti lélektani oldala, amennyiben a javakkal együtt eszmék, 
törekvések szállanak át. Ha ez már a magán vagyonnál történik, 
melylyel egyúttal a hozzáfüződö emlékek, remények, hagyomá
nyok, feladatok, czélok és értékfelfogások átszállanak ; mennyivel 
inkább ez történik a közjavak átszállásával. Nemzeti emlékeket, 
szobrokat nem m int vagyont, hanem mint szent dolgot, zálogot 
hagyományoz egyik nemzedék a másiknak.

e) Az értelmi és erkölcsi javak  álszármaztatását, mi, a mint 
látható, az anyagiakkal együtt történik, eszközük azok a művele
tek, azok a cselekvések, intézmények is, melyek a szándékosság, a 
tervszerűség jellegét viselik magukon.

Ezen tudatos lelki műveletek elnevezésére nincsen oly össze
foglaló szónk, mely valamennyit jelentené. Azonban a nyelvszokás 
megengedi a tanítás és fegyelmezés elnevezéseket, melyekkel egy
úttal azon műveletek két főosztályát jelöljük. A  tanítás által az 
értejmi tartalmat, ismeretet, tudást, vallást, világnézetet közve
títjük, és az utódok értelmi hasonulását czéltudatossá teszszük ; a 
fegyelmezés által bevezettetnek az erkölcsi életbe, beállíttatnak a 
társas szervezetbe és érdekkörük a közösség erkölcsi érdeke sze
rin t határoztatik meg. Tanítva és fegyelmezve munkálkodik vala
mennyi közösség és társadalmi kör, melyeket a társas szervezet 
magában foglal.

A társas életújulás lényeges folyamatai, mozzanatai tehát a 
szaporodás és átöröklés ; az utódok ápolása, fölnevelése ; a fiata
lok öntudatlan, akaratlan hasonulása; a javak áthagyományo- 
zása ; a tudatos, többé-kevésbbé tervszerű hatások tanítás és fe
gyelmezés által. Azonban csak a szaporodás és átöröklés sajátos 
jegyei a társas életújulásnak, mivel a többiek a társas életben 
m ásutt is előfordulnak. Érintkezés és társalgás által ugyanis nem



NEVELÉS ÉS MÍVELŐDÉS. 201

csak a gyermekek, hanem a felnőttek is hasonúlnak. Fiatalja ép 
iigy, mint öregje csiszolódik finom társaságban, ellenben nyers, 
durva társaságban elparasztosodik ; a vadak az európaiakkal való 
érintkezésben művelődnek ; ellenben az európaiak tartós közös
ségben amazokkal elveszíthetik műveltségüket ; a társadalom egész 
osztályai assimilálódnak, vagy a szokások kölcsönös kicserélése 
alapján, vagy a gyengébb sajátságnak az erősebb által történő 
elnyomása által ; sőt még a nemzeti jelleg is eltűnik így, bár nem 
kényszerítő körülmények közrehatása nélkül, de gyakran nem 
szándékos intézkedések által.

Sőt a tanítás és fegyelmezés sem különös jegye a társas élet 
újulásának. Hisz a misszionáriusok és lelkészek a népet tanítják. 
A művészek, tudósok köré iskolák képződnek. Az ipar és gépészet 
haladása tanításon és utánzáson alapszik. Es a könyvek, az iroda
lom a lelki tartalomnak látható, maradandó alakot adnak és n a 
gyobb térbeli és időbeli hatáskörrel bírnak, m int a szóbeli tanítás. 
Í g y  a  ta n í tá s  is  c sa k  k ü lö n ö s  m ű ve le te  e g y  á l ta lá n o s  szellem i, m ű 
ve le tn ek . E s  h a so n ló k é p e n  v a g y u n k  a  fe g y e lm e z é s s e l  is. Hisz be
szélünk papi fegyelemről, katonai fegyelemről, az állam ez irányú 
intézkedéseiről és mindennemű testületbeli fegyelemről.

Hanem azért a társas szervezet életújulása, ille tő leg  a  f e l 
n ő tt n e m ze d é k  v i s z o n y a  a  fe ln ö vő h ö z  m é g is  o ly  je l le m z ő  és o ly  
v i lá g o s a n  m e g je lö lt f e la d a to k a t  fo g la l  m a g á b a n ,  h ogy a n n a k  
a la p já n  k ö n n y ű  o ly  m ive le tek e t, in té z k e d é s e k e t  és in té zm é n y e k e t  
k ö r ü lh a tá r o ln i ,  m e ly e k  a  n eve lés és n e v e lé s ü g y  és a z  o k ta tá s  és 
o k ta tá s ü g y  v i z s g á ló d á s i  köré t, tá r g y á t  k é p e z ik .

Hogy miképen neveli valamely nép a fiatal nemzedéket, ezt 
a politikai és sociális szervezet, nyilvános és házi erkölcsei, isten
ről való felfogása és világnézete ecsetelésével kapcsolatosan kell 
kimutatni ; ellenben mit tart valamely nép műveltségnek, mely 
szellemi javak vannak közforgalomban melyek tanítási anya
gúi is használtatnak és mely intézmények szolgálnak az előbb 
származó szükségleteknek, azt ott kell kimutatni, a hol szellemi 
érdekeiről, irodalmáról, tudományáról, költészetéről, művészeté
ről van szó. Ez a különbség még inkább kitűnik a két kör törté
neti tárgyalásánál.

Ezek után csupán két kérdést tűzök még magam elé.
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IV.

1. Mily föltételek mellett remélhetik a szülők, hogy nevelési 
törekvéseiket siker fogja koronázni ?

2. És m it várhatnak a szülők, m it várhat a társadalom az 
iskolától nevelési tekintetben 9

Fennebb vázoltam azokat a tényezőket, melyek az önkénte
len, többé-kevésbbé öntudatlan erkölcsi hasonulást eszközük, 
melyek támogatása nélkül a tudatos nevelés törekvései nagyon 
bizonytalan sikerrel kecsegtetnek, a legtöbb esetben eredményte
lenek maradnak. Azon tényezők elseje és legfontosabbika a társa
dalom alapelve, a család, a szülői ház. A család, a szülői ház 
erkölcseitől függ leginkább a nevelés sikere. Oly házból, melynek 
erkölcsei tiszták, a legtöbb esetben minden különösebb, tervszerű 
nevelési törekvés nélkül is jóravaló, derék, jó erkölcsű ifjúság 
kerül ki. A szülők műveltségének tetemes részét is elsajátítják 
rendszerint a gyermekek a szülői házban, de még inkább erköl
cseiket. Az öröklött tulajdonságok is nevezetes szerepet játszanak 
ugyan az erkölcsök kialakulásánál, de minden esetben döntő fon
tosságúak a szülői háznak, az atya, anya, testvérek, cselédek és 
mindazoknak erkölcsei, kik a házban gyakran megfordulnak. Mivel 
természet szerint a szülőkhöz kötnek bennünket a legerősebb 
kötelékek, azért a szülök hatása reánk legerősebb. Ily értelemben 
mondta Goethe is a nevelésre vonatkozólag: «Man könnt’ erzo
gene Kinder gebären Wenn die Eltern selber erzogen wären». 
Lényeges tényező az erkölcsi nevelésnél a társadalom erkölcse, 
a nyilvános erkölcsök. A gyermek első éveiben ezek természete
sen nem oly fontosak, mint a serdültebb gyermekkorban, főleg az 
ifjúkorban. Minél inkább érintkezik a gyermek más család kisebb- 
nagyobb gyermekeivel, majd felnőttekkel ; minél többet van távol 
a szülői háztól : annál nagyobb hatással vannak rá a társadalom 
erkölcsei, annál inkább elsajátítja a társadalom erkölcseit. Az iljú 
korban már a politika, egyházi szervezet, s a sokféle sociális szer
vezet általában, erős hatással szokott lenni az ifjúság erkölcsisé- 
gére. Oly államban, melyben akár felülről, akár alúlról nem tisz
telik a törvény, a vallás szentségét, a fiatal nemzedék sem fogja 
azt tiszteletben tartani — bármit tanítson is az iskola. A hol a 
magánérdeket rendszerint fölébe helyezik a közérdeknek ; a hol
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mindenki bármily áron is, de csupán saját boldogulását keresi : 
oly társadalomban a fiatalabb nemzedék sem lehet sokkal külómb, 
bármennyi idealismust tömjenek is az iskolában beléje.

Az ifjúság erkölcsei mintegy az a tükör, mely a mi erköl
cseinket, mely a felnőtt nemzedék erkölcseit mutatja. Nem az ifjú
ságban, magunkban kell a hibát keresnünk, ha az ifjúság erkölcsei 
lazák, rosszak.

És ezzel második kérdésemhez érkeztem : M it v á r h a tn a k  a  
s zü lő k , m i t  v á r h a t  a  tá r s a d a lo m  n e ve lé s i te k in te tb e n  a z  is k o lá tó l 2 
Legalább is nem sokat, mert az iskola első sorban oktatási intézet, 
szellemi műveltséget nyújtó intézet. Azzal a felfogással, mintha az 
iskola nevelési tekintetben döntő tényező volna, egyszersminden- 
korra szakítanunk kell. Korántsem oly fontos tényező, mint a szü
lői ház, vagy a nyilvános, sociális erkölcsök. Köztudomású, hogy 
a legmagasabb szellemi műveltség egész szépen párosulhat belső 
erkölcsi romlottsággal. Nos, az iskolának meg, mivel szellemi m ű
veltséget nyújtó intézet, nincsen sem elég alkalma, sem módja, 
hogy az erkölcsökre döntő tényezőként hasson. Szó sincs róla, 
lényeges tényező nevelési tekintetben is, m ert az iskolai rendtar
tással, az iskolai fegyelem kezelésevei, a tanárok erkölcsi példa
adásával, az oktatással, foglalkoztatással, és az iskolai élet azon 
mozzanataival, mikor az iskolai élet a társadalmi élettel érintke
zik (p. o. iskolai ünnepek és állami, egyházi, polgári ünnepies 
alkalmak), mély hatásokat tehet az ifjú nemzedék erkölcsi fejlő
désére is ; de biztos sikerrel csak azon esetben, ha a szülői ház, ha 
társadalom, ha az állami és más közösségektől támogattatik. 
A különböző fokú iskoláktól elvárhatjuk jogosan, hogy megfelelő 
különböző fokú szellemi műveltséget nyújtsanak ; de az ifjúság 
erkölcseinek minőségéért a felelősség csak kisebb mértékben ter
heli az iskolát. Természetesen, egészen másképen van a dolog, ha 
az iskola internátussal, nevelőintézettel van egybekapcsolva. Az 
internatusos iskola magára vállalja n a g y  r é s z b e n  a szülői ház kö
telességeit erkölcsi nevelési tekintetben is. Feladata sokkal na
gyobb és felelőssége is.

Temesvár. Krausz Sándor.
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A PÆDAGOGIAI ALAPFOGALMAK KRITIKÁJA.

A pædagogiai alapfogalmak kritikai tárgyalásának szükséges
ségéről nyilatkozik a mai Németország egyik legkiválóbb philoso- 
pliiai írója, Eucken Kudolf, a philosophia tanára a jénai egyetemen, 
egy levelében, melyet a «Pædagogische Studien» szerkesztőjéhez, 
Schillinghez, intéz, és a melyet ez az új évfolyam első számában 
közöl. Eucken, ki «Geschichte der philosophischen Terminologie » és 
«Die Grundbegriffe der Gegenwart» czímű munkáiban példáját adta 
a philosophiai fogalmak és terminusaik történeti és kritikai tárgyalá
sának, a pædagogiai alapfogalmaknak ilynemű tárgyalásáról is tud 
annyi megfontolandót mondani, hogy jónak látjuk megjegyzéseit 
itt reprodukálni.

«Az alapfogalmak kritikai fejtegetése — úgymond Eucken 
a tudomány minden területében becses, némelyikben mellőzhe
tetlen szükséglet. Akármilyen nagy szolgálatot tesznek is szilárd, 
közhasználatban levő fogalmak, egyúttal nagy veszedelmet is rej
tenek magukban. Valamely fogalom, különösen alapvető és vezető 
fogalom, nem közömbös jel, nem semleges formula, melyet további 
következmények nélkül használhatunk, hanem a képzeteknek 
bizonyos synthesisót, különböző elemeknek egybekapcsolását, 
rendezését, irányítását foglalja magában, és ez által valóságos 
tétellé lesz, mely jellemző állításokat tartalmaz, gyakran rokon- 
szenvet vagy ellenszenvet kelt, sőt indulatokat is, és a melyet 
senki el nem fogadhat a nélkül, hogy más tételeket vissza ne 
utasítana. Azért is az, a ki ilyen fogalmakkal él, sajátságos gon
dolattömegek befolyása alá ju t; bizonyos támadópontok reá nézve 
szilárdak, az illető tárgy felfogásában határozott irányba tereltetik, 
és már is ítélt, a mikor csak hozzálát, hogy saját megfontolása 
szerint ítéljen. A fogalmaknak e megkötő és lekötelező voltáról 
könnyen megfeledkezünk; a fogalmak sokszor elrejtik tudatunk 
elől jellemző vonásukat, és gyakran magától érthetőnek látszik az, 
a mi a legkoczkáztatottabb állításokat bevezeti, és semmire sem 
kötelezőnek az, a mi a kutató szellemet vasbékókba, bár látha
tatlanokba, veri. Ezért könnyen válhatnak a fogalmak merev 
dogmatismus támogatóivá és a tekintély hatalmát vethetik latba 
ott, hol csak az okok súlyának kellene döntenie, ha folytonosan 
újból meg nem világítjuk őket, és újból helyre nem állítjuk közöt-
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tűk és az eleven kutatás között a kapcsolatot. Ily veszedelmek 
annál nagyobbak lesznek, minél gyorsabban és mohóbban dol
gozik valamely korszak, minél tarkább benyomásokkal látja  el 
az embert, és végre minél messzebbre tágul az a kör, melyben a 
fogalmak kelendők és a melyben a mindennapi használat folytán 
kopnak. Mindez ugyanis szükségképen hozzájárul ahhoz, hogy a 
fogalmakat gyorsan és látatlanban elfogadjuk, és hogy gyors ered
ményeket hajhászva a kutatás eszközeinek lelkiismeretes vizsgá
latáról megfeledkezzünk. Ki merné tagadni, hogy mindezen vesze
delmek korunkban különösen megvannak ?

Azért van ma különösen szükség a fogalmaknak ilyen kri
tikai tárgyalására, szükséges, hogy elemeikre bontsuk, ez elemeket, 
valamint összetételüket megvizsgáljuk, a feltevéseket pontról 
pontra fejtegessük, a problémákat kiemeljük. Mindez együttvéve 
tisztább és termékenyebb munkát Ígér. Ilyen kritika természetesen 
mindenekelőtt közvetlenül a tárgy alapján végzendő; a fogalom 
maga mindig kell, hogy számot tudjon adni az ész fóruma előtt. 
De azért mellette a történelmi visszapillantásnak is nagy az ér
téke. A fogalmakat rendesen korábbi időkből örököltük, a történe
lem földjén nőttek, a történelem megvilágítja azokat az össze
függéseket és motívumokat, a melyekből eredtek, a történelem 
vezetése mellett követhetjük azokat a phasisokat, a melyeken át
mentek, és a melyek gyakran a m ai használatban is tovább hat
nak. A történelem ilyképen m aga szabadít fel a történelem nyo
mása alól, és átlátszóvá teszi azt, a mi a közvetlen benyomás szerint 
vakon elfogadandó tény.

Ezért különösen a philosophiának van szüksége az alapfogal
maknak kritikai tárgyalására. A mi a philosophiáról áll, áll nem 
kevésbbé vagy még inkább a ptedagogiáról. Alapfogalmainak kép
zésére különböző, nem okvetetlenül megegyező gondolatköi'ökhöz 
kell folyamodnia, különösen a psychologia, ethika és logika gon
dolatköreihez. De egyúttal m inden, a mit átvesz, sajátos czélt és 
új mértéket kap az új talajon. Mert bármily szorosan függ is össze 
a pædagogia a philosophiával, mégsem csak egy neme az alkal
mazott philosophiának, nemcsak szemlélődő tudomány, hanem 
egyúttal bizonyos alakításra és teremtésre törekszik, a tiszta elmé
letet összefonja művészettel és technikával, és így tehát önálló 
gondolatvilágot alkot és önálló fogalmakon kell is alapulnia. 
E  fogalmak præcisiôjàt azonban veszedelmek fenyegetik. A gya
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korlati tendentia a maga türelmetlenségével az eredmények iránt 
könnyen veszélyezteti az analytikai munka energiáját és kitar
tását ; hasonlóképen hat a kor mohó sürgetése, és a nagy közön
ségnek magában véve igen örvendetes részvétele a nevelés kérdé
seiben semmiképen sem kedvező a fogalmak éles kivésésére és 
világos előállítására.

Annál fontosabbá válik tehát a pædagogiai tudományra 
nézve az a feladat, hogy visszapillantson az alapvető fogalmakra, 
és ezekből eltávolítson minden homályosságot és zavarosságot. 
Evvel minden munkásságot bensejében emelni fog, a nevelés 
munkáját önállóbbá fogja tenni és erősebb hatást biztosít neki a 
culturéletre. Minél erősebben zúg körülünk, az újkor gyermekei 
körül, a külső világ árja, annál inkább van szükségünk bizonyos 
magunkbaszállásra és e magábaszállást szolgálja a fogalmak 
kritikája.

Hogy e czélból jó a fogalmak történetére visszamenni, az 
nemcsak általános okokból ered, hanem a pædagogiai alapfogal
mak külön történeti helyzetének szemléléséből is. E fogalmak 
nagyobbára a m odern élet talaján keletkeztek ugyan, de egyes 
fontos helyeken a régi gondolkodás maradványait találjuk, melyek 
a modern elemekkel kereszteződnek. így pl. az «abstract» fogalom 
mai használatában gyakran kereszteződik egy speculativ fogalma
zás a platonismus értelmében egy psycbologiai fogalmazással 
Locke és Wolff értelm ében, a mi sokszoros bizonytalanság és zavar 
forrása, a mint a gram m atika és logika nyelvhasználata is meg- 
hasonlott e ponton.

A «forma» (alak) fogalmában is küzdenek egymással régi és 
új elemek. Nem becsülhetnők oly nagyra a «formális» képzést, ha 
nem tulajdonítanánk a formának Platóval együtt belső erőt; de 
tudjuk azt is, hogy az újabb kutatók e fogalomnál rendesen a külső 
elrendezésre gondolnak, és hogy «formális» a modern életben 
gyakran csak annyit jelent, hogy külsőleges. Mennyi zavart, meny
nyi hiábavaló vitatkozást lehetne elkerülni, ha ilyen fogalom tör
téneti fejlődését m indig világosan magunk előtt látnok! A pæda
gogiai alapfogalmak főműhelye azonban az újkor maga, még pedig 
különösen a neohumanismus korszaka, mely a m últ század közepe 
táján vette kezdetét és a német classikus kornak nagy költőiben és 
gondolkodóiban érte el tetőpontját. Ama kor volt az, mely e fogal
makat: szellem, műveltség, cultura, bumanismus, fejlődés, szerves,
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szemlélet, praktikus ész, jellem, személyiség stb., ha nem is szülte, 
de először ju ttatta  teljes érvényre, mindezen fogalmakban nyil
vánult a meggyőződés az ember méltóságáról és nagyságáról, az 
értelem hatalmáról minden emberi dologban, tehetségeink belső 
harmóniájáról, a természet és művészet barátságos viszonyáról, az 
egész világ belső életéről és mozgalmáról. Bizonyos egyetemes 
idealismus uralkodott ezekben, melynek erős optimistikus vonása 
van és a melynek művészi alapfelfogás sajátságos színt ad. Meny
nyire megváltozott mindez századunk folyamán ! Az érzéki világ 
összehasonlíthatatlanul nagyobb jelentőségre jutott, emberi létünk
nek kötöttsége anyagi feltételekhez világosabban van előttünk és 
foglalkoztat bennünket, az analytikai gondolkodásmód a legkisebb 
elemek felkutatására törekszik, hogy belőlük lassú haladásban fel
építsen valamennyi összefüggést, az emberek külső együttlétének 
nagyobb lett a fontossága, és a sociális kérdés erős előtérbe nyo
mulása ethikai problémáival átalakítja a nevelés czéljait is. Mindez 
együttvéve erős eltolódásokat okoz egy kifejezett és öntudatos 
realismus irányában. De az idealismus sem maradt meg változat
lanul a kor mozgalmainak közepette. A classikus korszak verő
fényes derültsége eltűnt, óriási nagyságban állanak szemünk előtt 
a problémák; az emberi viszonyok baja és homálya, nyomása és 
értelmetlensége eltölti elménket és uralkodik hangulatunkon. Ily 
új állapot megfelelő eszméket, megfelelő fogalmakat követel. 
Tényleg azonban megmaradtak a régi fogalmak és az új csak 
beléjük tolódott, észrevétlenül nagyobb és nagyobb tért foglalt el, a 
nélkül hogy újabb felépítéséhez vagy csak világos számbavételéhez 
láttak volna. Ily állapot nagy zavarosság, bizonytalan ingadozás, 
sőt belső valótlanság veszélyével fenyegeti a munkát ; a paeda- 
gogiai alapfogalmak kritikai tárgyalása így kényszerítő szük
séggé válik. »



208 GEŐCZE SAROLTA.

POLGÁRI ÉS FELSŐBB LEÁNYISKOLA.*

A ki az utóbbi óvek tanügyi mozgalmait figyelemmel kísérte, 
annak szemét el nem kerülhette az a sajátságos jelenség, hogy, 
míg a polgári fiúiskolák reformját évek óta sürgetik, sőt azzal már 
a közoktatásügyi tanács is foglalkozott s így az a megvalósuláshoz 
is közel jutott : addig a polgári leányiskola reformja alig jött szóba, 
a millenniumi tanügyi kongresszus is csak felületesen foglalkozott 
vele ; holott ez iskolák feladata úgy nemzeti, mint társadalmi 
szempontból sokkal fontosabb, mint a polgári fiúiskoláké. Gyulay 
Béla tagtársunk végre e társaság februáriusi ülésén komolyan szóba 
hozta e reformot, tartalmas értekezésével ** érdekes vitát is provo
kált. Úgy az értekezés, m in ta  vita folyamán szóba jött — természe
tesen — a felsőbb leányiskola is. Szembe állították'egymással a 
két iskolát : volt ki az egyik, volt ki a másik mellett szállt síkra. 
Sok szó esett pro és contra. Maga a kérdés azonban eldöntetlen 
maradt.

Engedelmükkel e kérdéshez fogok szólni en is, kifejtvén előbb 
a polgári és felsőbb leányiskola között levő viszonyt s mindkét 
intézmény helyét és feladatát a nemzeti kultúra terén; csak ezután 
vizsgálhatjuk további fejlődésük feltételeit és a szükséges refor
mokat.

Előbb azonban egy kijelentést.
Én a nemzeti nevelésügy egyes ágait egymástól el, s magából 

a nemzeti és társadalmi életből kiszakítva elképzelni nem tudom. 
Mindennemű iskola csak egy-egy szerve a nemzeti szervezetnek, 
melyet az egy-egy életszükséglete kielégítésére fejlesztett ki magá
ból s melynek létjoga csak annyiban van, a mennyiben működése 
szükséges s a reá bízott munkát az egész szervezet javára végezni 
képes. A mint e két feltétel elseje megszűnik : a szervezet a feles
legessé vált szervet visszafejleszti ; ha pedig a második eset áll be 
s a szerv rosszul működik, akkor maga az élő szervezet idomítja át 
a saját szükséglete szerint. E részben az élő organismusok törvénye 
uralkodik a nemzeteken, a társadalmon is.

* A Magyar Pæd. Társ. 1899. ápr. 15-ki ülésén tartott előadás.
* Lásd a «M. Pæd.» f. é. márcziusi füzetét.
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A kérdés tehát így áll :
1. Mi végre fejlesztette ki a nemzeti szervezet a polgári és 

felsőbb leányiskolát ?
2. Miképen felel meg mindegyik feladatának ?
3. Milyen módosításra van szükség, bogy a nemzeti szervezet 

fejlődésével mindegyik lépést tartani s annak e fejlődéséből eredő 
újabb életszükségleteit kielégíteni bírja ?

Mert én abstract polgári vagy felsőbb leányiskolát nem isme
rek, csak magyar iskolát, vagy franczia iskolát, vagy németet, vagy 
angolt szóval olyat, mely kizárólag a maga nemzete életszük
ségletéhez alkalmazkodik és azt, s csakis azt igyekszik kielégíteni ■ 
az én szememben ez a tökéletes iskola ideálja. Ezt a szempontot 
nem hangsúlyozhatom eléggé. Minden iskola csak állvány, melyre 
addig vau szükség, míg alatta a társadalom épülete fölépül, mi 
tanítók pedig a kőmívesek, az ácsok vagyunk, kik a téglát hordjuk, 
a gerendákat rójuk össze ; ha az épület kész, az állványt szétszedik, 
a munkásokat elbocsátják. Nem az épület van az állványért, hanem 
az állvány az épületért. Az iskola nem önczél, csupán a társadalmi 
fejlődés eszköze. Azért nem tudom megérteni az egyes iskolane
mek között m induntalan fölmerülő kicsinyes vetekedést. A szem 
és fül vetekedése ez, higyjék el nekem. Egyik arra való, hogy 
lásson, másik arra, hogy halljon — elsőségről köztük szó nem 
lehet : mindegyik akkor becses, ha jól végzi a maga dolgát.

A polgári és felsőbb leányiskolának, pedig úgy, a mint az 
nálunk kifejlődött, tulajdonkép egy a dolga: nevelni, az életre elő
készíteni a középosztály leányait s a közös, nemzeti műveltség 
által összeforrasztani a társadalom széthúzó, különböző elemeit. 
Mert sem a polgári, sem a felsőbb leányiskola nem középiskola, 
(annak csupán a leánygymnasium tekinthető) nem az egyetemre, 
nem szaktanulmányokra, hanem az életre készít elő ; a mit a sta
tisztika is bizonyít, mely szerint a tanulóknak legalább 80 °/o-a 
egyenesen az életbe lép. A két iskola között mesterséges válasz
falat emeltek, a mely a való életben nem áll fenn. Yan különbség 
igen is, de csak külső : lényeges különbség hogy lehetne, mikor 
a tanterv — az egy franczia nyelvet kivéve — az utolsó betűig 
megegyezik s a tanerők qualificatiója is ugyanaz ? A külső különb
ség abból áll, hogy a felsőbb leányiskolának lehet és többnyire 
van is Y. és VI. osztálya ; lehet és többnyire van internatusa is, a 
mi a polgári leányiskolának ma még nincs ; továbbá drágább és

14Magyar Padagogia. T i l l .  4.
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több tanerővel rendelkezik ; ennélfogva növendékeit jobban meg
válogathatja, a nevelésre nagyobb gondot fordíthat s felsőbb osz
tályaiban a műveltség magasabb szükségleteit elégítheti ki, m int az 
olcsó, népiskola jellegű polgári iskola. Oly értelemben vett különb
ségről, minőt újabban hangoztatni szeretnek — hogy t. i. a polgári 
iskola a gyakorlati életre, kenyérkeresetre, nevezetesen iparra és 
kereskedelemre nevel, míg a felsőbb leányiskola túlnyomóan «iro
dalmi» műveltséget ad — nálunk, Magyarországon, am i sajátlagos 
nemzetiségi és társadalmi viszonyaink közt, nem lehet szó.

Legyen szabad ezt az állításomat bővebben kifejtenem. Kérem 
azonban mélyen tisztelt hallgatóimat, méltóztassanak egy perezre 
saját iskoláik szűkebb érdekét félretéve, magasabb álláspontra 
helyezkedni, honnan a magyar társadalom fejlődését s mai viszo
nyait jobban áttekinthetjük s bele láthatunk a nemzeti politika 
szövedékébe is, mely polgári és felsőbb leányiskoláink felállításá
ban és territoriális elhelyezésében is kifejezésre jutott.

Nos, ez a mi magyar nemzetünk egy sajátságos népconglo- 
meratum. Hétféle nemzetiség, melyben a magyar fajnak akkor még* 
nem volt absolut többsége ; suprematiáját politikai érettségén és 
történelmi jogán kívül főleg kedvező földrajzi eloszlásának köszön
hette. Az ország dereka magyar volt ; de végtagjai idegenek s ide
genek jobbára a városok is, sőt idegen, maga az ország szíve, 
Budapest; a 70-es évek elején a családi kör nyelve Budapesten 
még német volt; magyarul csak a vidékről beszármazott elem 
beszélt. így volt ez a városok nagy részében — az Alföldet kivéve — 
m indenütt ; leginkább a határszéli helyeken, a felvidék és Erdély 
városaiban. A feladat világos volt : a nemzeti élet áramlatába bele 
kellett vonni a dermedt végtagokat is. S megindult a magyarosító 
mozgalom. A közoktatásügyi politika akkori intézői lígy vélték leg
jobban szolgálni s úgy is szolgálták legjobban a nemzeti cultura 
ügyét, hogy az állami iskolákat mind a nemzetiségi városokban 
állítgatták fel — a beteg testrészt kell gyógyítói, ez volt a jelszó a 
magyarság zömét azonban magára hagyták.

Mi lett az eredmény ?
A törvény intentiója szerint a polgári iskola arra való volna, 

hogy, az elemi iskola nyújtotta ismeretkört kiegészítve, gyakorlati

* T. i. az alkotmányos æra kezdetén, mikor ez iskolákat felállít-
gatták.
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irányával a szőkébb életkörben élő, nem épen nagy követelésü 
társadalmi rétegek szükségletét elégítse ki. A felsőbb leányiskola 
ellenben a magasabb fokú követeléseknek felelne meg s a maga
sabb társadalmi osztályok leányainak nevelését végezné, nemzeti 
szellemű nevelést adva az idegen kolostori és a felületes magán- 
intézetek helyett. Ez elméletben tökéletesen helyes. A gyakorlat
ban azonban mi történt ?

Az, hogy a roppant költséggel fölszerelt, a mi viszonyaink
hoz képest méregdrága felsőbb leányiskolákat a csekély népességű 
határszéli városokban állítgatták fel, a hol azok évekig csakúgy 
tengődtek, a hol kötéllel kellett fogni a tanulót, a felsőbb osztá
lyokba még így se akadt, úgy, hogy több felsőbb leányiskolát 
vissza kellett fejleszteni polgárivá; e felsőbb leányiskolák roppant 
személyzetet tartottak lekötve — az állami képzőkből kikerült 
tanerők szinét-javát; az állam óriási pénzáldozattal tartotta fenn 
őket, (sajnálom, hogy pontos statisztikai adattal nem igazolhatom, 
mennyibe került akkor az államnak egy-egy felsőbb leányiskolái 
tanuló! H ajó i emlékszem, 114 frtot emlegettek akkor, holott, egy 
polgári iskolai tanuló 35 írtba került) mígnem végre annyi erőre 
kaptak, hogy a maguk lábán is meg bírtak állani. De a reájuk for
dított költség s főleg a tanerők száma —  a létszám, a polgári isko
lai 6 -8-al szemben 18—20 közt ingadozik — ma sem áll arány
ban a növendékek számával ; az e drága intézetek nyújtotta 
magasabb fokú kiképzéssel igen kis % él ; s a mi fö : nem is m in
dig az a társadalmi osztály, a melynek szánva van, de sokszor a 
kishivatalnok, az iparos, a kereskedő, kinek vagyoni vagy szellemi 
szükségleteit az ilyen iskoláztatás veszedelmesen megnöveszti ; a 
dolog természete szerint nem is lehet máskép, mert hova adja 
gyermekét a kisvárosi ember, ha a felsőbb leányiskolán kívül más, 
felső fokú iskola nincs? Ez aránylag fényesen berendezett,a tanárok
nak egyenlő qualificatio s kevesebb szolgálati idő mellett nagyobb 
fizetést és több kényelmet nyújtó intézetekben bizonyos exclusiv 
szellem fejlődött ki nemcsak a növendékek, de maguk a tanári 
testületek között is, a kivételes helyzetből eredő kicsinylés a szű
kös viszonyokkal küzködő, igavonó polgári iskolával szemben.

Ebben része volt az elnevezésnek is. A «polgári» elnevezés a 
mi szűk látókörű kisvárosi társadalmainkban ez iskolától sokakat 
visszatartott. Az úri családok gyermekeiket inkább otthon tan íttat
ták hiányosan, vagy adták a gyarló magánintézetekbe, mintsem a

14*
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«polgári» elem közé engedték volna vegyülni. Évek sora kellett 
hozzá, míg ez az előítélet eloszlott. Nagyobb baj volt az, hogy 
eleinte az állami polgári leányiskolákat is főkép a határszéli, nem 
zetiséglakta vidékeken állítgatták fel, a hol egyrészt a tanulók száma 
volt csekély, másrészt az alsó osztályok rendes munkáját a nyelv
vel való küzködés bénította meg. Hogy csak egy példát említsek : 
a fiumei iskolában ma is elemi iskolai tankönyvekből tanítnak, pe
dig annak czíme pláne felsőbb leányiskola. Megint óriási pénzáldo
zat s nagyon sok tanerő lekötése aránylag csekély eredményért. 
Csak lassankint kezdtek a magyar városok is polgári iskolákat 
kapni — sajnos, hogy még itt is a politikai szempont játszotta a 
főszerepet. Legtöbbhelyt nem tisztán állami, hanem államilag se- 
gélyzett községi iskolák keletkeztek, többnyire czélszerűtlen helyi
ségben, tanszerrel alig ellátva — beteljesedvén rajtok a paraszt
közmondás, hogy «közös lónak túrós a háta» —- s nem mindig oly 
tanító testülettel, mely feladatának magaslatán állt volna. Mégis, e 
mostoha elbánásban részesült polgári iskola munkássága volt a 
leggyümölcsözőbb ; ez magyarosította á t a vegyes ajkú városok né
met lakosságát ; ez emelte a vidéki városok értelmi, és sokszor 
erkölcsi színvonalát is ; s a mi a kasztrendszerre nagyon is hajlandó 
társadalmunkban talán a legértékesebb eredmény: ez hozta a kü
lönböző társadalmi elemeket némileg közelébb, ez fejlesztette ki 
bennük annyira, a mennyire, a solidaritás érzetét. Ezt az érdemét 
a polgári iskolának nem tagadhatja el senki.

Míg az állam a «beteg végtagokat», a határszéli városokat, 
így dédelgette s a tanügyi fedezet legnagyobb részét s tanerői javát 
azokra pazarolta, addig a tősgyökeres, népes, magyar városok par
lagon m aradtak; egy-egy gyarló felekezeti, vagy léha magán, vagy 
idegenszellemű kolostori vagy kezdetleges társulati iskola nyújtott 
a középosztály leányainak amilyen-olyan műveltséget, ha ugyan 
ily viszonyok közt műveltségről szó lehet. A magyar fajt jellemző 
indolentiával az állami segítséget várták ezek is s csak nagynehe- 
zen szánták rá magukat polgári vagy felsőbb leányiskolák állítására. 
Nem szándékom ezúttal éles kritikát gyakorolni; csupán a különb
ségre utalok, mely az állami s e községi iskolák tanulóinak kép
zettsége között — főkép a képzőintézeti felvételi vizsgálatokon — 
tapasztalható ; a miben az iskolák hiányos fölszerelésén kívül fő
része lehet a képzett tanerők híjának, valamint a választott tanerők 
némileg függő viszonyának a közönséggel szemben. A további
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okokat mellőzve, itt elég magát a tényt konstatálnunk, hogy ép a 
magyarság főfészkeiben nem tett a műveltség akkora haladást, mint 
egyebütt; a mi abban is nyilvánul, hogy e városok dúsgazdag 
lakossága a saját piperéjén s a «Magyar Nábob» korába illő duhaj 
mulatozáson kívül * nemesebb élvezetet alig ismer, a nemesebb tár
sadalmi kötelességek iránt alig van érzéke s így sem a magyar kul
túrát nem szolgálja, sem a magyar faj erkölcsi tekintélyét nem 
emeli oly mértékben, a mint azt a nemzeti érdek megkívánná s a 
m int az e faj életrevalóságától várható volna. Itt tehát sok a teendő. 
Nagy társadalmi rétegeket kell átgyúrni; nagy tömegeket a nemzeti 
műveltséggel, a társadalmi kötelesség érzetével saturálni. Ezt a 
m unkát csak a jól szervezett polgári és felsőbb leányiskolák végez
hetik. Főkép az előbbiek, az eleven érintkezésnél fogva, melyben 
nemcsak a tanulókkal, hanem azok szüleivel is állanak. A felsőbb 
leányiskolák hatása viszont intenzivebb lehet, kivált nevelői szem
pontból, az internatusok okos, tapintatos vezetése mellett. Hogy 
mily kinövések léteznek e téren még ma, arra csak egy példát. 
Egyik tősgyökeres magyar városban a felekezeti internatus nő
igazgatója — mint hallom — növendékeit a divatos kártyajátékok 
titkaiba avatgatja be, hogy «leendő társadalmi szereplésükre elő
készítse őket». Az állapotok illusztrálására ennyi, azt hiszem, elég.

Mindez itt vázolt viszonyokhoz vegyük a társadalmi forron
gást — a régi középosztály elszegényedését, részben elziillését ; a 
felgazdagodott s felszínre vergődött elemek durvaságát, mtívelet- 
lenségét ; a családalapítás nehézségét ; a családi élet bomlását ; a 
mértéktelenül megnövekedett igényeket ; a családok túlköltekezé
sét; a vallástalanság terjedését; az erkölcsi sülyedést, a jellem 
gyengülését : s fogalmunk lesz róla, mily feladat vár a leányisko
lákra ez irányzatokkal szemben, ha feladatát az oktatás elvégzésével 
nem tekinti kimerítettnek, hanem növendékeit erkölcsileg is fel 
akarja fegyverezni az élet küzdelmére s ha latba akarja vetni 
erkölcsi befolyását a társadalom hibáival szemben is.

Ily viszonyok közt végzetes hiba lenne az iskolák egymás közt 
való kicsinyes versengése. Ellenkezőleg : kezet fogva, egymást támo
gatva haladjanak a kitűzött czél felé, lankadatlan erőfeszítéssel 
dolgozván mindegyik a maga eszközével a maga hatáskörében.

* A kivételeknek tisztelet ; legtöbblielyt azonban — sajnos — csak
ugyan így van.
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A társadalomnak nemzeti irányban való konszolidálása, a társa
dalom átnemesítése — ez a feladat ; minden eszköz jó, a mely 
ehhez közelébb visz ; minden eszköz rossz, a mely ettől eltávolít.

Ily szempontból vizsgáljuk im m ár részletesen a kétféle iskola 
szervezetét s hiányait s ily szempontból keressük a javítást.

A forgalomba jött formula s az idegenből átvett meghatározás 
szerint a polgári iskola magasabb fokú népoktatási intézet, mely
nek czélja az, hogy a társadalom középső, széles rétegeit lássa el a 
modern élet követelte ismeretekkel és műveltséggel. De különbséget 
kell tennünk a fiú- és leány- polgári iskola közt, úgy, a mint az 
nálunk kifejlődött. Mert a félreértést főkép e különbség észre nem 
vevése okozza. A fiú- polgári iskola ugyanis kizárólag annak az 
elemnek az iskolája, mely egyetemi képzettségre nem aspirál, hanem 
vagy az ipar és kereskedelem körében keresi érvényesülését, vagy 
beéri a csekélyebb qualificatiót kivánó kis hivatallal,- tehát való
jában a mérsékelt igényű, közepes tehetségű tanulók iskolája; nem 
a társadalom vezetőit, hanem csupán annak szűk körben munkál
kodni hivatott tagjait neveli. Eszem ágában sincs ezt a feladatot 
kicsinyelni. Ellenkezőleg : teljesen át vagyok hatva annak a tudatá
tól, hogy e kis emberek józan munkásságán nyugszik a társadalom. 
Ok a nemzet épületében a kő, a tégla, mely a falak szilárdságát 
megadja. De annyi tény, hogy a fiú polgári iskola más életpályára 
nem készít elő. Nincs is reá szükség ; m ert mindenütt van gymna
sium vagy reáliskola, mely a magasabb fokú tanulmányokra elő
készít. Ezért kell irányában feltétlenül és szinte kizárólag a gyakor
lati szempontnak érvényesülnie.

A polgári leány-iekols, helyzete más. Kizárólag az iparos és 
kereskedő osztálytól látogatott, tehát a polgári fiúiskolával analog 
polgári leányiskoláról nálunk voltakép csak a fővárosban s egy-két 
nagyobb, iparüző vidéki városban lehet szó ; a hol t. i. a népesség 
elég nagy arra, hogy egyes rétegei egymástól különválva elégíthes
sék ki culturális szükségleteiket.

Itt éles különbséget kell vonnunk a nagyvárosi és a kisvárosi 
iskolák közt. A félreértés innen ered. Mindenki más malomban 
őröl — a fővárosi ember a fővárosi, a vidéki a vidéki viszonyokat 
látja maga előtt ; azt hiszik, egy dologról beszélnek, mert a név 
ugyanaz. A lényeg azonban egészen más.

Itt, a fővárosban ugyanis temérdek a munkás-, iparos-, keres
kedő-, közúti alkalmazott-, kishivatalnok- stb. család, kiknek leány
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gyermekeit határozottan kenyéradó pályára kell nevelni, iparosnak, 
kereskedőnek, vagy pedig ilyen ember feleségének. Természetes, 
hogy az a polgári iskola, a mely ezeknek az érdekét szolgálja, nem 
lehet más, mint kizárólag gyakorlati irányú ; hibáznék, ha nem az 
volna. Mert ha fővárosi leány a polgári iskolát végezvén, tovább 
akarja magát képezni s ismereteit bővíteni, arra ezer és egy alkalma 
van. I tt tehát a polgári iskola jelen szervezetében czéljának meg
felel. Csupán gyakorlati tanfolyamok kellenek hozzá ; továbbá ház
tartási tanfolyam, gyakorlati főző-, mosó-, vasaló-iskola hozzá
csatolása is, úgy, mint azt Gyulay Béla tagtársunk februáriusi 
előadásában körvonalozta. Némely fővárosi polgári leányiskola ez 
irányban ma már tényleg igen szépen működik.

Vidéken azonban a helyzet más.
Ott a polgári leányiskola nem egy népréteg számára áll fönn, 

hanem azt igénybe veszi az egész társadalom, mert más nincs. 
Ezért arra ott tágabb körű és többféle feladat vár. Nemcsak az 
iparos és kereskedő gyermeke jár belé, de sokszor a módosabb föld
mívesé s főkép az egész hivatalnok-seregé, szóval a kisvárosi értel
miségé; sőt a növendékek jelentékeny számát a környékbeli úri 
családok gyermekei teszik. Nyilvánvaló, hogy ily sokféle növendéket 
egy chablonba gyúrni nem lehet. I tt már hiba volna a kizárólag 
gyakorlatias, kenyérkeresetet czélzó irány. Itt a növendékeknek 
csak egy töredéke lesz a saját keze munkájára utalva; a túlnyomó 
rész egykor családja körében fog élni s arra van hivatva, hogy a 
saját kis társadalmi körének irányozója, vezetője is legyen ; itt 
tehát a polgári leányiskola feladata, e növendékekre nézve, ugyanaz, 
a mi a felsőbb leányiskoláé. Ez a körülmény az iskola feladatát 
lényegesen módosítja. Mert ezekre a növendékekre nézve nem  a 
kézi ügyesség a fontos, sem az üzleti életben értékesíthető praktikus 
ismeretek minél nagyobb összege : hanem sokkal inkább a finomabb 
érzés, a gyöngédség, a tapintat, az okosság, a kötelességórzet, a jó 
ízlés, szóval azok a tulajdonságok, melyek a nőt családja okos 
vezetésére és boldogítására teszik képessé. Vidéken a polgári leány
iskolának határozottan nemcsak tanítania, de nevelnie kell; a 
mi — kellő tapintattal — nem is lehetetlen ott, a hol mindenki 
ismeri egymást s minden tanuló családi körülményei nyíltan állnak 
a tanítók előtt. Ezekben a vidéki iskolákban a kenyeret adó keres
kedelmi vagy más szaktanfolyamok kevésbbé fontosak, csupán igen 
népes, kereskedelmi központokban van reájuk szükség ; főzőiskolára
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sincs szükség, m ert a sütést-főzést m egtanulja minden leánygyer
mek otthon, az édes anyja mellett. Annál fontosabb a háztartás 
körében szükséges kézimunkák — főkép a felső-ruha és fehérnemű 
varrás s a fehérhímzés, kalapdiszítés stb. — alapos elsajátítása, 
mert tapasztaljuk, hogy kisvárosban és falun a középosztálybeli 
családok budgetjének legnagyobb részét az ilynemű kiadások 
emésztik fel. De szükség van arra is, hogy az iskolából kikerült 
14—16 év közötti fiatal leány, ki előtt o tt semmiféle szellemi 
élvezet nyitva nem  áll, sem önképzésre alkalma nincs — hisz a 
legtöbb háznál jóravaló könyv se igen van — a kisvárosi élet pedig 
sem jó színházat, sem hangversenyeket, sem tudományos előadá
sokat nem nyújt, e hasznos kézimunkák gyakorlása mellett tovább 
képzésére is találjon módot az iskolában, hogy ezek az értékes 
évek, mikor a fiatal leány lelke minden irán t fogékony, ne a léha
ságot fejleszszék ki benne, hanem a nemes hajlamokat és kötelesség
érzetet. A múlthoz képest nagyot haladtunk ; de még sok van hátra.

A mi ma dívó egész leánynevelési rendszerünknek ép az a 
hibája (mert a felsőbb leányiskolát csak kevesen keresik föl s a 
felső osztályok o tt is néptelenek), hogy a leánygyermekek ép e 
kényes korban m aradnak okos, czéltudatos vezetés nélkül s tanítóik 
nevelő befolyását ép akkor nélkülözik, m ikor arra legnagyobb 
szükség volna. A kapaszkodás a mai kor kinövése. Ma a mester
ember is kisasszonyt akar nevelni leányából. Igaz. S ezt el se tilt
hatjuk. Törvényadta joga van hozzá. De az már kötelességünk, 
hogy a meglevő baj káros következményeit enyhítni igyekez
zünk. Az a kisasszony-lány a négy polgáriban épen csak annyit 
tanul meg, a m ennyi arra elég, hogy igénjmi megnőjenek. Arra 
még nem volt idő, hogy gondolkozása, lelkülete átnemesedjék. Ha 
akkor az iskolát végkép odahagyja, az ő tanulatlan, együgyű, nyers 
édesanyja neki m ár nem imponál, iránta nincs bizalommal ; vájjon 
ki legyen vezetője ? Az a zugvarróiskola-tulajdonos, ki tanítványait 
fegyelmezni nem is meri, nehogy elveszítse velük együtt azt a kis 
tandíjat; vagy az a jött-m ent, vagy legjobb esetben szűk látókörű 
óraadó, kitől még egy darabig zongorázni vagy francziául tanul? — 
Szóval, ebben a kényes korban parlagon m arad s aztán, ha férjhez 
megy is, csak a piperét és a kényelmet hajhászsza, nemesebb köte
lességérzet aligha van benne. Vagy ha az van is, de — ha vagyona 
révén intelligens ember veszi el, a mi vidéken mindennapi — nem 
elég müveit ahhoz, hogy férjének okos, tapintatos élettársa tudjon
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lenni. Ennek van kitéve az egyszerű családok gyermeke. Az elő
kelőbb családokban meg sokszor a józan okosság és a munka- 
szeretet hiányzik ; azoknak a leányaiban ezt kell kifejtenie az isko
lának. De maradandó hatást itt is csak a 14-ik évüket meghaladot
takkal lehet elérni.

Mindebből az látszik, hogy a polgári leányiskola nagyon is 
korán bocsátja el növendékeit. Ezen hát pótló tanfolyamokkal 
próbálgatnak segítni. A baj gyökere azonban ott rejlik, hogy a 
tanulókat a polgári iskolába nagyon is korán veszszük fel. Ennek 
oka viszont az elemi iskolák zsúfoltságában s hiányaiban keresendő. 
70—80, sőt 100 tanuló egyetlen tanító keze alatt, rossz levegőjű 
osztályban ily körülmények közt a szülő örül, ha gyermekét a 
fegyelmezetlen, tisztátlan elemi iskolából, hol jó alig ragad rá, oly 
iskolába viheti, a hol minden egyes tanulóra gond van s a bánás
mód is gyöngédebb. A szülők részéről ez természetes.

Ámde mit tapasztalunk?
Azt. hogy a polgári iskolába kerülő 0— 10 éves kis leány a 

szaktanításra még nem érett meg ; a két alsó osztályban nagyon 
sok a gyönge tanuló. De a tanulóknak mintegy 50°/o-a nem is 
megy feljebb. Ez az elem az, melynek culturális szükségletét az 
elemi iskola V., VI. osztálya teljesen kielégítené; s nem lenne 
nyűge a polgári iskolának. De mennyivel könnyebb és eredménye
sebb lenne a polgári iskola munkája, ha hat elemi osztályt végzett, 
12 éves gyermekekkel lenne dolga ! (Külföldön ez mindenütt így 
van ; Svájczban, Francziaországban a hat elemi osztály elvégzése 
szigorúan kötelező.) Akkor három év alatt játszva elvégezhetnék a 
polgári iskolai tananyagot s az iskola 15 éves korában bocsátná el 
tanulóit; legfeljebb egy évi gyakorlati tanfolyamra lenne még 
szükség. Mi m indenütt éretlen anyaggal kínlódunk : a hat éves 
gyerek még az elemi iskolára gyenge, a 9— 10 éves a szaktanításra, 
a 14 éves kis leány a képzőre. A szülők hajszolják a gyermeket, 
hogy mielőbb végezzen; de hogy testi-lelki fejlődése rovására — 
azzal nem gondolnak. Ezért kellene főkép a hat elemi osztály, 
m ert mi kis nemzet vagyunk; nekünk az embererő drága, pocsé
kolása veszteség és vétek. Azt vetik ellen : a szülőknek így is sok ? 
Nem lenne több akkor sem, mert az iskolából kikerült süldő lány 
cziczomája többe kerül, mint az iskoláztatás. Eleinte talán zúg
nának kissé ; de azután megszoknák. Legfőbb nyereség a hat 
osztály magára a gyermekre volna ; mert megszabadulna az idő
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előtti idegrontó s e fokon káros, hogy azt ne mondjam : butító 
szaktanítástól ; hanem a helyett tanulna egy tanító keze alatt nyu
godtan, zaklatás nélkül, a mint azt az ő természetes fejlődése meg
kívánja.

Jelenleg ez nálunk még csak ábránd — de lám, a főváros 
már rálépett a megvalósítás ú tjá ra ; az V., VI. osztályokat már 
kezdi megnyitni ; példáját kétségkívül követni fogják a vidéki 
nagyobb városok is.* Én bízom a m ostani közoktatásügyi miniszter 
erélyében ; a ki a közoktatásügy betetőzéséért annyit tett, a ki 
nehéz kérdéseket oly merész és szerencsés kézzel oldott meg, az 
ki fogja építeni az alapot is olyanra, a minőnek lennie kell. Egy
szerre a dolog nem fog menni, mert költséggel já r; de szívós aka
rattal m enni fog.

A felsőbb leányiskola volta kép az előkelőbb családok szá
mára volt szánva, hogy az idegen szellemű kolostorokat s a léha 
magánintézeteket pótolja. Ezek tehát, főkép vidéken, igazi nevelő- 
intézetek ; míg a fővárosban inkább csak magasabb fokú képzést 
nyújtanak.

Ezeknél egyik baj elhelyezésükben rejlik. Oly helyeken állí
tották fel őket, a hol csak nehezen bírtak életerőre kapni. Ma már 
a viszonyok tetemesen javultak, a kezdet nehézségein átestek s 
főkép az internátusok igen szépen működnek. A baj az, hogy drá
gák. Szegény, kis vagyonú szülő azt a költséget nem bírja. Köz
tudomású tény, hogy az V., VI. osztályt fönn se lehetne tartani, 
ha a képző III. osztályába való belépésre jogot nem adna. Holott 
ez a jog meg a képzőintézetek rendes munkáját zavarja, mert a 
hiányos pædagogiai előképzettséget pótolni alig lehetséges. Ezért 
mind többen-többen adják gyermekeiket olcsó ellátásra családok
hoz, oly vidéki városkákban, a hol felsőbb vagy polgári iskola van. 
Az ily elhelyezés azonban, a dolog természeténél fogva — m int
hogy a szállásadók részéről többnyire csak speculatio — igen sok
szor ártalm ára van a gyermek erkölcsi és testi fejlődésének. Tehát 
olcsó internátusokra volna szükség a felsőbb, de főkép a polgári 
leányiskolákkal kapcsolatban, melyek vezetésére esetleg a tanári

* Sok helyt máris fennáll az V. és VI. osztály ; azonban a fentebb 
említett nyomorúságos viszonyok miatt azokat ma még nem veszik eléggé 
igénybe. Addig aligha is fogják, míg elvégzésük kötelezővé nem válik. Ma 
még megfelelő tanerő sincs elég, minthogy tanítóképzőink gyakorló-iskolái
ban sincs meg mindenütt az V. és VI. osztály.
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kar egy-egy tagja vállalkozhatnék. Ezzel sokat lendítenének a 
vidéki családok leányainak kiképzésén. Ma ritkaság, hogy az ily 
családok leányai négy osztályt végezzenek — többnyire csak 1 2
évre adják be őket. Az olcsó internátus lehetővé tenné a hézag- 
tálán, alapos kiképzést és az intensivebb nevelői hatást.

Nagy hibája a felsőbb leányiskolának az (természetesen, 
csupán a mi szegénységünknél fogva), hogy a szakrendszer és az 
ott dívó s egész a végletekig vitt felügyelet miatt — (mert mi szük
ség van külön felügyelő tanítónőre a férfitanár óráján ? — ha az a 
tanár komoly és lelkiismeretes, akkor az a felügyelet felesleges, 
sőt majdnem sértő ; ha pedig nem képes fegyelmet tartani, vagy 
ha nem elég komoly, akkor meg nem való leányiskolába) — igen 
sok drága tanerőt tart lekötve, még pedig a javából. Míg a tú lsá
gosan népes polgári iskola sokszor gyarló tanerőkkel kínlódik, kik 
mellett a képzett, munkabíró tanító megöli magát, addig a csekély 
létszámú felsőbb leányiskola bővében van a jó tanerőnek. Ennek 
oka természetesen a javadalmazás között levő nagy különbségben 
rejlik : itt kevés kellemes m unka mellett nagyobb fizetés, magasabb 
rangosztály s 30 évi szolgálati idő ; ott terhes, sokszor lelketölő, 
egészséget emésztő m unka mellett csekély fizetés, alacsonyabb 
rangfok és 40 évi szolgálati idő — holott a qualificatio ugyanaz. 
Természetes, hogy mindenki szívesen cseréli fel a polgári iskolát 
felsőbb leányiskolával. Hogy ez tényleg így van, tudjuk m indnyá
jan. A felsőbb leányiskolának túlnyomóan intelligens, jómódú 
szülők gyermekeivel van dolga; a növendéklétszám többnyire 
kisebb, a tanári létszám s a fizetés nagyobb; a helyiségek meg
felelők ; tanszer is van bőven mindenre. Holott a polgári leány
iskolában igen sok a tandíjmentességre szoruló, szegény, elhanya
golt elem; a létszám igen nagy; a tanerő és a fizetés kevés; (ezért 
van a tanítók nagy része a magánóraadásra utalva, a minek m in
denkép az iskola adja meg az árát) a helyiség kevés és szűk; tan 
szer is csak a legnélkülözhetetlenebb van, ha van.

Ehhez járul egy szerencsétlen intézmény, mely a polgári 
iskola szabad mozgásának nyűge: a gondnokság. Nem is lehet 
máskép, mert olyanoknak van megadva az iskola belső életébe 
való beavatkozás joga, kik a tanító pædagogiai eljárását megítélni 
sem képesek; az emberi gyarlóságnál fogva nagyképűen beavat
koznak mégis mindenbe, csupán tekintélyük fentartása végett. Áll
vány a gondnokság is, melyre annak idején szükség volt, hogy
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annak oltalma a la tt az iskola fölépüljön és megszilárduljon. Ma 
az épület szilárdan áll, tető alá került s így az állványt el lehet és 
el is kell bontani.

Összegezzük a teendőket.
1. Első lenne az elemi iskolának hat osztályúvá való kibőví

tése, úgy azonban, hogy a nevelő irány jobban érvényesüljön, 
mint eddig. Ez azonban ma még jám bor óhajtás. Megvalósulása 
csak lassankint várható. Egyelőre tehát a meglevő viszonyokkal 
kell megalkudnunk.

2. A nevelés követelményeinek ma a felsőbb leányiskola job
ban megfelel, m ert növendékeit 16 éves korukban bocsátja el s 
így nevelő hatása intensivebb lehet. Minthogy azonban drágasága 
miatt ez a hatás csak kevesekre érvényesül : szükségesek az ol
csóbb, polgári leányiskolákkal is kapcsolatos, vidéki internátusok 
s magának a felsőbb leányiskolának is, legalább vidéken való 
olcsóbbá tétele, vagyis a mérsékeltebb tandíj és ellátási díj. Meg
takarítást a személyi kiadásokban a felügyeleti órák elhagyásával 
lehetne eszközölni. Egyébiránt a nagyobb növendéklétszám a 
költségkülönbséget úgyis kiegyenlítené.

3. A költséget tekintve a mi szűkös viszonyainknak a polgári 
iskola — ily olcsó internátussal ellátva —  jobban megfelel; de, 
olcsóságánál s így hozzáférhetőségénél fogva, inkább is alkalmas 
arra, hogy ezt a m i nemzetiségi, felekezeti, de főkép kasztszellem 
által ezerfelé darabolt társadalmunkat a közös műveltség kapcsá
val összeforraszsza. Drága felsőbb leányiskolák helyett inkább 
több polgári iskolára van szükség, csakhogy internátussal ellátva s 
a helyi körülményeknek megfelelő tanfolyamokkal kiegészítve. 
Míg a szó valódi értelmében vett felsőbb leányiskolára csak ott 
van szükség, hol a lakosság száma a polgári iskolát is megbírja, 
nehogy a szegényebb középosztály is a drága és nagy igényekre 
szoktató felsőbb leányiskolát legyen kénytelen látogatni : tehát a 
fővárosban s néhány nagyobb vidéki városban, minők Pozsony. 
Kolozsvár, Szeged, Debreczen, Szabadka, Kassa stb. Minden népes 
polgári iskolának felsőbb leányiskolává való átalakítása azonban 
veszedelmes volna. Nekünk a nemzeti megerősödés érdekében arra 
kell törekednünk, hogy a középosztálynak való leányiskolákat 
mindenkire nézve hozzáférhetőkké tegyük, ne pedig nagy tandíjak
kal elzárjuk. Mert vagy az lesz az eredmény, hogy a megdrágult 
iskolát a középosztály szegényebb része nem fogja felkeresni ;
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vagy az, hogy felkeresi, ha egyébért nem, hiúságból, anyagi meg
erőltetés árán is, a mi azonban társadalmi és gazdasági szempont
ból még nagyobb veszedelem.

4. A tantervet illetőleg a felsőbb leányiskola V., VI. osztályá
ban mert hiszen különbségről csakis ott lehet szó a luxus
tárgyak helyett nagyobb tért kellene engedni a női hivatásban 
értékesíthető ismereteknek és ügyességeknek.* Ezt ma már bátran 
meg lehet tenni annál inkább, mert azok számára, a kik tudomá
nyos pályára akarnak lépni, úgy is ott a gymnasium ; ellenben a 
tanítóképzői III. osztályra való előkészítés teljesen mellőzendő 
volna ; a lélektanból és neveléstanból csak annyi és úgy tanítandó, 
a mint azt a családi életre való előkészítés megkívánja. A szak
képzést végezze a szakiskola. Azt vetik ez ellen : miért vennők el 
a szülőtől a lehetőséget arra nézve, hogy gyermekének könnyű 
szerrel biztosítsa megélhetését ? Ez is fontos társadalmi kérdés, 
a mit ilyen könnyű szerrel megoldani nem lehet. Hát a diploma 
csak mankó, a mire végszükségben támaszkodik a pártában m a
radt úri leány ? Végül utat kell törnie annak a belátásnak, hogy a 
tanítói pályához hivatottság is szükséges. Abból az elkényeztetett 
úri kisasszonyból ritkán válik kötelességérző, derék tanítónő.

A polgári iskola pedig vagy két évi gyakorlati tanfolyammal 
bővülhetne ki — mely nagy városokban ipari és kereskedelmi 
jellegű lehetne, kis városokban inkább a háztartás körében értéke
síthető munkanemekre szorítkoznék, de némi irodalmi, művelődés- 
történeti s lélektani ismeretet is nyújtana. Még helyesebb volna 
azonban az, ha a polgári iskola az elemi iskola VI. osztályából 
venné tanulóit, 12 éves korukban (az elemi iskolának hat osztályra 
való kibővítése egyszeriben segítene a középiskolák alsó osztályai
nak zsúfoltságán is a középiskola megszabadulna az oda nem 
való elemtől, a 10 12 éves gyerek pedig az idegrontó, oktalan
szaktanítástól s akkor nem lenne annyi bukott gymnazista) s azok
kal anyagát három év alatt végezné ; ehhez csatlakoznék aztán 
még egy évi gyakorlati vagy szaktanfolyam. A míg azonban a mai 
rendszer fönnáll, addig gondoskodni kellene arról, hogy a szak
tanítás, legalább a 10—12 éves tanulóknál, tehát a mai I. és
II. osztályban, minél szűkebb körre szoruljon, hogy a tanítás a

* Hogy a felsőbb leányiskola ott, a hol ezt a körülmények igazolják, 
gymnasiális tanfolyammal bővüljön ki, azt ez egyáltalában nem gátolja.
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gyermeki lélek természetes fejlődésének megfeleljen s az iskola 
nevelő hatása annál jobban érvényesülhessen.

5. A felügyeletet illetőleg okvetetlen a szakfelügyeletnek 
kellene érvényesülnie a polgári leányiskoláknál is, még pedig — 
főkép az internátusok szempontjából —  bátran lehetne arra való, 
kipróbált, tapasztalt nőket alkalmazni, a m int ezt külföldön már meg 
is kezdték. A női tapintatnak, a női éleslátásnak, a női finom érzék
nek itt nyílnék megfelelő tere. Wlassics miniszter, a ki a nőket az 
egyetemre bocsátotta, meg fogja nekik nyitni ezt a tért is, melyre 
természetes hajlamuk is képesíti őket. Egy-egy művelt mama ma 
is helyesebben meg tudja ítélni az iskola nevelői működését, m int 
akárhány gondnoksági vagy tanfelügyelői jelentés.

6. A tanerők javadalmazását illetőleg a méltányosság azt 
hozza magával, hogy a felsőbb leányiskolái tanerőktől vagy maga
sabb fokú qualificatiót követeljünk, vagy részesüljenek egyenlő 
javadalmazásban mindkétféle iskola tanerői. Ezzel sok keserűség
nek, sok igazságtalanságnak végét vetnék.

S ezzel köszönöm szíves türelmüket. Csak még két meg
jegyzést.

Először, ha mai fejtegetéseim a Gyulay Béla úrtól idézett 
régibb nyilatkozatommal ellenkezni látszanak, annak megérté
sére szolgáljon az a körülmény, hogy a két nyilatkozat közt hét 
hosszú év tapasztalata fekszik ; ép azé a hét évé, mely alatt Ma
gyarország társadalm i viszonyait azoknak közgazdasági hátterével 
együtt, valamint a külföld társadalmi és nevelésügyi viszonyait is 
megismernem alkalmam volt. Az ilyen tapasztalatok pedig szinte 
lehetetlen, hogy ne módosítnák a gondolkozó ember véleményét. 
A völgyből sok m inden másnak látszik, m in t a tetőről.

Második megjegyzésem az, hogy az elmondottakkal a föl
vetett fontos kérdést korántsem tekintem kimerítettnek. Csak any- 
nyit hiszek, hogy az, némely félreértések eloszlatásával, talán köze- 
lébb jutott a helyes megoldáshoz.

Geőcze Sarolta.
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XENOPHON MEMORABILIÁINAK PÆDAGOGIAI 
JELENTŐSÉGE.

(Befejező közi.)

Lássuk ez egoismust akkor, midőn magából kilép s a másokban 
feltételezett egoismussal találkozik. Azaz, kutassuk, hogyan vélekedett 
Xenophon ama viszonyt illetőleg, a melyben embertársainkhoz kell 
állanunk. A fönnebbiek után egy perczig sem lehetünk kétségben az 
iránt, hogy mi az emberekkel érintkezésnek szabályozó elve. Csakis az 
utilismus, a haszon és pedig a materiális haszon, melynek eredete a leg
vastagabb önzés. Nincs az életnek viszonya, melyben Xenophonnál a 
theoretikus önzés szóhoz ne jutna, még a vérségi kötelékek tisztaságát 
is beszennyezi az egoismus undok hüllője. így a szülők iránti hálát az a 
tekintet parancsolja, hogy nincsenrsenki, kitől a gyermekek nagyobb jó
téteményeket kapnának, mint a szülőktől (II. 2., 3.). Az istenek elhagyják a 
hálátlan embert, el az emberek, a barátok, «si γάρ σε ύπολάβοιεν προς 
τους γονείς αχάριστου είναι, οΊοεις άν νομίσειεν εύ σε ποτάσας χάριν 
ηπολήψεσΐ}at» (II. 2., 14.).1 Azonkívül a hálátlan ember elesik az 
archonságtól is (II. 2., 13.). A házasság czélja egyedül a gyermeknemzés : 
«φανεροί d’ έσμ'εν xo.'r σχοπούμενοι εζ  όποιων αν γοναιχών βέλτιστα 
ήμιν τέχνα γένοιτο» (Π. 2., 4.).2 3 Ε fölfogásban az ókor általánosan osz
tozott s ha Xenophon is követte korát, Sokrates maga sem maradt el 
tőle. A gyermeknemzés oka pedig nyilván az, hogy a szülőnek öreg
korában gyámola legyen gyermekében. Ezért kötelezi magát a férj nejé
nek eltartására s szerez be az apa előre a gyermek számára mindent s 
szenved az anya sokat (II. 2., 5.). Ezért ápolják a szülők és nevelik a 
gyermeket testileg és lelkileg (II. 2., 6.). A testvéri szeretet szinten önző 
okokon alapul. Az emberek nem egykönnyen mernek testvérek ellen 
tenni valamit, mert félnek a megtorlástól (II. 3., 4.). « Και prjv άδελψώ 
γε ai g έμο'ι άοχεΐ, ό ΰεος έποιησεν έπι μείζονι ώψελεια άλληλοιν ν} 
χεϊρέ τε χα'ι πόάε χα'ι όφΟαλμω χα'ι τάλλα υσα άόελψα ειροσεν άν>Ί- 
ράποις» A testvérek ugyanis bármily távolságban közreműködhet
nek: «άδελψώ δε ψίλω υντε χα'ι πολ'ο διεστώτε πράττετον άμα 
επ' ώελεΐα άλλήλοιν» (II. 3., 19.).® A barátság ajánlásában Xenophon

1 Ha ugyanis azt hiszik, hogy szüleid iránt hálátlan vagy, senki 
sem fogja elhinni, hogy ha te valami jótéteményben részesülsz, azt hálával 
fogod visszafizetni.

2 Az is nyilvános, hogy olyan nőkkel lépünk frigyre, kiktől legjobb 
gyermekeket remélünk.

3 És bizony két testvért, a mint én hiszem, az isten egymásnak még
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kifogyhatatlan ékesszólást fejt ki. Miért? Az emberek «<piïouç хтсймтас, we, 
ß o r flL L M  âsàfisMot» (П. 3., 3.).1 És ez az érv szolgált már a testvéri sze
retet ajánlására is (II. 3.. 3.). A testvérek szintén barátok, a kik azonban 
még a vérség kötelékével is egymáshoz vannak fűzve. (Ez — mellékesen 
legyen mondva — a metaphysikai természetphilosophiának egyetlen 
nyoma a xenophoni ethikában.) A testvéri szeretet tehát — úgy lát
szik — a baráti szeretetre van visszavezetve. S xenophoni szempontból 
igen helyesen. A megbízható és derék barát ugyanis «ttiÍmtwm хтгцштшм 
хрипатом.о* (IL 4-., 1.); a barát többet ér mint ház, föld, rab
szolgák, nyájak birtoka (II. 4., 2.) ; hasznosabb mint ló, fogat, hű 
és készséges rabszolga vagy bármi birtok (II. 4., 5.) ; egy szóval : a 
barát a leghasznothajtóbb vagyon (II. 4., 6.). Ezért minden áron 
barátokat kell szereznünk. A xenophoni Sokrates igen sokszor ajánlja 
a barátszerzést s igen sok modus vivendi-t tud a barátszerzésre. 
Ezek közt a legegyszerűbb a lekenyerezés. Kriton Sokrates tanácsára 
gabonát, olajat, gyapjút stb. ajándékoz Archedemosnak, lakomára hívja 
s apró szívességeket tesz neki. De látja is hasznát. Archedemos meg
szabadítja őt a sykophantáktól s így annyit használ neki, mint jó kutya 
a pásztornak (II. 9., 7.). Sokrates azzal unszolja Diodorost Hermogenes- 
nek barátul szerzésére, hogy Hermogenes « a la y Ú M O c z o  о им, el wcpeXoó- 
ремос; un о (той firj амтшсреХос'р ае» (II- 10., 3.),8 azután, hogy most az 
időviszonyok miatt igen olcsó áron lehet derék barátokat szerezni (II. 
10., 4.). Diodoros azután « огЗ тт о XI) reXsaaç exTrjoa.ro <рсХом, os ёруом 
elye ахолесм on ам rj Хгушм rj ~раттшм (owsXolrj те хал eô(рраймос Ató- 
дсооом» (II. 10., 6.).4 Barátot továbbá dicsérettel lehet szerezni, de okos 
dicsérettel, hogy az illető észre ne vegye a kelepczét : « 2'yeáÓM re Xéyeiç 
тосайта ургрпи éxáorw ёладесм оса jaj мо/иес ахоошм том еласмоймта 
хатауеХшмта Xérew ; (И- 0-> 12.)5 Hasznos barátot csak olyanok sze
rezhetnek, a kik maguk is tudnak használni (II. 6., 16.). A barátság nagy 
kincs, de nem mindegyik ember barátsága. Olyan embert szerezzünk bará-

sokkal nagyobb hasznára teremtett, mint két kezet, vagy két lábat, vagy 
két szemet, vagy minden mást, a mit párosával adott az embereknek . . . 
Két testvér, ha jó barátságban él, még nagy távolságból is képes egymás 
javán munkálkodni.

1 Jóbarátokat szereznek, mivel segítőkre szorulnak.
2 Minden kincsnél becsesebb.
8 . . . szégyelnó, ha általad valami jóban részesülne, és vissza nem 

fizetné.
4 . . . olcsó áron olyan barátot szerzett, ki feladatának ismerte, hogy 

mind szóval, mind tettel hasznot és örömet okozzon Diodorosnak.
6 Körülbelül azt mondod, hogy mindegyikre úgy kell ráénekelni, 

hogy a ki hallja, ne gondolja, hogy őt az énekkel nevetségessé teszik.



túl, a ki nem mindig szorul embertársaira, a ki a kapottakat vissza is tudja 
adni (II. 6., 2.), a ki nemcsak szivesen kap, hanem ad is (II . ß., 3.), a ki 
a jótéteményeket viszonozza is (II. 6., 4-.), szóval: «£y Tioimv zor)q súsp- 
fSToúvras шоте kuocreheïv t o ïç  xpœ/isvotç.» (II. 0., 5.)+ A ki
tehát nem használhat nekünk, az nem való barátnak. Do ut des, facio 
ut facias — ez lehetne a xenophoni ethika jelszava. Kár volna jellemzés 
czéljából a következő episodot elhagyni : Aristarchost nőrokonai atyjuk
ként tisztelék, mert munkát szerzett s a megelégedett megélhetést biz
tosította nekik ; Aristarchos viszont becsülte őket, mint hasznos mun- 
kásnékat, a kik eltartották őt (II. 7., 12.). Utoljára azonban mégis sze
mére vetik, hogy egyedül eszik a házban, a nélkül, hogy dolgoznék. De 
Sokrates bebizonyítja, hogy nincs igazuk, mert Aristarchos oly módon 
van hasznukra, mint a kutya a juhoknak (II. 7., 12—13.).

Ez az érem egyik fele s ha már ez sem örvendetes, az érem másik fele 
épen visszataszító. A xenophoni egoistikus és utilistikus ethika statuálja 
azt, hogy a vett jókért tartozunk hálásak lenni ; de még itt is lehet 
érezni, hogy a hála mindig van némi vonatkozással a jövőre s e miatt 
sohasem egészen Őszinte. A xenophoni hála mögött mindig ott lappang 
az a gondolat, hogy hálásaknak azért kell lennünk, mert hálátlanság 
esetében többé nem számíthatunk támogatásra. A xenophoni hála tehát 
nem csupán törlesztés, a nyert jók visszaadása, hanem, és főleg, előleg 
is : visszaadása a kölcsönnek, hogy újból lehessen kölcsönözni. Ha kap
tam valamit, vissza kell adnom, hogy újra kaphassak. S ha nem kaptam 
semmit ? Nos, akkor nem vagyok kötelezve semmire ; ha viszonszolgá- 
latra nem számíthatok, akkor szolgálatot sem kell tennem. S ha végre 
rosszat tettek velem, mi a kötelességem ? Szemet szemért, fogat fogért : 
ez az igazán erényes férfiú álláspontja. Ez az elv nem hallgatag corolla- 
rium, hanem nyíltan hangoztatott meggyőződés. Sokrates és Euthyde- 
mos dialógusából megtudjuk, hogy ellenséges város lakóit rabságba hur- 
czolni, háborúban rászedni, az ellenség birtokát csellel és erőszakkal 
elvenni — igazságos dolog. Senki sem hivatkozhatik arra, hogy ez az 
eljárás a szokás által ma is szentesítve van ; ethikánk azért még sem 
sanctionálhat ilyen elveket, de a görög ethika sem tette ezt mindig : 
Sokrates a «Kriton»-ban így nyilatkozik : «Otjàauwg dec àdexeïv.» Poli
tikus, strategoe moralizálhat úgy, mint Xenophon ; de az ethika azért 
sem politika, sem stratégia. Ez különben még nem volna baj. Nagyobb 
ennél az, hogy Xenophonnak .a strategosnak elvei egészen azonosak a 
philosopháló ethikus elveivel./Ellenségnek, legyen fegyveres vagy fegy
vertelen, nem tartozunk semmivel. Archidemos ama szemrehányására, *

* . . . jótéteményben azok mögött ne maradjon, kik vele jót tesznek, 
hogy azoknak, kik őt igénybe veszik, hasznukra lehessen.
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hogy Kriton jótétem ényei fejében hízeleg neki, ezzel vág vissza : « π ό τ ε p o v  

ο υν  α ισ χ ρ ό ν  έ σ τ ιν  ε υ ε ρ γ ε τ ο ύ μ ε ν ο ι  ί π ο  χ ρ η σ τ ώ ν  α ν δ ρ ω π ω ν  y a t α ν τ ε υ -  
ε ρ γ ε τ ο ύ ν τ α  τ ο υ ς  μ ε ν  τ ο ιο ό τ ο υ ς  φ ίλ ο υ ς  π ο ι ε ίσ δ α ι ,  το ΐς  δ ε  π ο ν η ρ ο ί?  
δ ια ψ ε ρ ε σ δ α ι»  (Π . 9., 8 . ) 1 De ez talán csak Arcüedemos vélem énye ? 
Nem, a xenophoni Sokrates teljesen így vélekedik. Chairekratest így  
oktatja: «xa't trqv π λ ε / σ τ ο υ  γ ε  δ ο χ ε ΐ  ό ν ή ρ  ε π α ίν ο υ  ά ξ ιο ?  ε ίν α ι, ο ς  αν  
φ δ ά ν η  τ ο υ ? μ ϊ ν  π ο λ ε μ ίο υ ς  χ ο χ ιά ς  π ο ιω ν , τ ο υ ς  δ ε  φ ίλ ο υ ς  ε υ ε ρ γ ε τ ώ ν .» 
(II. 3., 14.)2 A «δ ο χ ε ΐ » mutatja, mennyire habozott Xenophon ezt a 
valójában undok nyilatkozatot tenni. Talán nem is vette a dolgot olyan 
komolyan ? Ellenkezőleg. A Memorabiliák egy helye eloszlat minden  
kétségét : Midőn Sokrates Kritobulusnak barátok szerzését illetőleg ad 
jó tanácsokat, utoljára ezt mondja : Leghathatósabb eszköz erre nézve 
azon hírben állani, hogy nézetünk szerint az a derék férfiú, a ki több 
jót tesz barátaival s több rosszat elleneivel, mint ezek ő vele. E  helyet 
érdemes eredetiben ide iktatni: « ià v  δ ε  n o t ε τ ι  ε ξ ο υ σ ία ν  ο ω ς  λ έ γ ε ι ν  

π ερ 'ι σ ο υ  . . . .  ο τ ι  ε γ ν ω χ α ς  α ν δ ρ ο ς  α ρ ε τ ή ν  ε ίν α ι ν ιχ ά ν  τ ο υ ς  α εν  ψ ίλ-ους  
ε υ  π ο ιο υ ν τα , το υ ς  έ χ δ ρ ρ υ ς  χ α χ ώ ς , π ά ν υ  αν ο ίμ α ί  σ ο ι ε π ι τ ή δ ε ιο ν  ε ίν α ι  
μ ε  σ ύ ν δ η ρ ο ν  τιΰν  α γ α δ ω ν  ψ ιλ ώ ν » (II- 6·> 3 5 .).3 Ez a legvégső határ, a 
meddig a xenophoni utilistikus ethika elmehetett.

Ezen egoistikus motívumok m ellett jelennek meg azután tekin- 
télyi érveken alapuló regulativ életszabályok. Xenophon nem érezte 
szükségét annak, hogy az ethikai magatartás elveit egységes forrásból 
vezesse le : ha maga a princípium nem nyújthatott önmagának elégséges 
támaszt, adott neki Xenophon onnan, a honnan tudott. így  az az ethikai 
szabály, hogy a szülőket tisztelni kell, a fönnebbi egoistikus megokoláson 
kívül még azzal van megerősítve, hogy az istenek parancsolják a szülők 
tiszteletét (IV., 4., 19— 20.). A szülők és gyermekek közötti nemi érint
kezés nefandum scelus-a már anuál fogva is elvetendő, hogy a házasság 
czélja jó gyermekek nemzése, nincs szem előtt tartva : de azonfölül annál 
fogva is, mert az istenek is tiltják (IV. 4., 20 - 23.). Ama morális szab
vány, hogy a vett jókért hálásak legyünk, nemcsak azzal van okadatolva,

1 Vájjon m elyik  dolog rútabb, ha az em ber a jók részéről nyerve 
jótétem ényt, velők viszont jó t tesz és így ezeket teszi barátjaivá, a rosszak 
pedig ellenségeivé válnak  . . .

2 Pedig azon em ber látszik  m inden  dicséretre méltónak, ki ellensé
geit megelőzi az árta lom ban , barátait pedig a jótevésben.

3 . . . és h a  nekem  m ég a rra  is engedelm et adsz, elm ondanom  
felőled . . . hogy elism ered, hogy a férfiúnak erénye abban áll : legyőzni 
barátjait a jótétem ényben, ellenségeit pedig az ártalom ban, akkor azt 
hiszem, hogy én neked nagyon hasznavehető társad leszek a barátokra 
való vadászáéban.
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hogy a hálátlanok meggyülöltetik magokat в anyagi kárt szenvednek, 
hanem azzal is, hogy a hálátlanság az isteneknek sem tetszik (IY. 4.. 24.). 
Xenophon — mint látjuk — nem a legjobb philosophus, de annál jám- 
borabb egyén, a kinek — ha nem philosophál — elég élénk morális 
érzéke van. Egyes esetekben a morál az állami tekintélyre van alapítva ; 
így pl. IY. 4., 12. azt halljuk, hogy vóptoov dlxatov. »1 Egy pilla
natig kisértetbe jöhetünk azt gondolva, hogy sokratesi szabványnyal 
van dolgunk, annyival inkább, mivel alább az igazságosság relativitását 
újra hangsúlyozza a xenophoni Sokrates : «ос apa то. пер) àvtieeônouq 
vó/upa eld óz eg оатое то. S с'хаеа noeoûoe» (IV. 6 , 6.)." На azonban 
megfontoljuk, hogy ellenséggel szemben e szabvány értelmében mit 
kellene tennünk ; ha meggondoljuk, hogy — mint Hippias hangsú
lyozza — a törvényeket ugyanazok, a kik hozzák, meg is szüntetik, s 
hogy tehát az igazságosság fogalma ennyire mégsem lehet ingatag; s 
ha megfontoljuk végre, hogy az állami tekintély végelemzésben megint 
csak az egoismustól nyer támogatást, a mennyiben a positiv törvényeket 
megtartani mindig hasznosabb, mint nem (lásd IV. 4., 17.), akkor a 
«dr/.aeov» és váeuuov azonosítását Xenophonnak kell tulajdonítanunk. 
Gyanúnkat megerősíti az a körülmény, hogy a külső' vallásosság sokra
tesi definitióját (ó apa то пер) го à g lieobq vópepo. eldcùç vopíuwq óv 
Tobq i'hobq Ttfwírj (IV. 6., 4.)3 Xenophon egyszerűen alkalmazhatta az 
emberek közti viszonyra. E mellett szól végre, hogy e definitio nem fej
lődik ki magának az igazságosságnak fogalmából. Ha pedig valaki ezzel 
szemben a sokratesi formalismusra hivatkoznék, tartsa szem előtt, hogy 
a történeti Sokrates élete a legjobb apagogikus bizonyíték ama nézet 
mellett, hogy Sokrates maga az igazságosságot nem foghatta fel formális 
és relativisticus, még kevésbbé utilisticus szempontból. Sokrates továbbá, 
az inductio és fogalomalkotás mestere, bizonyosan látta azt, a mit Xeno
phon nem, hogy t. i. a kérdésben forgó szabvány szabályozza ugyan az 
individuum viszonyát az államhoz, de nem az egyes individuumokhoz. 
De csupán az államhoz való viszonyt is tekintve kétélű fegyver marad. 
Nem lehetne-e ezzel védelmezni Xenophon eljárását, hogy Koroneia mel
lett hazája ellen harczolt ? Tette-e ezt Sokrates ? Szorul-e ily védelemre ? 
A  válasz tagadó volta utal bennünket arra, hogy az igazságosságnak 
relativ felfogását Xenophonnak tulajdonítsuk. Xenophon egyszer azt 
kérdi: «поте de oljtoí necoovToi Tóig apyouaev; dl xa) ayáXkovTat éne 1 * 3

1 A törvényes (egyúttal) jogos is.
3 A kik tehát az embereket illetőleg tudják, mi a törvényszerű, azok 

a törvényeset cselekszik.
3 A ki tehát az isteneket illetőleg tudja, mi a törvényes, az törvény

szerűen tiszteli az isteneket.
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тф xaraipnovsïv rwv apyJrxTiov ? » (III. 5., 16.).* De nem ő vetette-e 
meg leginkább ? mért ajánlja tehát a positiv törvények iránti engedel
mességet ? Mert a spártai érzelmű athéni a spártai Lykurgosra hivat- 
kozhatik (IV. 4., 15.), Midőn az öregebbek tiszteletéről van szó, melynek 
helyét nehéz volna a xenophoni rendszerben kijelölni, érv helyett megint 
csak a lakedaimoniakra hivatkozik (III. 5., 15.). Ugyanitt ezt mondja : 
Aéyets, Tióppco nou elvac nóXee vrjv x а А о x à y a îi la v. ** Mint aristo- 
krata gyűlöli a demokratiát s tehát törvényeit is. Tetteiből^és elveiből 
hazaszeretetet nem lehetne meríteni. E részben — azt mondhatni 
még kora mögött is elmaradt.

Ha a xenophoni ethikán röviden áttekintünk, észreveszszük, hogy 
egységes elve nincs. A xenophoni Sokrates olykor a történeti Sokrates, 
majd Antisthenes, majd meg — és legtöbbször — maga Xenophon képé
ben szerepel. A xenophoni Sokratesben azért úgy a történeti Sokrates, 
mint Antisthenes elvei csak másodrangú szerepet játszanak : a xeno
phoni Sokrates ethikájában úgy a rationalismus, mint a kynismus el
enyésző csekély fontossággal bírnak s nem egyszer vannak ellenmondás
ban egymással és a xenophoni utilismussal. E híírom világnézet a követ
kező viszonyban van egymáshoz : a kiindulási pont a sokratesi rationa- 
lismus, melyben a relativismus és utilismus másodlagos jelentőségűek. 
A xenophoni ethikában azonban elsőrangú szerepet játszanak s a ratio
nalismus egészen elhomályosul. Egymással azonban nem férnek össze : 
a relativismus legvégső következményében kynismussá válik, mely min
den utilismust kizár. S ez — mint láttuk — a xenophoni Sokratesnek 
legkedvesebb elve. Az erény a hasznosnak tudása. E szerint tanítható is, 
a mit a sokratesi erényről nem mondhatni. Innen a xenophoni ethikának 
pædagogiai jelentősége és protreptikus jellege. A xenophoni ethika vég- 
czélja immanens : a földi lét boldogsága a mérsékelt okos élvezésből 
előálló eudaimonia ; központja : az egyén maga. Más érdek egyáltalán 
csak akkor jöhet tekintetbe, ha az az egyéni érdeket előmozdítja, vagy 
ennek legalább útját nem állja, mely esetben egyszerűen mellőzendő, 
sőt megsemmisítendő. Szívből eredt altruismusról, ellenségszeretetről, 
nemeslelkűségről szó sincs. A cselekedeteknek az önzés a szabályozója. 
A hol azután ezen ethikával nem lehet kijönni, a vallás és állam tekin
télye is szóhoz jut. A xenophoni ethika nem egyéb, mint a theoria a 
mindennapi élet praxisához, mely minden magasabb eszme híjával van 
s a materiális jóllétet hirdeti.

A xenophoni ethika lényegében imperativ, mert elveit vagy vallási

* És mikor fognak (t. i. az athéniek) az elöljáróknak úgy engedel
meskedni, kik a felebbvalók megvetésében versenyeznek ?

** Ezzel azt mondod, hogy városunktól távol áll a becsületesség.
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és világi tekintélyre alapítja vagy oly motívumokra, melyeknek forrása 
a józan, okosan számító önzés. In ultima analysi mondhatjuk, hogy a 
xenophoni morál csak azért ismer el vallási és világi tekintélyt, mert 
nem mindent tud az egoismusból levezetni, a minek szükséges voltát 
belátja ; elismerni pedig csak annyiban ismer el vallási és világi tekin
télyt, a mennyiben ez a legfőbb zsinórmértékkel, az egoismussal nem 
ellenkezik. Sokrates ethikája nem volt protreptikus. Miért ? Mert az 
akrasia úgy is lehetetlen. Xenophon tudja, hogy az akrasia tényleg 
lehetséges, mert az ember nem tiszta ész, hanem van benne alogikus 
psychikai erő is. De az akrasiának úgy igyekszik elejét venni, hogy azt 
mondja : mindenféle akrasia kárára van a psychének s aláássa a lét bol
dogságát. Törekedjél a boldogságra, de úgy, hogy minden pillanatban 
boldog lehess — ez a xenophoni morál jelszava. Jóság, illetőleg gonosz
ság : Sokrates szerint tudás, illetőleg tudatlanság volt : Xenophon szerint 
okosság, illetőleg bolondság. A ki a morál törvényeit áthágja, azt nem 
büntetni kell, hanem gyógyítani. Imputatio tehát Xenophon ethikája 
szerint nem is volna képzelhető. Ha az intellectus, a motívumok médiuma 
olyan, hogy az egyén a maga érdekeit nem bírja felismerni, akkor nem 
eshetik beszámítás alá azon egyszerű okból, hogy ha beszámítható álla
potban volna, nem hanyagolná el érdekeit. Ha a xenophoni morál 
csakugyan ethika volna, akkor minden józan eszű ember theoretikus 
és praktikus téren kifogástalan moralista volna. Yoltaképen protrepti
kus jellegűnek sem kellene lenni a xenophoni ethikának. Minek paran
csolni azt, a mit kiki magától a legszívesebben tesz meg ? A xenophoni 
ethika protreptikus jellege onnan van, hogy bár a moralitás czélja : az 
eudaimonia, egy, a czélra vezető eszközök különfélék. Legyünk boldo
gok ! — ez az egész ókori ethika parancsa, melyet könnyű volna végre
hajtani. E szabvány önmagát okolja meg. De a boldogság elérésére vezető 
út végletek közt mozog. Egy ethikus az akarat kielégítését, a másik 
elnyomását ajánlja. Mivel az egyik csak úgy előnyökkel jár, mint a másik, 
azért nem csoda, ha mindegyik moralista nemcsak megokolja elvét, 
hanem ajánlja is. Ezen az úton legyünk boldogok ! — ez az egyes ethi- 
kusok jelszava s ezen utat okadatolni a főtörekvósök. Azonban «Moral 
predigen ist leicht, Moral begründen ist schwer. » A megokolásban Xeno
phon — mint láttuk — igen gyönge s kormánynélküli hajóként hány- 
kódik. Általában legkomolyabban lehet venni azon nyilatkozatait, me
lyekkel az okos élvezést s az életben való boldogulást ajánlja.

Ha a moralitás nem más, mint savoir vivre s a morál nem egyéb, 
mint életszabályok gyűjteménye, akkor ne csodálkozzunk, ha az ethiká- 
ban oly heterogén dolgok kerülnek szóba, minő — a testgyakorlás. 
A xenophoni Sokrates csak oly komolyan foglalkozik e kérdéssel, mint 
az ethika bármely más részével s ugyanoly érvekkel hangsúlyozza a test
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gyakorlás szükségességét, mint általában bármely ethikai elvét. A mora
litás legfőbb czélja : az eudaimonia materiális értelemben nagyon függ 
az egészséges testtől ; annyival inkább, mert Xenophonnak igen tiszta 
fogalma van ama kapcsolatról, mely a test és lélek közt van. Xenophon 
tudja, hogy helyes és józan gondolkozás csak egészséges testtől várható, 
valamint hogy a kedélyhangulat minősége is az egészséges test függvénye. 
'Eizst xa'i év w ooxelg èXayiortj ошратод ypeíav eïvae, év тф dtavoeïo- 
д-Uc, тсs oùx olàev őre xa'e év tootw tto/.Xoi aeyáXa oipáXXovTae dia то py 
órtaivetv то owp.a; (III. 12., 6.) * A testgyakorlást más előnyök is ajánl
ják. A kik testüket kiképezték, azok mindent jobban végeznek el, mint 
azok, a kik azt elhanyagolták ; egészségesek, erősek, épségben kerülnek 
vissza a háborúkból, érdemeket szereznek a haza körül, dicsőséget sze
reznek, kitüntetésekben részesülnek s azon helyzetbe jutnak, hogy végső 
napjaikat kellemesen töltik s gyermekeikre vagyont hagynak (III. 12., 4.). 
Xenophon nem fukarkodik a dicsérettel és ajánlgatással, mert csakugyan 
meg van győződve arról, hogy ч-крод tcóvto. yap boa ттраттоиоео uvd- 
pwnoi '/prjocpov тд owaà éouv' év itáoaeg áe to.1g too аюритод yjisi- 
aig тгоХи otaipépse wg г̂Хтеота. то awpa e/eiv.» (Ш. 12., 5.)** Amily 
előnyös a testgyakorlás, oly hátrányos az elhanyagolása. Hadjárat eSŐíenT 
a gyönge testtíek elpusztulnak, vagy csak szégyennel és gyalázattal sza
badulnak meg ; sokan fogságba jutnak s azután vagy rabságban töltik 
életüket vagy nagy váltságdíjat kénytelenek fizetni, minek folytán végső 
napjaikat nyomorban töltik ; némelyek meg megvetés tárgyaivá lesznek, 
mert azt hiszik rólok, hogy testük gyengesége miatt gyávák is egyszer
smind (III. 12., 2.). Ennél hatásosabban nem is lehetne a testgyakorlás 
hasznos voltát bizonyítgatni. De ezzel Xenophon még nem éri be. Tekin- 
télyi érvet is hoz fel a torna mellett : a spártaiakra hivatkozik szemben 
az athéniekkel, «a kik nemcsak elmulasztják testük kiképzését, hanem 
ki is gúnyolják a testüket gyakorlókat.» Xenophon — mint látjuk — 
csupa tűz és láng kedves eszméi mellett s nyilvánvaló túlzásoktól sem 
riad vissza. Sőt sophismától sem tartózkodik. Egy embert, a ki poggyász 
nélkül megtett”  utazás után fáradságról panaszkodik, noha szolgája 
ugyanazon utat poggyászszal megrakva tette meg, a xenophoni Sokrates 
így utasít rendre : « To oov toooÚtw yjttov той naidbg dúvao&ai

* Még abban is, a miben a látszat szerint a testnek legkevesebb 
hasznát vesszük, a gondolkodásban, ki nem tudja, hogy sokan nagy téve
déseknek vannak kitéve azért, mert nem birnak egészséges testtel ?

** Mert mindenre, a mit csak az emberek tesznek, hasznos a test, és 
mindabban, a miben a testnek hasznát vesszük, nagyon sok függ attól, 
hogy testünk lehetőleg legerősebb legyen.
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πονεΐν πώς ήσχημένουάοχε'ι σοι μ/ορός είναι; (III. 13., ti.).1 2 3 * * Végre 
egy — mondhatni — æsthetikai okot is hoz fel a testgyakorlás mellett : 
«αισχρόν dï xa) το óta τγν αμέλειαν γηράναι, πριν ιάεΐν εαυτόν ποιος 
αν χάλλιστος χαι χράτιστος τώ σωματι γένοιτο (IIL 12., 8.).‘ Ε ponton 
Xenophon csak mintegy átsiklik. Pedig itt lehet legkönnyebben bepillan
tást nyerni ama világnézetbe, mely a görögséget a többi népektől any- 
nyira megkülönbözteti s oly classikussá teszi. Szép testben szép lélek, a 
kalokagathia, az az ideál, mely az igazi görög előtt lebegett. Szép esz
mét szépen juttatni kifejezésre az anyaggal — ez az a gondolat, mely az 
ókori művészetek közt annyira kitünteti a görögöt. Ezt a gondolatot 
még maga Sokrates is tisztelte a technében és a technitákban, bár a 
rationalismusra alapította ; venerálták tanítványai is, főleg Antisthenés, 
kinél a kalokagathia igen nagy szerepet játszik. A kalokagathia a leg
magasabb pont, melyre a görög világnézet emelkedni tudott : egyesülése 
a morális jónak és az æsthetikai szépnek, a szellemnek és a kialakult 
anyagnak, ideálja úgy művésznek, mint a philosophusnak. Bizonyos jog
gal lehet a görög æsthetikât kapcsolatba hozni az ethikával. Az igazi 
görög sajnálattal nélkülözte a szép alakot, ha szép lélekre talált. Annyira 
közel állott a természethez, hogy a szellemi műveltséget mintegy a testi 
műveltség virágának, gyümölcsének tekintette. Innen az a meglepetés, 
melyet Sokrates groteszk arcza s megjelenése keltett s melynek hatása 
alatt Alkibiades|silén-alaku istenszobrokhoz hasonlítja mesterét (a platóni 
Symposionban). ErlÜétő tehát ama pædagogiai hév, melylyel a xenophoni 
Sokrates Epimenidest testének kiművelésére buzdítja. Ezen állásponton 
érthető a következő anekdota : Valaki boszankodva panaszkodik, hogy 
üdvözlését nem fogadták el. A xenophoni Sokrates így vigasztalja : 
«Γελοιον το, εϊ μϊν το σώμα χάχιον εχοντι απήντησάς τφ, μη αν οργί- 
ζεσϋαι, οτι οέ την ψυχήν άχροιχοτέρως οιαχειμένω περιέτυχες, τούτο 
σε λυπεί» (III. 13., I.).8 Ε világnézetnek ki nem mondott, de homályo
san érzett sarkpontja : hogy a szellem az anyagban nyilatkozik meg ; 
hogy van égy magasabb synthesis, melyben mindaz, a mit jónak, igaz
nak, szépnek neveznek, egyesül ; hogy a jó, igaz és szép lényegében egy 
s csak különböző relatiókban kap különböző nevet. E világnézet hordo-

1 Hogy gondolod tehát, egy rabszolgánál annyira kevésbbé bírni a 
terhet, illik ez jól gyakorlott (testű) férfiúhoz ?

2 Bizony nít dolog a saját hanyagsága miatt megöregedni, mielőtt 
azt látná az ember önmagáról, milyen volt testre nézve legszebb és leg
erőteljesebb korában.

3 Nevetséges, ha valakivel, ki testre nézve silányabb, találkozol, és
e miatt nem boszankodol, ha pedig lélekre nézve műveletlenebbel talál
kozol, e miatt boszankodol.
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zója a kalokagathia, melynek fogalma tehát ép úgy tartozik az æsthe- 
tika, mint az ethika körébe s melynek alkotó elemei egy közös centrum
ból áradnak szét. Ez elemeket — ha a képet folytatni szabad — a mű
veltség peripheriáján meg lehet különböztetni, de az analyzálást foly
tatva, a különbség mindinkább fogy s utoljára a kalokagathia centrumá
ban teljesen elenyészik.

Tudomány. M űvészet.

Hogy Xenophon mennyire saturálva volt utilistikus elvekkel, leg
jobban bizonyítja az a tény, hogy az utilismust ama téren is uralkodó 
elvvé teszi, a melyen legkevésbbé tehette volna : a tudomány és művé
szet terén. Amaz alacsony álláspont, melyet e tekintetben elfoglal, egy 
perczig sem enged kétséget az iránt, hogy utilismusa nem kölcsönzött 
eszme, hanem valóságos vérévé változott, vele született világnézet. Mi 
a hasznos ? kérdi Xenophon ott is, a hol ezt kellene kérdeznie : Mi a 
szép ? Mi az igaz ? Oly fontosaknak tartotta a praktikus élet követelmé
nyeit, j hogy a művészet és a tudás világát csak árnyéknak tekintette, 
a phantSSíát és a tudományokba elmélyedést a gyakorlati élettel össze- 
egyezhetetlen jelenségeknek tartotta.

Hogy a művészettel kezdjük, erre vonatkozó megjegyzései nagyon 
szórványosak : a mit nem szeretünk, azzal nem foglalkozunk. Száraz 
józanságát igen jól jellemzi e megjegyzés: «ypayai os xaï noexdiai 
7t).eíovaq eijtppoaùvaç àizoazepoûacx Kapéyoijac» (III. 8., 10.)* A mű
vészeti szempont tehát háttérbe szorul a hasznos előtt. Még a hol 
engedményt tesz is a művészetnek, más szempontnak rendeli alá. Sokra
tes így vélekedik, hogy a templomok és oltárok (tehát görög hagyomány 
szerint a legszebben felékesített objectumok) oly helyen állítandók fel, 
a mely szembetűnő és nehezen hozzáférhető (III. 8., 10.). Ebben egy 
pillanatra művészi érzék bizonyítékát kereshetnők, de az indokolás val
lás-erkölcsi momentumot emel ki : f.dbp'zv y art Idóxzae ■npuoeôÇaoiïac.. 
(III. 8., 10.).** A művészet tehát semmi esetre sem önczél, hanem csak 
más motívumok hordozója. A mi a művészetekre vonatkozó egyéb meg
jegyzéseit illeti, ezek azon észrevétellel kezdődnek, hogy Sokrates a mű
vészeknek is hasznára volt. Ez a haszon azonban nagyon is jelenték- 
telenj A xenophoni Sokrates ugyanis nem tesz egyebet, mint általánosan 
ismeretes szempontokat ad elő, melyeket a művészek maguk is követtek.

* A festmények és czifraságok több élvezetet elvesznek, mint nyúj
tanak.

** — mert kellemes, hogy a kik látják, imádkozzanak . . .



XENOPHON MEMORABILIÁINAK PAEDAGOGIAI JELENTŐSÉGE. 2 3 3

Egyáltalában nem látni be, mi haszna lehetett Parrhasiosnak vagy Klei- 
ton szobrásznak az állítólagos sokratesi tanításból. A Parrhasiossal foly
tatott dialog a festészet definitiója : a festészet utánzása annak, a mit 
szemmel láthatni (III. 10., 1.). A szobrászatra nézve ugyanez a definitio 
hozható ki Kleiton nyilatkozataiból (III. 10., 7.) Ez nem valami különös 
böleseség. Valamivel többet ér amaz észrevétel, hogy — mivel nem köny- 
nyfí oly embert találni, a kin minden tökéletes lenne — több emberről 
kell elvonni azt, a mi rajtuk külön-külön a legszebb (III. 10., 2.) Ez a 
ezélzás az idealizálásra, melynek szükségességét azonban Athénben egy
általán nem kellett hangoztatni. A dialógusok hátralévő része csak ama 
közérthető elvet variálja, hogy a festmény vagy szobor legyen kifejező. 
Pistias pánczélcsináló végre megtudja a xenophoni Sokratestől, hogy 
pánczéljai azért oly kelendők, mert a vevő testéhez részarányosoknak 
készíti azokat. Ráadásul azután Sokrates előadja a jó pánczél előnyeit, 
melyekkel a történeti Sokrates bizony keveset törődhetett, de annál 
többet Xenophon, a ki egész életében katonáskodott. E megjegyzés van 
oly különös, mint az az igazán nevetséges észrevétel, hogy Sokrates a 
házépítésre vonatkozólag is tudott jó tanácsot adni (III. 8., 8.), Sokrates, 
a ki életében az agorán csatangolt s úgyszólván soha otthon nem volt. 
Ennyi az egész, a mit a Memorabiliákban a művészetekre vonatkozólag 
találhatni. Xenophon csak annyira törődött a művészetekkel, a meny
nyiben minden görög válogatás nélkül. Megszokta a műremekeket maga 
körűi látni, melyek mintegy suggestiv erővel hatottak rá, minek folytán 
elfelejt némileg ellenük tiltakozni, annyival inkább, mert a vallás szol
gálatában is állanak. Ha tehát közvetlenül nem hasznosak is, alkalma
sak a vallásos érzés fokozására. Ezért találnak nála kegyelemre. De a 
művészet azért szemében csak megtűrt gyermek, a kit nem üldöz ugyan, 
de nem is szeret.

Más szempont az irányadó a tudományok méltatásában. I t t  már 
nincsenek tekintetek, melyeket respectálni kellene. Utilismusa szabadon 
nyilatkozhatott meg s meg is nyilatkozik oly erővel, hogy alig tartóz
kodhatunk a bo8zankodástól. Boszankodúsunk még fokozódhatik, ha 
arra gondolunk, hogy nézeteit mesterének szájába adja, hogy annál 
könnyebben találjanak utat a közönség körében. Hogy ismétlésbe ne 
essünk, e kérdést alább tárgyaljuk ; egyelőre az egyes tudományokra 
vonatkozó észrevételeket vizsgáljuk. Ezen megjegyzések összege az, acuv 
dk •KpoaY/ xst rivdp'r xoJcp хоуаЯ ф  icâdva.;» (IV. 7., 1.1* Mit kell tehát 
a tudományokból tudni ? A hasznost ? uéypi dk — mondja Xenophon 
Sokratesről — zol wtpsh'uo’j  Tzáxza xat aJróg ow taxónei xai cruvdce-

* a mit derék és művelt embernek tudnia kell.
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c;//£! toïç (T'jvoûac (IV. 7., 8.).* De nem gondolt-e itt szellemi haszonra? 
Távolról sem. A geometriával csak épen annyira kell foglalkozni, hogy 
képesek legyünk szükség esetén egy földdarabot fölmérni, átvenni, 
átadni, elosztani s a fölmérés helyességét bizonyítani (IV. 7., 2.). Ezt 
Xenophon szerint Sokrates mondja, ugyanaz, a ki életében egy talp- 
alattnyi földet nem mondhatott sajátjának. A tudományos geometriával 
foglalkozást azonban elvetette, noha ő maga jártas volt benne (IV. 7., 3.). 
Miért ? Mert ez sok hasznos ismeret megszerzésétől tartja vissza az em
bert ; с тс fxïv yú-P (otpeXoírj тайга — mondja Xenophon — ойх iff] 
op à». (U. о.) A számolást ( Xoycaaóq ) ajánlotta, de a mi ezen túl van, 
az szemében megint «páracoq ж pay pare ia» (IV. 7., 8.). Ha aprioristi- 
kus tudományok járnak így, mit várhatnak a többiek ? Xenophon ugyan 
csak a csillagászatot említi még, de ebből is láthatni, hogyan vélekedett 
a többiekről. Sokrates — mondja Xenophon — ajánlotta a csillagászat
tal foglalkozást is, de csak annyira, míg az ember nem képes az éj, a hó 
és év idejét «megismerni» és pedig a czélból, hogy szárazon-vízen utazás 
alkalmával, őrálláskor 8 más éjjelenkint, havonkint vagy évenkint ismét
lődő ügyek végzése alkalmából el tudjon igazodni (IV. 7., 4.). Sokrates 
persze jóformán sohasem utazott, katona csak szükségből volt, végzendő 
ügyeket egyáltalán nem ismert. A tudásnak ezen mennyiségét — foly
tatja Xenophon — könnyen meg lehet szerezni vadászoktól, hajósoktól 
stb. Ellenben annyira foglalkozni az astronomiával, hogy megismerjük a 
bolygókat, hogy ki tudjuk számítani az égi testek távolságait, mozgásait 
s ezeknek okait — ezt a legnyomatékosabban perhorrescálta nwpéXecav 
pikv yap oódspíav où o’ eV тобтося ecpyj ó/rev» (IV. 7., 4—5.). Pedig — 
mondja ismét Xenophon, — jártas volt ő ebben í p , de úgy vélekedett, 
hogy; ez is sok hasznos dologtól tarthatja vissza az embert (IV. 7., 5.). 
Az empirikus tudományokkal tehát csak annyiban kell foglalkozni, a 
mennyiben materiális hasznot hajtanak. Ez Sokrates véleménye volna, 
állítja Xenophon. De míg Euthydemost épen azért teszi Sokrates gúny 
tárgyává, mert a leghíresebb költők és sophisták irataiból nagy tömeget 
gyűjtött (IV. 2., 1.), másrészt ő maga elővette régi bölcs férfiak iratait, 
átment rajtuk barátaival s ha valami jót találtak azokban, kivették s 
nagy nyereségnek tartották, ha egymásnak használhattak (I. 6., 14.). 
A «haszon» vádja azonban minden bizonynyal lepattan a történeti 
Sokrates jelleméről. Ha a tény, hogy Sokrates nem foglalkozott empi
rikus tudományokkal, mint mindjárt meglátjuk, elég valószínű is, de az 
a megokolás, hogy azért nem, mert haszontalanok, teljesen xenophoni 
fictio.

* de a mily fokig hasznos, mindent megvizsgált ő maga és azon 
tanítványaival együtt átment.



Mit várhatott a speculativ philosophia, ha így jártak az empirikus 
tudományok ? A válasz egy perczig sem lehet kétséges. De Xenophon 
e téren némileg mégis menthető. A præsokratikus philosophia, az ion 
természetbölcselet csőddel végződött. Sem a thalesi víz, sem az anaxi- 
mandrosi aóptazo)/, sem az anaximenesi levegő nem állotta meg helyét 
a világ koemologiai megfejtésében. Ép oly kevéssé váltak be a pythago- 
rasi szám, az empedoklesi négy elem, a demokritosi atomok, az anaxa- 
gorasi spermák. De másféle diametralis ellentétek is kínálkoznak az 
észlelőnek. így az eleaták az érzéki világ jelenségeitől minden realitást 
megtagadtak, mi által természetesen összeütközésbe jöttek a közfelfogás
sal. Ha továbbá az eleaták a változás lehetőségét tagadták s az elvont, 
tiszta létet hirdették, Herakleitos az érzékek tanúságára hivatkozva jog
gal mondhatta : « xw/ra pel. »

A præsokratikus termószetbölcselet positiv végeredményeket, me
lyeket mindenki elfogadott volna, fölmutatni nem tudott ; így hát nem 
csoda, ha e jelenség láttára Xenophon meghökkent s az a gondolat töl
tötte el, hogy igazság a speculativ philosophiában nincs is. Ezt nyíltan 
ki is mondja Sokratese : lehetetlen, hogy az emberek ilyen kutatásokban 
eredményre jussanak (IY. 7., 6.), ennélfogva a kosmikus jelenségekkel 
foglalkozni bolondság (I. 1., 11.).

Az I. könyv 1. fejezetében ismét azt halljuk, hogy Sokrates csodál
kozott, <i£( fiíj ifavepov aùzolq èauv ou  vadra oo duvaróv sotiv a'j- 
dpámotq eópelv» (!• 1-) 13.).* A philosophusokat őrültekhez hasonlítja, 
a kik a legellenmondóbb nézeteket hirdetik. Ezen «őrültek» között fel 
vannak sorolva : az eleaták és atomisták ; Herakleitos és az eleata 
(I. 1., 14—15.) Anaxagorasra hatalmas csapásokat mér. Azon állítás ellen, 
hogy a nap és a tűz hasonneműek, a leggyerekesebb érvekkel küzd ; 
így pl. hogy a tűzbe nézhetni, a napba nem ; a tűz nem barnít, a nap 
igen ; a tűz megsemmisíti a növényzetet, a nap föntartja stb. (IY. 7., 7.). 
A speculativ philosophiával tehát nem érdemes foglalkozni, mert positiv 
eredményeket nem tud felmutatni. De ha tudna, sem volna érdemes. 
Miért ? Mert nincs belőle az embernek semmi haszna. Sokrates azt a 
gúnyos kérdést veti fel, vájjon azon reményben élnek-e a philosophusok, 
hogy valamikor tetszésük szerint csinálhatnak szelet, esőt, évszakokat 
s a mi egyébre szükségük van ? (I. 1., 15.) Vagy nem remélik ezt s be
érik annak constatálásával, hogy úgy állanak a dolgok, a hogy állanak ? 
E szétválasztó kérdés második tagja mutatja, hogy a speoulativ philo
sophia még akkor is elvetendő Xenophon szerint, ha homályban nem 
tapogatóznék. De ha hasznot tudna is felmutatni, el kellene vetni. Miért?
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* ha azok be nem látták, hogy azon dolgokat nem lehetséges az 
embereknek megoldaniok.
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Mert az istenek nem nézik jó szemmel, ha az ember olyasmit akar ki
találni, a mit ők jónak találtak eltitkolni (IY. 7., 6.). Harmadik oka 
Xenophonnak a speculativ pbilosophia ellen tehát vallás-erkölcsi. Az 
«isteni dolgok» kutatását csakugyan asebeia-nak! tartotta. Sokratest is 
úgy akarja megvédelmezni, hogy azt mondja róla : soha senki se látta, 
vagy hallotta, hogy oly «offeßsg» és « Jyómou » beszédet folytatott volna, 
mint a philosophusok (I. 1., 11.). Xenophon vallási dolgokban nem érti 
a tréfát s mindenféle kísérletet a vallás gyengítésére, történjék bármily 
eszközzel, kíméletlenül kárhoztat. Fokozta ellenszenvét a speculativ 
philosophia ellen az a körülmény, hogy a természetbölcselet után fel
lépő Sophismus már egyenes támadást intézett az állami és vallási élet 
alapja ellen. A sophismusnak empirikus subjectivismusa minden isteni 
és emberi tekintélyt elvetett, s egyes képviselőiben fölháborító con- 
sequentiákra jutott. Képzeljük, hogyan hathatott a jámbor Xenophonra 
az ilyen protagorasi nyilatkozat : az istenekről nem tudhatom, léteznek-e, 
nem-e, mert sok minden gátol bennünket ennek megtudásában : úgy a 
dolog homályossága, mint az élet rövidsége. Mit szólhatott volna Xeno
phon Kritiásnak, a ki az istenekbe vetett hitet ravasz államférfiak talál
mányának tűntette föl ? A sophismus az állami élet alapjaival sem bánt 
el gyöngédebben. Kalliklés és Thrasymachos nyiltan kimondották, hogy 
a jus fortioris a természetjog, hogy az erősebbnek jogát korlátozó törvé
nyeket csak a gyöngébbeknek ravaszsága találta ki. A sophismus vég
telen befolyást gyakorolt Xenophon korára s elfajzásában épúgy táplálta 
az erkölcsi romlottságot, a mint viszont maga is táplálkozott belőle.

Ez okok bírták rá Xenophont, hogy a præsokratikus bölcseletet és 
a sophismust perhorrescálja. Sokratessel fellépett az absolut subjecti- 
vismus, a rationalismus, melynek úgyszólván egyetlen momentumát 
értette meg Xenophon : az erény-tudást. Ezt a formális tartalmat azután 
a maga módján tölti ki — jól, rosszul utánozva Sokratest, Antisthenést, 
Aristippost — utilismussal, relativismussal, kynismussal, hedonismussal. 
Xenophon a philosophiában mindig laikus volt és eklektikus maradt. 
A mi neki tetszett, vette a honnan akarta. Philosophiája jó formán csak 
ethika. Az állami és vallási tekintélyekkel való összeütközést gondosan 
kerüli. Ethikája teljesen immanens ; centruma : az egyén ; czélja : a bol
dogság, mely a vágyak okos kielégítésében áll.

Végszó.

Összefoglalva az eredményeket, mondhatjuk, hogy a mily rossz 
volt Xenophon tudósnak, művésznek, philosophusnak, oly jó volt pæda- 
gogusnak. Az ifjúság iránti érdeklődés, a tanító buzgalma, az általa
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helyeseknek tartott elvek lelkes hirdetése semmi kívánni valót nem 
hágy hátra. A rationalista Sokrates egészen megváltozik kezei között : 
a legjobb protreptikussá lesz, a kinek nincs más gondja, mint folytonos 
intéssel, dicséréssel, korholással a maga értelmében vett javításon mun
kálni. Pædagogiai elvei is nagyrészt igen dicséretre méltók. A vallási 
momentumot a legnagyobb mértékben érvényre juttatja a nevelésben. 
Az állam tekintélyét tiszteletben tartja s tartatja, sőt ethikai fogalmat 
alapít arra. Fő pædagogiai elve : az élet számára nevelni, de e részben 
kissé túllő a czélon. Körülményei azt a meggyőződést érlelték meg benne, 
hogy homo homini lupus s ennélfogva túlságosan appellál az egyéni 
érdekre s a materiális érdekek kielégítését a tudomány és művészet rová
sára nagyon is előtérbe tolja. De ,omnia non possumus omnes 1‘ Xeno
phon pædagogiai érdeme, hogy a romlott kor közepette az állam és a 
vallás prestigeéhez ragaszkodik, hogy a nevelés és tanítás lehetőségéről 
és szükségességéről meg van győződve s hogy pædagogiai elveit lanka
datlan buzgalommal és kitartással hirdette. Pædagogiai elveit nem sza
bad absolut mértékkel mérnünk ; egyébként — in magnis et voluisse 
sat est. F rankl I stván.

ROUSSELOT ATYA ÚJ MÓDSZERE. I.

I.

A franczia genialitás aligha aratott még a tudomány valamely 
ágában oly kevés babért, mint a gyógypsedagogia (a siketnémák, vakok, 
hülyék, dadogók és hebegők oktatása) terén.

A siketnémák oktatása iránti érdeklődést ugyan a XVIII. század 
utolsó két évtizedében rendkívüli mértékben fel tudta kelteni de l’Epóc 
Mihály abbé, a párisi — most állami — siketnéma-intézet megalapítója, 
de viszont legalább is egy évszázadra visszavetette ez a szellemes és 
nemeslelkű franczia az oktatás módszerét az által, hogy a jelbeszéd segít
ségével való oktatást terjesztette az egész világon, azt a furcsa rendszert, 
mely szerint a siketnéma olyan jelnyelven beszél, a melyet a siket
némákon kívül senki sem ért meg : vagyis a helyett, hogy nevelés és 
oktatás segélyével lehetőleg lerombolná a siketnémák és épérzékűek 
közötti nagy válaszfalat, még inkább magasabbra emeli. Ennek az ú. n. 
franczia-módszernek ez időszerint különösen az észak-amerikai Egyesült- 
Államok óriási (5—600 siketnéma-növendékkel biró) internatusai a lel
kes hívei, míg a francziák maguk már 20 év óta a gyűlölt németek mód-
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szerét követik, a mely abban ormol, hogy a siketnémákat is élőszóra és 
élőszóval tanítják.

A vakok oktatását //«üi/jBálint, miniszteri hivatalnok, a vakok első 
tanítója, több pædagogiai érzékkel kezdte ugyan meg, mint de l’Epée a 
siketnémák oktatását, ámde mostoha sorsa nem engedte őt nyugodtan 
dolgozni nagy emberbaráti művén. Alig nyílt meg ugyanis párisi inté
zete (1784), kitört a forradalom, és a vak növendékeknek sanscullotiade- 
okban és erkölcstelen vaudeville-ekben kellett ének- és zeneszámokkal 
közreműködniök. 1802-ben pedig Bonaparte Napoleon egyszerűen kitette 
őt a vakok intézetéből, mert nagyon idealistának találta. Haüy ezután 
11 évig Szent-Pétervárott élt, de ott se tudott boldogulni. Ilyformán 
nem igen volt tehát Haüy-nek alkalma arra, hogy a vakok oktatásának 
módszerét biztos alapra fektesse és csendes, zavartalan munkálkodás 
alapján tökéletesítse. Nem is tudták sem ő, sem a későbbi franczia inté
zetek mind mai napig kielégítő módon megoldani a vakok oktatásának 
fundamentumát képező azt a nagy kérdést, hogy mi legyen tulajdon
képen a vakok oktatásának végczélja ? Az-e, hogy a vakokat zenészekké 
képezzék ki, avagy az-e, hogy iparosokká neveljék, a kik életüket csen
des, egyszerű, de a test és lélek nyugalmát biztosító kézimunkával tölt
sék, hasznosakká leven igy önmaguknak és a fentartásukról gondoskodó 
társadalomnak. Mindeddig csak a németek oldották meg ezt a kérdést 
kielégítő módon, az ipari képzés rendszerével, és a kényszerűség rá fogja 
vezetni erre a többi államokat is.

A hülyék', gyengelméjück és g y eng etehet s é g ü  e к oktatása pedig 
egészen a német pædagogia vívmánya, és a francziák a német rendszert 
követik e téren.

A dadogok és hebegők oktatása terén még kevesebb szerencsével 
léptek fel mint kezdeményezők a francziák. A harminczas években Colom- 
bat de Г lsére orthopbonicus intézetet létesített Párisban, és az u. n. üteny- 
módszer segítségével tanította a dadogókat. Csakhogy ez a módszer olyan 
fogyatékos volt, hogy e miatt Legouvé Ernő («Az olvasás művészete» 
ez. munkájában) kigúnyolja a dadogok gyógyítására irányuló törekvése
ket, és arra a helytelen következtetésre jut, hogy a dadogás nem is gyó
gyítható. E század közepe óta pedig a Két Chervin (apa és fiú) dominál 
a dadogok oktatása terén, sajnos nagy reclammal és csekély tudomá
nyos hatással és emberbaráti törekvéssel. Az ifjabbik Chervin 1863-ban 
kiadott ugyan egy érdekes statisztikai munkát a dadogás elterjedéséről, 
de a dadogás gyógyításának, helyesebben leszoktatásának módszerét sem 
az apa, sem a fiú önálló munkában nem ösmertették, hanem titokban 
tartják. Egy-egy ujságezikk, prospektus vagy kétes értékű orvosi szak- 
vélemény ad hírül egyetmást módszerükről, mindenütt erősen hang
súlyozva lévén az, hogy a Cliervin-féle módszer segítségével 3 hét alatt ki
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lohnt gyógyítani a dadogót beszédhibájából, a mit persze a szakember 
csak fejesóválással fogad, mert lehet ugyan arra is eset, hogy egyes dado- 
gók 3 hét alatt megtanulnak jól beszélui, épen úgy a hogy vannak 
esetek, hogy egyesek 8—10 hét alatt egy idegen nyelvet sajátitnak el, de 
az ily esetek a legritkább kivételek közé tartoznak. A Chervin-ék titko
lódzásának egyébiránt legvalószínűbb oka az, hogy most már alighanem 
a németek módszerét követik ők is, a mit pedig — könnyen érthető 
okokból — restelnének bevallani. Akárhogy álljon is a dolog, a dadogás 
gyógyítása terén ez időszerint a németek, főképen pedig a Gutzmann-ok 
(szintén apa és fiú) módszere van általánosan elterjedve,* a kik mód
szerüket az igazi tudós becsületességével és őszinteségével közkincscsé 
tevék, és a kik már a népiskolában, a zsenge gyermekkorban kívánják 
e rettenetes beszédhibát didaktikai alapon megelőzni és gyógyítani, mig 
ellenben Chervin (az ifjabbik) még ma is méreg drága (internatussal 
kapcsolatos) kurzusokat tart fenn Párisban, Bordeauxban, Lyonban és 
más városokban, a hol 3 heti kezelés dija (az ellátáson kívül) 800—5000 
frank, és az egyszerű selypítésről való leszoktatásnak (a mihez minden 
jóravaló falusi tanítónak értenie kell) a legkisebb dija 1000 frank.

Ezeket tudva, elképzelhető meglepetéssel olvastam Bakos János 
«Uj tudományos vívmány» ez. czikkelye bevezető sorait (1. e folyóirat ez 
évi 1-ső füzetében), mely nem kisebb dolgot hirdet, mint azt, hogy 
Bousselot franczia apát olyan methodust talált fel, a melynek segít
ségével a dadogás és hebegés «minden gyógyszer és műtét véghez vitele 
nélkül eltűnik, mintha csak kézzel szedték volna le a hebegőröl vagy 
dadogóról« és hogy «a szóban forgó vívmány körülbelül azt a jelszót 
tűzheti ki, hogy nincs többé dadogó cs hebegő».

Elolvasván pedig figyelmesen az egész czikkelyt, arra a meggyőző
désre jutottam, hogy itt ugyan olyan módszerről szó sem lehet, a mely- 
lyel a dadogás vagy hebegés gyógyítható volna ; de igenis válogathatok a 
következő feltevések között :

1. Bousselot apát nincs tisztában avval, hogy mi a dadogás és 
hebegés.

2. Csak Bakos János nincs tisztában avval, hogy mi a dadogás és 
hebegés.

3. Sem Bousselot apát, sem Bakos János nincs tisztában avval, 
hogy mi a dadogás és hebegés.

Bővebb megfontolás után a legutóbbi feltevésemet tartom való
színűnek.

És ezt akarom bebizonyítani az alábbiakban.

* A Gutzmann-féle módszert hozta be és dolgozta át a magyar nyelv 
természetéhez alkalmazva e sorok írója is.
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I I .

A dadogás (francziául : bégaiment) olyan megrögzött rossz szokás  ̂
avagy ideges állapot, a melynél fogva az egyén nem tud a kiejtésén ural
kodni, úgy hogy p. o. egy szót vagy mondatot, a melyet nehány percz- 
czel vagy másodperezczel előbb minden hiba nélkül és jó hangsúlylyal 
ejtett ki, a következő perczben vagy másodperczben elfogódás, meg
lepetés, félelem, szégyen, boszankodás, harag és más érzelmek rögtöni 
hatása alatt avagy épen látszólag minden legcsekélyebb ok nékül is, 
képtelen ismételni ; a szó torkán akad, és a beszéd kísérleténél az arcz- 
izmok görcsös rángásai, homlokránczolás, a fej ide-oda himbálása és 
más együttmozgások mutatkoznak, néha pedig a nyitott szájon az eről
ködéstől a nyelv kilóg és a dadogó nyög, morog, fütyül. Ez a paroxismus 
rendesen csak addig tart, mig a dadogó egy-két erős és gyors belólek- 
zéssel kiszabadul a kínos helyzetből, de néha perczekig eltart. Egy 16 
éves gyönyörűen fejlett, egészséges leánykán minden beszédkisérletnél a 
leírt paroxismus 8—10 perczig is tartott úgy, hogy e baja miatt a szó 
teljes értelmében némaságra volt kárhoztatva, de csak mások jelenléte
ben, mert ha egyedül tudta magát, szépen és hangosan olvasott, szavalt, 
énekelt.

Hogy mikor és hol akad meg a dadogó, ezt meghatározni nem is 
lehet : Ezt a mondatot : «Tüzesen süt le a nyári nap sugára az ég tetejé
ről» kisérletképen elmondattam több dadogóval. De nemcsak, hogy egyik 
sem tudta egyformán elmondani (helyesebben eldadognij, hanem egy és 
ugyanazon egyén 6—7-féle dadogással ejtette ki. Megközelítőleg a követ
kező alakokat jegyezhettem fel :

1 .  Т . . . .  t . . . .  t . . . .  üzesen süt 1 . . . . 1 . . . .  le a ny . . . . 
ny . . . . nyári nap s . . . .  s . . .  . sugára az ég tetejéről.

2. Tüzesen s . . . .  s . . .  . süt le a . . . .  a . . . .  a . . .  . nyári n . . . .  
n . . . . nap sugára a . . . . a . . . a z é . . . . ó . . . . é . . . . g  tetejéről.

3. Tüzes . . . .  s . . .  . sen süt le a ny . . . . ny . . . . ári nap s . . .  . 
s . . . . sugára az ég t . . . .  t . . .  . tetejéről.

4. Tüzesen süt 1 . . . .  1 . . . .  le a nyári nap az ég tetejéről.
5. Tüzesen süt le a . . . .  a . . . .  a nyári nap az é . . .  é . . . .  ég te

tejéről.
6. T . . . . t  . . . . tüzesen s . . . . s . . .  . süt 1. . . . 1 . . . . le a 

ny . . . .  ny . . .  . nyári n . . . .  n . . .  . nap az ég t . . . .  t . . .  . tetejéről.
Semmi következetesség, semmi szabályszerűség a hibákban. E szó 

elején: «tüzesen», a «t»-hez minden erőlködés nélkül hozzá tudja kap
csolni a következő vocalist a dadogó, a «tetejéről» szónál már nem.
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Egyszer a vocalist ejti dadogva, máskor a consonanst ; itt a mondat 
elején akad fenn, ott a mondat vagy éppen a szó közepén stb.

Mi értelme volna már most annak, ha Eousselot apát vagy Bakos 
János a dadogónak, a ki e szót: «tüzesen» jól tudja kiejteni, de ennél a 
szónál : «tetejéről» megakad a t ejtésénél, a szájába dugná ama bizonyos 
kaucsuk csőnek a gömbjét, hogy figyelje meg csak szépen, hogy a cső 
végén alkalmazott toll micsoda mozgásokat teszen ?

A legnagyobb tévedés volna azt hinni, hogy a dadogónak az a 
hibája, hogya «fc#-t vagy «í»-t vagy ««»-t vagy más szóhangot nem tudja 
kiejteni ! Hiszen ötször, hatszor is kimondja egymásután az illető vocalist 
vagy consonanst! A hiba abban áll, hogy a szótagot nem tudja képezni. 
Hogy tovább nem megy a beszéd.

Egy erdélyi tanár, a kinek különben gyönyörű orgánuma, előadási 
képessége van, biztosított arról, hogy mikor egyedül van szobájában és 
a maga gyönyörűségére hangosan olvas és szaval, nyoma sincs dadogásá
nak, de mikor a kathedrán űl, а к és t mássalhangzókkal a szó elején 
vagy egyáltalában nem tud szótagot képezni, vagy pedig csak a leg
nagyobb erőlködéssel.

Egy b ........... megyei ref. lelkész pedig a szószéken hibátlanul
beszél, de a legegyszerűbb társalgás közben igen nagy mértékben dadog.

Nemrég is bámulva tapasztaltam, hogy egy igen előkelő tanférfiú, 
a ki köztudomás szerint nagy mértékben dadog, egy társasvacsora alkal
mával fennakadás nélkül mondott el egy hosszú pohárköszöntőt.

Több ilyen és hasonló példa felemlítése talán felesleges is, mert 
hiszen már az eddigiekből is nyilvánvaló, hogy a dadogás nem abban áll, 
hogy a dadogó ezt vagy azt a szóhangot nem tudja kiejteni, hanem 
abban, hogy bizonyos örökölt tulajdonság, rossz megszokás, bizonyos 
kedélyállapot vagy bizonyos külső viszonyok (p. o. rossz lélekzetvétel) 
hatása alatt zavarok állnak be az articulatiót eszközlő izmok coor- 
dinatiójában.

Az itt közölt képleten, melyet Denhart* használ a dadogás miben
létének szemléltetésére, közelebbről is megmagyarázhatom a dadogás 
természetét.

E képleten A a fogalomképzós központja, В  az akustikai szóképek 
sensorikus központja, a a halló ideg, B' az optikai szóképek sensorikus 
központja, о a látó ideg, C a coordinatio motorikus központja a beszéd- 
actust lehetővé tevő mozgások létrehozására, Ház a pont, a bol a C által 
vezetett és motorikus erőként ható corticalis izgalom a beszélő szervezet 
különböző részei számára elosztatik.

Az érzékszervek utján a csecsemőre a születés pillanatától kezdve

* «Das Stottern». — Eine Psychose. Leipzig. 1890.
Magyar Pœdagogia. VIII. 4. 16
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különféle érzetingerek gyakorolnak hatást, melyek alapján az ébredő 
öntudat mindinkább több-több képzetet szerez és bizonyos életkor kü
szöbét átlépve, fogalmakat is alkot. E képzetek és fogalmak A központ
ban mintegy elraktároztatnak. Egy későbbi időszakban azután megkezdi 
a gyermek a környezettől hallott szókat, kifejezéseket (akustikai szó- 
képeket), melyeket /í-ben képzeljünk elraktározva, határozott képzetek
kel összekötni, vagyis felfogja az oly sokszor hallott szók jelentését. 
Mikor a gyermek már ennyire fejlődött s egy szó éri fülét, a hallott szó 
(а В pályán vezetve) már nemcsak felidézi emlékezetében ezen már hal
lott vagy a hallottakhoz hasonló szóhangok, szók emlékezési képeit, 
hanem felidézi egyszersmint a gyermek öntudatában a szónak megfelelő 
képzetet (tárgyat, cselekvést stb.) is. E folyamatnál a BA vezetőpálya

A

szerepel, mert habár a halló ideg által közvetített hallási benyomások 
már /i-ben mint egységes szóképek jönnek tudomására, csak úgy érti 
meg azokat, ha az A-ban levő tárgyképzetekkel kapcsoltatnak össze.

Mikor a gyermek beszélni tanul, vagyis mikor egy új szó kiejtésén 
fáradozik, akkor a AJ-ben elraktározott hang- és szóképek egyikét-mási
kát iparkodik hallható hangokká áttenni beszélő szervezete segítségével. 
Ehhez azonban complikált mozgások egész sora szükséges, a melyeknek 
véghezvitelére mintegy utasításokat kell adni az egyes szerveknek, me
lyek részben külön, egymásután, részben pedig egyidejűleg vagyis egymás 
mellett kell hogy actióba lépjenek. Ezeket az utasításokat az idegvezetés 
adja ki, mely az egy bizonyos akaratimpulsusból eredő izgalmat ahhoz 
a ponthoz vezeti, a hol az izmokat a kívánt tevékenységre indíthatja 
(beidegzés). Az izgalomnak ama különböző pályákra való elosztása, 
melyek közvetlenül a beszéd szolgálatában álló szervekhez vezetnek s azok
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izmait ellátják, D-ben történik. Ezt már fentebb is említettük. C-nek (a 
coordinatio motorikus központjának) pedig feladata tér-, idő- s erő sze
rint már előre pontosan szabályozni az ideginger elosztását, bogy a 
különböző mozgások czélszerűen menjenek végbe.

Ez az utóbbi központ (C) kezdetben még nem képes feladatát jól 
végezni. Sok kiséletre és hosszas gyakorlatra van e czélból szüksége. 
A gyermek ezért hallása segítségével folytonosan összehasonlítja a ki
ejtett hangot vagy szót és annak /i-ben meglevő (akustikai) képét és nem 
elégszik meg addig, a mig végre azt nem tapasztalja, hogy ő is épen 
úgy ejti ki a szót, mint anyja vagy dajkája.

A C által kielégítőnek és czólszerűnek Ítélt mozgási complexns 
azután mint «mozgáskép» megmarad a központ emlékezetében, úgy 
hogy ha az akarat ismét elrendeli a mozgások ismétlését, ennek a « moz
gáskép *-nek mint emlékezési képnek a segítségével C már előre biztos, 
pontos és czélszerű utasítást tud adni arra, hogy hogyan oszoljék meg 
D-ben a szükséges ideginger. így tanul meg a gyermek természetes úton, 
ösztönszerűleg, mondhatni öntudatlanul jó kiejtéssel beszélni, és igy 
tanul meg uralkodni beszélő szervezete fölött.

Hogyan áll már most a dolog a dadogó gyermeknél ? Az A és В 
központ valamint az ezeket összekötő idegpályák zavartalanul működnek. 
Ez kétségtelen. Mert a diotio képessége teljesen hibátlan. A gyermek 
normálisan gondolkodik, a kiejtendő mondatot jól szerkeszti meg, a 
helyes kifejezések is rendelkezésére állanak (sokszor már órákkal az előtt 
jól betanulta p. о. a költeményt vagy leczkét) és mégis beáll a dadogás, 
mihelyt kísérletet tesz, hogy a jól megfontolt gondolatot, a jól betanult 
kifejezést mások jelenlétében napvilágra hozza, vagyis kiejtse.*

Az is be van bizonyítva, hogy a beszéd kísérleténél beálló paroxis- 
mus alatt sem esik ki a fogalom, a gondolat az emlékezetből, vagyis nem 
felejti el félelmében azt, a mit mondani akar. Pedig sokan ezt hiszik.

És az sem szenved kétséget az előadottak után, hogy bizonyos 
körülmények között, bizonyos esetekben s bizonyos kedélyhangulatban 
a kiejtés nincs megakadályozva. A dadogónak vannak ú. n. szabad per- 
czei, órái, de sőt napjai is. (P. o. az említettem lelkész, a ki a szószéken 
nem dadog, dadogó katonatisztek, a kik a gyakorlótéren harsányan kiál
toznak, dadogó színészek, a kik a színpadon soha sem akadnak meg, 
szavalok, a kik a betanult költeményen kívül egy szót sem tudnak dado
gás nélkül kiejteni stb.).

* Ha az illető egyedül van vagy egyedül tudja magát, folyékonyan, 
a legkisebb fennakadás nélkül mondja el leczkéjét vagy a költeményt. Ezt 
napról-napra észlelem dadogóknál, a kik a szobájukban hangosan beszél
nek, olvasnak, szavalnak, énekelnek. I)e mihelyt megtudják, hogy a szom
széd szobában hallgatják őket, rögtön torkukon akad a szó. E.

16*
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Kétségtelen tehát, hogy sem C, D s az ezeket összekötő ideg
pályák, sem pedig a beszélőszervezetet (tüdő, gége, nyelv stb.) és az 
ezeket egymással valamint a D központtal összekötő pályák tartósan 
megtámadva nincsenek.

Csupán csak arról lehet szó, hogy idöközönkint felülkerekedő be
folyások zavarólag hatnak a vezető pálya В -alatti részeire és akadá
lyozzák azokat a normális működésben.

A dadogásnak tehát egyetlen jó módszere lehet csak. És ez 
abban áll, hogy a tanár vagy tanító

a) a dadogóra oly psychicus befolyást iparkodik gyakorolni, mely 
a zavaró befolyásokat (elfogódás, félelem, szégyen stb.) minél inkább 
gyengiti és távol tartja ;

b) a beszédet létrehozó három nagy izomcomplexusnak : a lélekző-, 
a hangadó- és az articulatiót eszközlő izomcsoportoknak coordinatióját 
módszeres lélekzési-, hang- és beszédgyakorlatok által iparkodik sza
bályozni, más szóval : iparkodik a peripherikus szervek folytonos gyakor
lása és ügyesítése által a centrális részeket C és D-1 gyakorolni, edzeni 
és zavaró momentumokkal szemben ellenállóvá tenni.'*'

Bousselot abbé módszere azonban sem az egyik, sem a másik 
irányban nem gyakorol behatást a dadogóra, miért is el nem képzelhető 
az, a mit Bakos János állít, hogy ugyanis «Bousselot apát már sok dado- 
gót kigyógyított » műszerével. De sőt feljogosít arra a feltevésre, hogy 
Bousselot és ismertetője nem is ösmerik a dadogás lényegét.

Ha tehát egyáltalában kezelt Bousselot abbé dadogót, akkor annak 
csak súlyosbíthatta baját, mert egy újabb zavaró momentummal szapo
rította a dadogást közvetlenül előidéző okokat. Az uj franczia módszer
nek tehát a dadogok nem vehetik hasznát.

Egyébként próbálja meg egyszer Bakos János a Bousselot abbé 
műszerével a dadogót jó kiejtésre tanítani. Meg vagyok győződve róla, 
hogy rövid kísérlet után igazat fog nekem adni ! . . .  .

IH.

Bousselot atya műszerével Bakos János állítása szerint a hebegést 
si úgy lehet gyógyítani «mintha csak kézzel szednék le a hebeg őröl».

Miben is áll tulajdonképen a hebegés? A hebegés (dysarthria lite- 
ralis) az oly, rendszerint hülye, gyengeelméjű (imbecillis), gyengetehet
ségű, vagy nagy mértékben nagyot halló gyermekeknél és oktatás nélkül 
maradt felnőtteknél előforduló beszédhiba, a mely szerint az illetők a

* L. Boboz József : «A dadogás gyógyítása» és «Módszeres beszéd- és 
olvasási gyakorlatok dadogok számára» ez. munkáiban.
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vocálisokat többé-kevésbbé érthetően, ellenben a consonansokat vagy 
legalább a consonansok nagy részét teljesen érthetetlenül vagy egyáltalá
ban nem is ejtik ki. Dr. Gutzmann és mások is e beszédhibát hottentottiz- 
musnak is nevezik, mert az így beszélők kiejtése éppen olyan érthetetlen, 
mintha valaki hottentott nyelven beszélne. A vocálisok és consonansok 
rossz kiejtésén kivül még vontatottság, renyheség is tapasztalható a 
beszédben és a rhytmusnak teljes hiánya vagy nagy fogyatkozása. Egy 
gyengetehetségű 12 éves gyermek a « Miatyánk »-ot ilyformán kezdte: 
«Mi tata ti pa mettetbe, tetteltettén taté népén, töttön tetoltáto», de 
ezt is vontatott, alig hallható és rhytmus nélküli hangon ejtette. A leg
több hebegőnél továbbá szó sincs mondatról, szófűzésről, szórendről, 
csupa összefüggéstelen szók kerülnek egymás mellé, és a töredékes beszéd 
teljesen megfelel a fogyatékos intelligentiának.

Az ilyen szerencsétlen gyermekeket speciális módszer segítségével 
kell beszélni tanítani, olyformán, hogy a beszélő szervezet legegyszerűbb 
mozgásainak utánoztatásából (az ajkak összezárása, a nyelv lebegő moz
gása, a lehelletnek a szájon való kibocsátása, a lehelletnek az orron való 
kibocsátása, egy egyszerű zönge képzése stb.) indulván ki, lassan és foko
zatosan és a gyenge figyelem felébresztése, gyakorlása, nagyothallóknál 
pedig a beszédszervek látható mozgásainak szemléltetése alapján előbb 
a könnyebb, azután a nehezebb ejtésű isolált szóhangok kiejtésére, majd 
szótagok és szók, végül rövid mondatok képzésére és szemléltetés alapján 
azok értelmének felfogására tanítjuk őket.

És ez is csak a zsenge gyermekkorban lehetséges, mig a későbbi 
korban már egyáltalában lehetetlen, vagy legalább is oly nehéz feladat, 
hogy nem áll arányban a reá fordított idővel és fáradsággal.

Már most megesnék, ha az ilyen szerencsétlen, lefokozott figyelmű 
és gyenge tehetségű teremtéseket phonetikai magyarázatokkal és a Rous- 
selot-féle apparátussal akarnók kínozni ! Ugyan fáradjon el egyszer Bakos 
János a hülyék- és gyengeelméjűek intézetébe avagy a gyengetehetségűek 
iskolájába, a hol majdnem minden növendék hebegő és vegye elő a 
Rousselot-féle készüléket ! Majd meglátja, mire megy vele !

*

Hátra volnának már most a csekélyebb vagyis nem symptomalikus 
jellegű beszédhibák, mint a dünnyögés (dyslalia natalis et palatina,) a 
selypítés (sigmatismue) különböző alakjai, a gammacismus és paragam- 
macismus, az r-törés (rhotacismus) és az l-törós (lambdacismus).

a) A dünnyögés lehet szervi hiba vagy pedig rossz szokás. A szervi 
hibán (minő a farkastorok, az ínyvitoriának hiánya, rövidsége vagy hasított 
volta, az ínyvitorlának a garatfalhoz való növése, az ínyvitorla túlságos 
hossza, a lágy szájpadlás liűdése stb.) alapuló dünnyögésen csak orvosi
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műtét által lehet segíteni, mely után még módszeres lélekzési-, hang- és 
beszédgyakorlatoknak kell következni, melyeknek czélja az, hogy a beszéd- 
fogyatékos megszokja a lehelletet az orrüreg helyett a szájüregen át 
irányítani és megszokja az addig hibásan képezett szóhangok helyes ejté
sét. A rossz szokáson alapuló dünnyögésnél orvosi műtétre nincs szük
ség, hanem csak módszeres lélekzési-, hang- és beszédgyakorlatokra. 
A dünnyögósen tehát a Kousselot-féle apparatus nem segíthet, ellenben 
haszonnal alkalmazható egy egyszerű orrcső, melynek egyik végét a 
beszélő orrlyukába, másik végét a fülébe dugjuk, hogy önmaga is meg
figyelhesse azt, hogyan megy a kiömlő lehellet az orrüregbe, a mi tudva
levőleg nasalis vocalist, illetőleg nasalis kiejtést eredményez.

b) A selypítés (az ú. n. sziszegő mássalhangzók hibás kiejtése vagy 
használata) sok esetben szintén szervi hiba (hiányos vagy ferde növésű 
fogsor, nyúlajak, előre álló állkapocs) következménye. A szervi hiba által 
előidézett selypitésen a Eousselot-féle apparatus természetesen nem 
segíthet, hanem orvosi műtét. A rossz szokáson, a beszédrenyheségen 
alapuló selypítés pedig többnyire elkényeztetett, elhanyagolt vagy gyenge
tehetségű gyermekeknél tapasztalható, a kiknek nincs annyi intelligen- 
tiájuk, hogy a Eousselot-féle vagy ahhoz hasonló készülékeknek hasznát 
vehetnék.

A mi pedig a felnőtt, intelligens selypitőket illeti, azok, mint ta
pasztalataink mutatják, a mostani módszerek segítségével is igen köny- 
nyen boldogulnak.

c) A gammacismusnál, r-törésnél és 1-törésnél még talán leginkább 
hasznát lehetne venni a Eoussolet-féle készüléknek, persze csak az eset
ben, ha igen intelligens és igen szorgalmas patienssel volna dolgunk. 
Ámde az ilyen patienseknél a jelenlegi módszerekkel is boldogulunk, a 
melyek egyszerűbbek és észszerűbbek, mint a Eousselot-féle módszer.

Végül még egyet. Bakos János szerint a Eousselot-féle készülék 
segítségével nemcsak a szóhangok jó kiejtésére lehet valakit megtanitani, 
hanem a jó hangsúlyozásra is. Nos, ebben még inkább tamáskodom, 
mint az egyes szóhangok helyes kiejtésére vonatkozó állitásokban. Mert 
jó hangsúlyozáshoz normális átlagos intelligentia mellett csak jó hallás 
kell és semmi egyéb. A kinek nincs jó hallása, sohasem fog jól énekelni 
és soha sem fog jól hangsúlyozni. E fölött nem lehet vitatkozni. Hallás 
nélkül nincs hangsúly, és így a siket és nagyot halló beszéde többé- 
kevésbbé mindig monoton lesz. Ezen semmiféle módszer és tudomány 
nem segit. Sajnos, de úgy van.

Mindezek után tehát constatálnom kell, hogy a Eousselot atya új 
módszere a szegény dadogókon és hebegőkön épenséggel nem segít, de 
sőt az idegen ajkúak és nagyot hallók is jobban teszik, ha idegenszerű 
kiejtésükkel a dadogok és hebegők avagy siketnémák oktatásában jártas
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szak em b erek h ez  fo rd u ln a k , a kik té n y le g  «ez ideig soha sem alkalmaz
tak gépeket tudományos búvárkodásaikban» és rem élh ető leg  e z u tá n  
sem  fognak  a lk a lm a zn i. B oboz J ózsef .

IRODALOM.

A  m a g y a r  n é p o k ta tá s  c o d ifica tió ja . A magyarországi népoktatás
ügy, kereskedelmi és ipari szakoktatás szervezete és közigazgatása. 
Törvények, szabályrendeletek, utasítások, rendeletek és döntvények 
gyűjteménye. I. kötet : kisdedóvás és népoktatás ; II. kötet : tanító- 
képzés, felsőbb leányiskolák, szakoktatás stb. Szerkesztették Dr. Morlin 
Emil és Szuppán Vilmos. Ara angol vászonkötésben kötetenkint 6 frt 
60 kr. — Budapest. Az Eggenberger-féle könyvkereskedés kiadása.

Öt évvel ennek előtte a népoktatáeügy gyakorlati és főképpen ad
ministrativ munkásai között nagy örömet keltett egy, közel 1000 oldalra 
terjedő munkának a megjelenése, melynek czímlapján Lévay Ferencz, 
dr. Morlin Emil és Szuppán Vilmos szerepeltek, mint a könyvnek szerzői. 
Minthogy pedig ez a hatalmas vaskos könyv sem regény nem volt, sem 
novellagyűjtemény, sőt még csak iskolai olvasókönyv sem : mi természe
tesebb, mint hogy nagy csöndben, csakis az érdekelt szakköröktől véve 
észre, tartotta bevonulását irodalmunkba. A mi napilapjaink, ha csak 
2—3 hasábon is, de azért feltétlenül tudomást vesznek arról, ha « A lovak 
okszerű tenyésztéséről» vagy «A vadászebek észszerű idomításáról» szóló 
füzet kerül ki a sajtó alól ; de olyan embereket, a kik képesek «A magyar - 
országi népoktatásügy szervezete ás közigazgatásán -ról 500 lapot össze
írni, azokat nem igen érdemesítik arra, hogy róluk vagy munkájukról 
szót ejtsenek.

Ez a körülmény azonban nem igen lohasztotta a szerzők munka
kedvét, mert érezték és át voltak hatva annak a tudatától, hogy egy, 
évtizedeken által súlyosan érzett hiány pótlásán dolgoznak és hogy 
munkájuk az iskolai közigazgatás terén közszükségletet van hivatva 
kielégiteni.

A szerzők egyike, Lévay Ferencz, volt kultuszminiszteri osztály- 
tanácsos, röviddel ezen 1. kötet megjelenése után, a csendes emberek 
közé költözött és igy a nagy munka befejezése dr. Morlin Emilre és 
Szuppán Vilmosra maradt. Ók azután öt éven keresztül fáradhatatlan 
kitartással és hivatásos odaadással búvárolták, kutatták — miniszteri 
engedély mellett — a kultuszminisztérium irattárait és munkájuk ered
ményeképpen ma már kezünkben van « /1 magyarországi népoktatásügy
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■szervezete és közigazgatásá»-ról szóló munkának, az első kötetet terje
delemre nézve még meghaladó második kötete is.

A szó alatt levő mnnka nemcsak a szorosan vett népoktatásügy - 
gyel foglalkozik, hanem kiereszkedik az ipari szakoktatásra, valamint a 
felsőbb leányiskolái és felső kereskedelmi iskolai intézményekre is. 
Minthogy pedig ezen két kötetben összefoglalva találjuk az 1808. év 
óta létesült összes iskolai alaptörvényeket, valamint az ezen törvények 
végrehajtása vagy magyarázata tárgyában kiadott utasításokat és rende
leteket, ennél fogva ez a két könyv nem egyszerű törvény-gyűjtemény 
csupán, hanem olyan munka, mely az újkori magyarországi népoktatás
ügynek, az ipari szakoktatásnak, valamint a kereskedelmi iskolázásnak 
és a nőnevelésnek szerves történeti fejlődését feltünteti és magában 
foglalja.

Minthogy a kisdedóvással és a tulaj donképeni népiskolázással fog
lalkozó I. kötet annak idejében e folyóiratban ismertetve volt, ez alka
lommal csak a II. kötettel fogunk foglalkozni. E kötet a tanítóképzés, az 
ipari szakoktatás, a kereskedelmi iskolák és felsőbb fokú nőnevelés szer
vezetével, igazgatásával és felügyeletével foglalkozik. A munka értékét 
és használhatóságát nagy mértékben növeli az a körülmény, hogy az 
alaptörvény vagy utasítás valamely részének magyarázata tárgyában 
kiadott elvi jelentőségű határozatok, mindjárt az illető paragraphust 
követőleg vannak közölve, a mi sok idővesztegető kereséstől, de egy
szersmind sok tévedéstől is megóvja a tanügyi adminisztratió munkásait ; 
mert keresés nélkül a szemök elé tárulnak olyan rendeletek, melyeknek 
létezéséről esetleg tudomásuk sem volt, melyeket ennélfogva nem is ke
reshettek volna, a mely körülmény a múltban sok-sok keserűségnek, 
hatás- és jogkörösszeütközésnek volt a szülő-oka.

A fentebb elősorolt iskolafajokra vonatkozólag a legmesszebb menő 
tájékozást nyerheti az olvasó : az állami és felekezeti tanítóképzésről és 
képesítésről, a vonatkozó tantervekről, valamint az, ezen intézetek mű
ködésének ellenőrzésére hivatott közegek felügyeleti jogát szabályozó 
utasításokról is. —- Mindazon rendeletek, rendtartási szabályok, tanszer • 
jegyzék és utasítások, melyek a felsőbb leányiskolákra vonatkoznak, 
hasonlóképen a legkimerítőbben vannak ismertetve ; kiegészítve a felsőbb 
leányiskolák továbbképző tanfolyamának szervezetével és a nőknek 
közép- és főiskolai tanulmányaikra vonatkozó intézkedéseket magukban 
foglaló rendeletekkel. — Az alsófokú és a felső kereskedelmi iskolákra, 
valamint a budapesti kereskedelmi akadémiával kapcsolatos keleti keres
kedelmi tanfolyamra vonatkozólag, a-z érdekeltek : szülők, tanárok és 
tanulók egyaránt, a legki meri több tájékoztatást nyerhetik a szó alatt 
levő munkából. — Végül az ipari szakoktatás tárgyában keletkezett tör
vény, a tantervek, az utasítás és a speciális intézkedésekre vonatkozó hatá-
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rozatok alapján, az oktatás ezen ágának fejlődéséről és jelen állapotáról 
is híí képet nyerünk.

De a munka második kötete igen sok tekintetben, az első kötet 
tartalmának is kiegészítő, mondhatnók pótló része ; mert a mi az első 
kötet megjelenése óta egészen az 1898. évig a szorosan vett népiskolázás 
valamint a kisdedóvás terén vagy ezekkel kapcsolatban újabb intézkedés 
történt vagy új alkotás létesült, az a II. kötetben pótlólag mind közöl- 
tetik az érdekeltek tájékozására. így, teszem azt, a gazdasági oktatásról, 
a polgári iskolák új vizsgálati rendszeréről, a tornaversenyekről, az isko
lai hygieniáról, a kitiltott tankönyvekről, sőt az «Országos közoktatási 
tanács»-ról és a «Közigazgatási bíróság» -ról is sok tanulságos és a tan- 
ügygyel foglalkozók érdeklődésére joggal számot tartó közleményt 
találunk.

A tanítóságot igen közelről érintő a fizetésrendezésről szóló 1893. 
évi XXYI. törvényczikk ; továbbá minden jellegű és fokozatú iskolák 
tanítóinak nyugdíjazása, valamint az özvegyek és árvák végellátása 
annyira beható és kimerítő tárgyalásban részesül, hogy még az e tár
gyakban Írandó kérvények szerkesztésére és felszerelésére is kiterjedt a 
szerzők figyelme.

Kitűnik a mondottakból, hogy a szó alatt lévő Morlin-Szuppán-féle 
munka felöleli a hazai népoktatási és az ezzel kapcsolatos intézetekre és 
intézményekre vonatkozó ismereteknek egész birodalmát. A szerzők 
valóban állandó emléket állítottak maguknak, mert könyvük nélkülöz
hetetlen forrásmunka lesz mindenkor azok részére; a kik a magyar nép
oktatás történeti fejlődését fogják megírni ; ma pedig a falusi óvónőn 
kezdve fel a tanfelügyelőig és a közoktatásügyi minisztérium illető szak
osztályáig és az egyházi főhatóságokig, meg a közigazgatási bíróságig 
mindenhol lelkes örömmel fogadott tájékoztató e könyv, a népoktatás
ügyünk terén három évtized alatt, a javításra és tökéletesítésre való 
szakadatlan törekvést jelző munka közben keletkezett törvények, utasí
tások és rendeletek labyrinthnsában.

A kik érteni és méltányolni tudják ezen érdemes munka értékét, 
nem fogják túlzásnak venni azon állítást, hogy hasznosabb és szüksége
sebb munka ritkán jelent meg tanügyi irodalmunkban. És mivel nagy 
hiányt pótol, azért nagy nyereségnek is tartjuk megjelenését a szak
körökre, kiknek a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr is rendeletileg 
figyelmükbe ajánlotta, hogy buzgón pártolják és használják.

A szerzők méltán tarthatnak számot a szakkörök teljes elismeré
sére, — és mi minden fentartás nélkül és a legnagyobb mértékben, 
örömmel nyújtjuk azt nekik sok évi lelkiismeretes, ügyszerető és sikeres 
fáradozásuk nyomán keletkezett munkájukért, melylyel egyetlen hasonló 
nemű munka sem versenyezhet irodalmunkban. Neményi Imre.
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Irod a lm i d o lg o z a to k . Irta  Ferenczy József. Budapest, 1699. Hor- 
nyánszky Viktor kiadása. Ára?

Ferenczy József könyve három szakaszból áll. Az első öt irodalmi 
czikket foglal magában, a második bárom hosszabb könyvismerteté
sen kívül egy csomó rövidebbet, az utolsó a közoktatás körébe vágó 
dolgozatokat. A Magyar Pasdagogiában, azt hiszszük, nem volna helyén 
való az első két szakaszszal részletesebben foglalkozni, mert p. o. «Jókai 
mint hirlapiró# vagy «Komócsy Józsefe már tárgyuknál fogva sem tar
toznak reánk, emlékbeszédek pedig —- a másik bárom czikkely — már 
fölfogásuknál és hangjuknál fogva nem szolgálják a közoktatás ügyét. 
A második szakaszról is bátran hallgathatunk, bírálatoknak, már egyszer 
megjelent bírálatoknak ismertetése is kívül esik folyóiratunk körén.

Az oktatásügyi czikkelyek szintén napvilágot láttak már vagy ok
tatásügyi szaklapokban, vagy napilapokban (Nemzet) s az utóbbi húsz 
esztendőben föltett fontosabb kérdések közül tárgyalnak egynéhányat, — 
egy közülük folyóiratunk 1893-iki évfolyamában (A felnőttek oktatása s 
a népies irodalom). így erről sem szólhatunk, a többi pedig kevés kivé
tellel valóban nem egyéb, mint ujságczikkely a szó igazi érdekében. 
Czikkelyek, a melyeknek a maguk idejében megvolt a jogosultságuk, 
tájékoztatták a nagy közönséget, fölhívták figyelmét egy-egy pædagogiai 
kérdésre s ha más ezélt nem tűztek maguk elé, ezt a czéljukat el is érték. 
Ma már érdeküket teljesen elvesztették, különösen szakember előtt, mert 
ugyan mi hasznát látjuk, ha elolvassuk Ferenczy könyvében a reáliskolai 
utasítások száraz kivonatát (Reáliskoláinkról), a melyhez a szerző egy 
helyeslő vagy bíráló megjegyzést sem fűz ? Vagy mi értelme van mai 
nap az olyan könyvismertetéseknek, melyek megint csak kiveszik a bírált 
könyv vagy czikk tartalmát, a nélkül hogy a czikkíró hatalmas tévedéseit, 
egy szóval is említenék, mint p. o. Hunfalvy Pál Nyelvtudomány és 
nyelvtanítás czímű könyvének bírálata. Hunfalvy ebben a munkájában, 
mely már akkor is elavult, mikor megjelent, hevesen megtámadja a 
középiskolai nyelvtanításnak azt a új irányát, mely magyarban (Simony i 
Zsigmond) és latinban (Bartal-Malmosi) szakítva a szokásos mechanikus 
formalismussal, az egész tanítást tudományos alapra állítja, kiindulván 
a mondatból, mint minden értelmes beszéd alapjából s a latinban a 
tőrendszer szerint tanítja a főnevek és igék ragozását. Hogy ezelőtt 
tizennégy évvel, mikor Ferenczy a czikk elvét írta, még nem ütközött 
meg Hunfalvynak ilyen kijelentésein «a nyelvtanítás mondattani alapon 
paedagogiai vétség«, azt még valahogyan értjük, de hogy ma, 15 évvel 
azután, még mindég nincs erre bíráló szava, noha ma már majd min
denütt így tanítjuk a nyelvtant, azt semmiképen sem tudjuk megma
gyarázni. Azon a szélmalom-harczon sem akad meg, melyet Hunfalvyék
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a præsens imperfectum, præteritum imperfectum stb. elnevezések ellen 
víttak, ő sem tudja tehát fölfogni Hunfalvyval egyetemben, hogyan 
magyarázza meg a tanító tanítványainak a præteritum perfectumot s 
nem jut eszébe megkérdezni, ugyan hogyan magyarázza meg Hunfalvy 
a plusquam perfectumot, mely állítólag több mint múlt !

Egyáltalán úgy látszik, Ferenczy az ismertetések és bírálatok közé 
válaszfalat állít s ismertetéseiben minden kritika nélkül terjeszti olvasói 
elé azokat a gondolatokat, melyeket az ismertetendő könyvben talál. 
Öreg János Tapasztalati Lélektanát nem egész másfél oldalon ismerteti 
s ezen a másfél oldalon igen különféle állítások kerülnek össze : « A szerző 
szívesen alapítja fejtegetéseit pathalogiai és phrenologiai hypothesi- 
sekre». Ha a könyv csakugyan megteszi ezt — nem ismerem magát a 
megbirált munkát — akkor Ferenczynek föl kellett volna emelnie ellene 
tiltakozó szavát, vagy maga Ferenczy nem tudja, hogy ide phrenologia 
nelyett physiologiát kellett volna tennie. Továbbá : « Szerző az érzetet 
obiectivnek (!) magyarázza, a szenvedélyt absolute kártékonynak tartja, 
de a jellemet helyesen az akarat saját művének állítja». És mindezt a 
biráló elfogadja, mindezt helyesli ! Itt már csakugyan igaznak ismerjük 
elöljáró beszéde szavait «Sokat és sokfélét írtam . . .  de mindég érezvén 
a tanulásnak szükségét, sokfélét kellett írnom, hogy sokfélét tanuljak».

A többi pædagogiai czikkelyre ráillik, a mit föntebb mondottam. 
Egyike-másika nagyon tág körű s ezért általánosságokban mozog, nem 
más, mint közönségesen ismert frázisoknak értelmes összefüggő rendje 
(Család és iskola, Az iskolai túlterhelésről, Iskolai tankönyvek, Az iskola 
feladata — ez utóbbi beszéd iskolai ünnepségen), van olyan is, a mely 
egyszerűen újsághír, mint p. o. az Iskolai tanszerek gyártása, némelyik 
végre annyira magán viseli az actualités bélyegét, hogy a kötetből okve- 
tetlen ki kellett volna maradnia. Itt van p. o. Az iskolai zászlóaljakról 
szóló. A 80-as években fölmerült az a szerencsétlen gondolat, hogy a 
középiskolákat katonai előkészítő iskolául szervezzék s ifjúsági zászló
aljakat alkossanak. Abban az időben nagy vita indult meg e kérdésben s 
Ferenczy a Tanáregyesületi Közlöny hasábjain erősen küzdött e terv 
ellen. Szerencsére a terv csak terv maradt, egy pár év múlva teljesen 
megfeledkeztek róla, s a mai nemzedék előtt szinte komikusnak tűnik 
föl. Mi szükség volt ezt a polemikus irányú czikkelyt megóvni az elfele- 
déstől az által, hogy könyvébe fölvette ; ma már az egész harcz afféle 
furcsa háborúhoz hasonlít.

Egy két darabban találunk csak megszívlelendő gondolatot. Ilyen 
«A jelen kor szépirodalma középiskoláinkban», melylyel ugyan a fődolog
ban nem értünk egyet, mivel azt kívánja, hogy az irodalmi tanítás kere
tébe vonjuk bele a legújabb irodalmat is. Nem érthetünk egyet, mert 
igazságtalanok lennénk maguk az írók iránt, kiknek legnagyobb része
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még csak fejlődésben van, s ha munkásságuk megítélésénél csak eddig 
megjelent műveiket tekintjük, nem lesz igaz a kép, a mit tanítványaink
nak róluk festünk, de másrészt nem is ítélhetjük meg a kellő higgadtság
gal és elfogulatlansággal annak a kornak az irodalmát, a melyben élünk. 
Ferenczy azonban, nagyon helyesen, más módot is ajánl a jelen kor 
irodalmának ismertetésére, midőn azt másrészt az önképzőkörökre is 
bízza. Itt természetesen szigorú őrizettel, nézetem szerint, helyén való.

A másik tanulságos czikkely közművelődésünkről szól. Azt a moz
galmat ismerteti meleg hangon, a mely University extension néven a 
tudomány terjesztését tűzte ki czéljául s a külföldi hasonló vállalatok 
ismertetésével iparkodik a mi közönségünkben is hangulatot kelteni 
ezen vállalkozás iránt, mely nagyon is rászolgál a pártolásra.

Czikkelyeinek sajtó alá rendezésénél ajánlottuk volna, hogy igye
kezzék az ilyenféle ellenmondásokat elsimítani, «nekünk a haza védel
mére lelkes katonát az iskolában kell nevelnünk» 267. lap és «a közép
iskola nem nevelhet katonákat» 280. 1., vagy « Az iskola intellectuális 
képzést nyújt a gyermeknek, a család körében fejlődik a gyermek gya
korlati érzéke» 293. 1. és «az iskola egyenesen gyakorlati elveknek is 
hódol. »

Ennél nagyobb hibának tartjuk azonban, hogy az ismertetett 
czikkekben seholsem látjuk azt az írót, a ki a közélet és iskola jelen
ségeit magasabb szempontból tekinti, hiába keresünk mélyreható gon
dolatot, eredeti fölfogást: e nélkül pedig meddő dolog összegyűjteni a 
szétszórtan megjelent czikkelyeket. Cs. E.

N é p isk o la i fö ld r a jz . Honismertetés a IV. osztály számára. A minisz
teri tanterv utasítása szerint és módszertani kezelés alapján irta Záray 
Ödön aradi igazgató-tanító. Javított s részben átdolgozott tizenharma
dik kiadás. Aradon, 1898. Kiadja Gyulay István. (A vallás- és közokt. 
magyar kir. minisztériumtól engedélyezett tankönyv). 8.-r. Papirkötés. 
Ára 30 kr.

Megvallom, hogy e könyvet nem fontossága, hanem inkább a vé
letlen vetette elém, hogy foglalkozzam vele néhány sorban. Épen most 
küldték be a Magyar Pædagogiâhoz ; átlapoztam, hogy lássam, minő 
táplálékkal tartják elemi iskolás gyermekeink ezreit a tankönyvírók. 
Hiszen ez a könyv csakugyan ezer- és ezerszámra fogy, hamár tizenhar
madik kiadása a mostani ; s a tökéletességnek is mekkora fokára jutha
tott, ha még most, tizenharmadszor is javították ! A könyvhöz volt mel
lékelve egy lapnyi nyomtatvány is : «Készlet a miniszteri hivatalos bírá
latból. (Tudomás végett!)». Ez is azzal kezdi: «Záray Ödön tankönyve 
sok tekintetben igen előnyösen különbözik más hasonló tankönyvtől.
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Az anyag felosztása, és különösen a feldolgozása didaktikai szempontból 
kifogástalan ;» — és azzal végzi, bogy «ha ezek után elmondom még azt 
is, hogy a könyvecske nyelvezete egyszerű, magyaros; hogy számba- 
vehető tárgyi nagyobb hibákra nem akadtam ; hogy egyes leírásai, mint 
pl. a Balaton, Alföld, Dunavidéke, Tiszamente igen érdekesek és sike
rültek : úgy [tán : akkor ?] beszámoltam a könyvecske eló'nyös oldalai
ról. » Ezek után természetes volt érdeklődésem a könyv iránt.

Olvasom, s az első mondata így szól : «Szülőmegyénk több más 
megyével együtt véve országot alkot.» Nos, az az ,alkot* nem hangzik 
elemi iskolásfiúnak valami egyszerűen. A harmadik mondat így van : 
«E haza, mint jó anya, táplál és nevel minket.» Ez nem hangzik valami 
magyarosan ; a romlatlan nyelvérzékű gyermek úgy tudja eddig : ben
nünket*, ez a könyv kezdi megzavarni e pontban az ő tiszta nyelvérzé
két. Az ötödik mondat elcsavarja a Szózat szövegét : « mely ápol és el
takar». S így olvasom tovább, de már megcsappant bizalommal, s alig 
találok lapot, melyen ne bántana egy-egy kifejezés, mely vagy nem elég 
tiszta, vagy nem elég szabatos, vagy nem elég magyaros, hanem pon
gyola vagy keresett. Népiskolába való hasonlat-e ez a Kárpátokról : 
«E nagy kiterjedésű s orrcsiptetőhöz hasonlítható hegységet három 
főrészre osztjuk»? Zombor lakosainak «gabonakereskedésök és selyem- 
tenyésztésök jelentős». A Jelentős* másutt is kedves szava a szerzőnek, 
a ki e germanismusra sok gyereket rátanít. (Temesvár vasúti forgalma, 
Kassa kereskedelme mind jelentős). A Duna vidékéről azt mondja, hogy 
«Ez magában véve nem is külön vidék, de a Duna sajátos viszonyai 
teszik azzá.» Mit gondoljon már most ebből a gyerek? Nem mondom, 
hogy helyenként nem sikerül a szerzőnek egyszerűen és magvasan leírni 
egy-egy vidéket vagy jelemezni egy várost ; de munkájának nyelve na
gyon egyenetlen. Pedig a józan, világos és egyszerű nyelv alig fontosabb 
kellék bárhol, mint épen az elemi iskolában. Ez a könyv még most sincs 
megírva, még tizennegyedszer is ráfér a javítás. És ezt jobb őszintén 
megmondani a szerzőnek, mint hivatalosan dicsérgetni. Engem külön
ben tárgyi tekintetben sem ragadott el a kis könyv, s a hivatalos bírá
latban feldicsért csoportosítást kissé zavarosnak találom. Az «Alföld 
nevezetesebb községei» czimű fejezetben együtt van Budapest, Kecske
mét, Debreczen, Arad, Temesvár stb., de azt a fejezetet a kis Alföld, 
Felvidék, és még négy más fejezet (Erdély, Dunántúl stb.) választja el 
egy másiktól, melyben a Tiszavidék nevezetesebb községeit ismerteti : 
Szolnokot, Szentest, Hódmezővásárhelyt, Tápét (ezt is 1) és Szegedet. 
Pedig a mellett, hogy a földrajzi egységek ilyen zavarosak, egy kissé 
pedánsúl is rendszeresek. És itt bizony fölösleges részletek is vannak a 
könyvben. A Bozália-hegység és a sokorói dombsorok nélkül meglehet 
a gyerek. Azután vannak egyenes hibák is. Vegyük pl. a Balaton leírá-
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ent, mely a hivatalos bírálónak annyira tetszett. E leírás így kezdődik : 
«Hazánknak ez a legnagyobb tava a Dunántúl szépségét nagyban emeli. 
Kékes-zöldes színű és sós ízű a vize, mint akárcsak a tengeré ; hullám
zása, áradása és apadása is épúgy van, mint a tengernek.» De hová tette 
a szemét a szerző és a hivatalos bíráló, ha nekik ez mind jól van ? ! Sós 
ízű Balaton-víz ! Tudvalevő, hogy a Balaton vize édes és lágy. A velen- 
czei tó a szerző szerint északnyugotra van a Balatontól. «Szentes, város, 
32,0 0 földmívelő és halászkodó lakossal.» Nem is tudta a világ, hogy 
annyi ott a halász. Eöldrajzi könyvnek nem szabad a földrajzi neveket 
meghamisítani, pedig a szerző aradi lakos létére mindig Körösnek írja a 
Körös folyókat. Mokra legény az a sárteke, melyen lakunk, mert a könyv 
szavai szerint : «Földünk a két sarkán fordul meg szabadon a világűr
ben.» Hogy ez nemcsak kifejezésbeli furcsaság, hanem tárgyi hiba is és 
teljesen hibás képzetet ád a dologról, azt nem szükség magyaráznom.

De elég ennyi a kis ,honismertetés‘-ről, mely kétségtelen bizonyos 
becsvágygyal és szeretettel van megírva, (pl. első fejezete melegen beszél 
a haza fogalmáról) ; de főleg tárgyi és nyelvi tekintetben nagyon fogya
tékos, és még e tizenharmadik kiadása sem tizenhárom próbás. A tanul
ság, melyet belőle szereztem, épen nem vigasztaló. Ilyen könyv ennyire 
elterjedhetett ? 8 ilyen könyvet hivatalos birálónak olyan elismerésben 
kellett részesíteni, a minővel a kiadóhivatal körlevele kérkedik ? Nem 
kérdés, nem is tudom, nem is kutatom, ki bírálta a könyvet, a személy
hez semmi szavam nincs ; de az a nézetem, hogy a hivatalos bírálónak 
tekintettel kell lenni a minisztériumra is, mely megbízta. Mert igaz 
ugyan, hogy az új szabályzat szerint a bírálat névvel megjelenik a Hiv. 
Közlönyben s érte a bíráló egyénileg felelős ; de a gyakorlatban azt lát
juk, hogy a körlevél nem X. У. úr nézeteként hirdeti a könyv dicséretét, 
hanem a miniszteri hivatalos bírálatból való részletként. S végre is a 
minisztérium nem azért biz meg valakit, hogy teljesen csak egyéni sze
szélye szerint mondjon véleményt, hanem legjobb tudomása szerint. Ha 
ilyen lanyhán bírálnak és ilyen könnyen osztják a dicséretet, hogy javúl- 

j anak népiskolai könyveink ? N.

VEGYESEK.

— Az ifjúsági előadások közül a három elsőt már megtartották, 
az eredmény teljesen megfelelt a vállalkozáshoz fűzött reményeknek. 

A tanuló ifjúság érdeklődése olyan arányokban nyilvánult, hogy a ren
delkezésre álló helyeket többszörösen túljegyezték s az előjegyzéseket 
redukálni kellett. Az előadásokat a bevezető conférence-okkal együtt
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odaadó figyelemmel hallgatta és élvezte a nézőteret megtöltő üde közön
ség, melynek előítélettől ment tapsai, elfogódása, lelkesedése vagy kaczaja 
híven kísérték és jutalmazták az előadó művészek játékát. Az ifjúság 
magatartása mintaszerű volt. Elhelyezésök is, az erkélyeken és közép- 
páholyokban a leánygymnasium és felsőbb leányiskolák növendékeivel 
igen szerencsés volt. A conférencier-k : Bánk bán előtt Jókai Mór és a 
Képzelt beteg előtt Váradi Antal, eltalálták a hangot, melyen az ifjúság
hoz szólni kell és élvezetesen adták elő a legszükségesebb tudnivalókat. Az 
ifjúság csak hálás lehet, hogy tanítómesteréül tisztelhette a nemzet ősz 
költőjét, Jókai Mórt, kinek előadását a darabhoz fűződő személyes emlékei 
valósággal megkapóvá és a fiatalság előtt bizonynyal feledhetetlenné tették. 
Az első előadáskor kiosztott színlap megfelelő önérzettel kiemelte, hogy 
az előadásokat a nemzeti színház anyagi haszon reménye sőt lehetősége 
nélkül rendezi, s végül hangsúlyozta, hogy most már csak a tanulóktól és 
tanáraiktól függ, hogy az előadásoknak meglegyen a maradandó szellemi 
eredményűk. Hozzátehette volna, hogy az előadó művészektől is. A Kép
zelt beteg ensemble ja aránylag jó volt, s nevezetesen a czímszerepet 
játszó Gabányi teljesen érvényre emelte a darab komikumát. De a Bánk 
bán nagyon egyenetlen volt. A ki a czímszerepet játszta, derék és becs
vágyó, de még fiatal színész, a ki arra a feladatra, hogy Bánk bánt ala
kítsa, a maga lágy egyéniségével nem bizonyult alkalmasnak. Jól jegyezte 
meg egy kritikus, hogy inkább operai alakítást nyújtott. Hatalmas mű
vészettel ábrázolta azonban, egyes túlzásokat leszámítva, Gertrudist Jászai 
Mari, s ritka következetességgel, öszhanggal és igazsággal Petur bán 
typusszerű alakját Szacsvay. Gertrudist is, Petur bánt is tán lehetett 
volna valamivel fiatalabbnak felfogni. Biberach (Gyenes), Ottó (Horváth) 
és Tiborcz (Gabányi) váltak még ki, valamint Melinda (HegyesiMari). — 
Némely oldalról hangot adtak annak az óhajtásnak, hogy tán a vidéki 
tanulóifjúságot is lehetne ily classikus előadások élvezésében és tanul
ságaiban részesíteni. Ennek csak oly helyen van értelme, a hol a színtár- 
társulattól classikus játékot is várhatni. Anyagi akadálya alig lehet a 
dolognak oly helyeken, a hol állami vagy községi subventiót élvez a szín
ház és megfelelő számú tanulóság van. Az élvezett támogatás fejében 
meg lehet követelni a színtársulattól, hogy efféle ifjúsági előadásokat 
tartson.

— A közoktatásügyi budgetvita még a mostani síma parlamenti 
tárgyalások közepette is eltartott pár napig, s noha így is hamarosan 
véget ért, mégis igen tartalmasán folyt le, s kiemelkedett a többi tár- 
czák vitájának köréből. Kivált két felszólalás adta meg a vita jelentőségét, 
dr. Wlassics Gyula miniszteré és Bcrzeviczy Alberté. Az utóbbi a művé
szettel foglalkozott magas szempontokból. A miniszter nagy beszédében
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olyan gazdag programmot adott, hogy egyes lapok sokalták s megvaló
sítása iránt kétségüket fejezték ki. Mi, a kik a műhelyben vagyunk, 
látjuk, hogy a munka mindamaz irányokban serényen foly, vagy meg
indult, melyeket a miniszter úr megjelölt, в a miniszter beszédjének 
egyes kijelentései akárkit megerősíthetnek abban, hogy mindez a buzgó 
munka nem áll meg a kezdetnél, hanem meglesz a miniszter közegeiben 
a kitartás a végrehajtásra is. A sok téren folyó tevékenység nem az erők 
elforgácsolásának jjele, hanem az a tervszerű munka, melyet a miniszter 
úgy fejezett ki, hogy az előkészítés egységes, párhuzamos conceptiója. Az 
iskolafajok egész sorozatának egységes vezérgondolat szerinti reformja 
lebeg a miniszter és a közoktatási tanács előtt. Ez értelemben biztosította 
a miniszter a házat arról, hogy a népiskolai tan terv, a tanító- és tanár
képzés, a középiskolai tanterv, a polgári iskola reformja, a felsőbb leány
iskolák reformja mint érett gyümölcs kerülnek nemsoká a közvélemény 
és a törvényhozás elé. Megnyugvással tölt el a miniszternek a nép- és 
középiskolák szaporítására és fejlesztésére vonatkozó Ígérete. Nevezetes 
kijelentése volt a beszédnek az, mely internatusok és alumneumok szer
vezését sürgette s erre a társadalom közreműködését is felhívta. A mi
niszter az ingyenes oktatás terére törekszik. Az elemi iskolák államosítása, 
területi elhelyezése, a tanítók anyagi helyzete ügyében megnyugtató ki
jelentéseket tett. A polgári iskola vitás pontjait érintette, de döntő nyi
latkozattól tartózkodott. Egészben véve hangsúlyozta a miniszter a kul
túra európai szinvonalát és nemzeti jellemét, s a mellett kiemelte az 
előtte lebegő nagy czélok és a rendelkezésre álló eszközök aránytalan
ságát.

Hivatalos nyugtázás.

Tiszt, és rendes tagok ajánlataiból befolyt: Schneller István 
Kolozsvár 10 frt, Wollmann Elma Pozsony 5 frt, Málnai Mihály Buda
pest 20 frt, Kovács János Budapest 20 frt, Vajdafy Gusztáv Budapest 
10 frt.

Kültagsági díjat fizettek 1895-re : Schuber Mátyás Déva, Szere
lemhegyi Tivadar Budapest.

1896- ra : Ulrich G. Adolf Budapest, Schuber Mátyás Déva, Korody 
Perencz Ar.-Maróth, Dőri S. Zsigmond N.-Becskerek, Szerelemhegyi Ti
vadar Budapest.

1897- re : Ulrich G. Adolf Budapest, Korody Ferqncz Ar.-Maróth,
Végh Kálmán Késmark, Duda János Lugos. (Folytatása köv.)

Budapest, 1899. febr. 10.
Dr. G yulay B éla,

pénztárnok.
V., váczi-körut 58.
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Ma, a mikor a felsőbb tanügyi hatóság jó példájaW kovetésre
méltó áldozatkészsége folytán a testi nevelés ügye hazánkban is 
örvendetes fellendülésnek indult, a laikus és a szakember egyaránt 
el fogja ismerni annak a szükségét, hogy ilyen egyetemes és haladó 
mozgalom közepette a testi kultúra terén is kellő tájékozást sze
rezzünk magunknak.

« A testi nevelés inventariuma Magyarországon а XIX.  szá
zad végén»'1 2 lebegett szemem előtt, midőn a v. és k. m. kir. m i
nisztérium támogatásával, és Kovács Kezsö jeles szaktekintély 
közreműködésével belefogtam egy nagyobb szabású munkába, 
melynek első, általános részét ez alkalommal leszek szerencsés 
bemutatni, míg a kiválóan szakszerű és különleges rész Kovács 
líezső dolgozótársam szakértelmét és buzgóságát dicséri.

Hogy a mostani vállalat terve, terjedelme, eredménye és 
sikere helyesebb és méltányosabb megítélésben részesülhessen, 
szükséges, hogy legalább röviden ismertessem azon régibb és 
rokon kezdeményezéseket, melyek születésük után nyomban az 
irattárak homályába kerülvén, a köz- és szakférfiak részére telje
sen elvesztek.

1 Bemutatta a szerző a Magyar l ’ædagogiai Társaságnak f. é. április 
15-iki felolvasó ülésén.

2 L. az e czlmű czikket a «Toniaügy» XVI. évf.-nak 4—8. lapján 
(1898. szept. 15.).

Magyar Pedagógia. VIII. 5. 17
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I . V issz a p illa n tá s .

Ilyen nagyobb szabású és az összes középiskolákat felölelő 
testnevelési statisztikai összeírás kettő van : 1878-ból és 1890-ből. 
Amaz egy nagy, 210 lapot tartalmazó kéziratalbum, melynek 
egyetlen példánya, Trefort Ágostonnak ajánlva, a Nemzeti Torna
egylet irattárában van és e czímet viseli: «Л k ö zép tcm o d a i to r n á -  
z á s  á l la p o ta  1 8 7 3 —7 5 -b e n . Ö s s z e á l l í to t ta :  B o k e lb e rg  E r n ő , a  
N . T. m ű v e ze tő je .  B u d a p e s t  1 8 7 8 » , — jeligéül a kézirat élén Pesta- 
lozzinak ezt a szép mondatát olvassuk: «Sind unsere Schulen ein 
Bildungsmittel der physischen Yolkskraft und physischen Volks
gewandtheit, wie sie ein Bildungsmittel seiner Geistes- und H er
zenskraft sein sollen?»

Az előszóban Bokelberg elmondja, hogy a kérdőívek a minisz
térium részéről 1874 június havában küldettek szét és h á r o m  év 
telt bele, míg a válaszok, 20 intézet (19 felekezeti és csak 1 áll. 
középiskola) híján beérkeztek. Noha az akkori 181 középiskola 
közül 79-nek még tornabelyisége sem volt, a maradék fele pedig 
csak koldusmódra vala fölszerelve, 59 intézetben nem-képesített 
egyének tanítottak, számos helyen pedig egyáltalában nem is tor
náztak, a szerző mégis mintegy sejtve «szép jövőről» álmodozik, 
melyben Pestalozzi fentemlített igéje a szellemi és a testi kikép
zésre nézve arányos és egyenlő részesedést, illetőleg választ enged 
majd meg. — Az album tulajdonképeni tartalma 196. lapon 
alphabetikus rendben következő kérdőív, melyhez rövid és tanul
ságos összefoglalás csatlakozik, a miből közöljük a következő főbb 
eredményeket.1

1. A 181 középiskola közül nem felelt 20, nem tornáztak 
9-ben, tehát marad 152; ezek közül hiányos választ küldött 8, úgy 
hogy rendelkezésre állt 144 (79*56 %) pontos válasz. — 2. A városra 
és a lakosságra vonatkozó adatok. — 3. A 181 k. isk. 34.441 
tanulójából levonva a 2 0 + 9  k. isk. (2408+1548) tanulóját,

1 Rövidítések és rövidített jelzések: á. =  állami; f. — felekezeti; 
k. — községi ; fog. =  főgymnasiurn ; för. =  főreáliskola ; ig. — igazgató ; 
tr. =  tornatanár ; k. isk. =  középiskola. A ()-be foglalt szám mutatja, hogy 
hány középiskola van azon nézeten. Egy * figyelemre méltó, két ** kivá
lóan életrevaló és fontos, végre egy ? kétes értékű megjegyzésekre és indít
ványokra utal.
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m arad 152 k. isk. 30.485 (88‘5°/o) tanulóval. -  4. A tornatanítók 
képesítése és fizetése: 148 tr. közül szabályszerű oklevele volt 
56 nak (46-ot a Nemz. Tornaegylet adott ki, 10 külföldi), a nem 
okleveles tr.-ок száma tehát 92. Említésre méltó, hogy több k. isk.- 
ban a tornatanítást tényleges szolgálatban levő v. nyugdíjas tisztek 
és altisztek, sőt helyenként menjük a felsőbb osztályok növendé
kei végezték. — 132 tr.-nak volt összesen évi 43.630 frt fizetése, a 
mi egyenként és átlag évi 330-52 frtot eredményez (maximum 
Budapesten 1800 frt, a mi bizonyára több intézet után járt ; m ini
mum 18 frt!). — 5. A tornatanításért fizetendő dijak. — 6. Torna
szerekről 138 k. isk. küldött adatokat. — 7. 147 k. isk. közül volt 
téli tornacsarnoka és nyári tornahelye 58-nak, csak nyári tornahelye 
79-nek, csak téli csarnoka 10-nek. Csupán 69 intézetnek (46%) 
volt tulajdon helyisége, a többiek más iskolák avagy egyesületek 
helyiségeit használták. — 8. A tornatanítás kötelező volt 129 
intézetben (a válaszadók 87%-a), nem-kötelező 6-ban, felváltva volt 
kötelező (alsó oszt.-ban igen, felsőkben nem) 12-ben. — 9. A ta 
nítás menete : osztályonként (80), összevont csoportokban (67), 
hetenként kétszer és osztályonként, a mi átlag évi 70 tornaórát 
eredményez (109), hetenként háromszor (10), hetenként egyszer 
<8). — 10. A tornaórák ideje : az elméleti tanórák után, m. p. 
délután (91), az elméleti tanórák közt, m. p. d. u. (28), vegyesen 
d. e. és d. u. (17), az elméleti tanórák előtt vagy után, de csakis 
d. e. (4). — II. Összesen 24.824 tanuló tornázott =  81 % ; 
a I 12 k. isk.-nak nem-tornázó 5.601 tanulója közül 1.592 =  28% 
orvosi bizonyítvány alapján volt fölmentve, a többi egyéb okok
ból. 12. A legtöbb k. isk.-ban, főleg ott, a hol oki. to rna
tanítók működtek, a Spiess-Jahn-féle rendszert követték ; egy 
intézetben, a felső-lövői algymnasiumban a Ling-féle gyógygym- 
nastikát. A segédkönyveknek 51 % -a volt magyar, a többi ném et: 
főleg von Bavenstein, Spiess, Kloss, Eiselen, Lion és Jäger m ű
vei. — Csapatbeosztás alapja: magasság (63), erő és ügyesség (47), 
hiányzott (17). Előtornázók : külön órákban képeztettek (101), ren 
des tornaórákban fi 9), hiányzottak (17). — 13. A legtöbb k. isk.- 
ban 1868—70 óta van rendszeres tornatanítás. Kégibb adatok: 
Késmárk ág. főg. (1840 óta facultative !), Felső-Lövő ág. alg. (1845), 
Eperjes ág. főg. (1846), Brassó ág. főg. (1847), Pozsony r. k. alr. 
(1849), Pápa helv. főg. (1850), Debreczen helv. főg. (1850), Bozsnyó 
ág. főg. (1852), Sz.-Udvarhely áll. főg. (1853).— 14.— 15. A 1 42 k.

17*
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isk.-ban a tornából osztályoztak ; mint a többi tantárgyakból (129) ; 
m. p. évenként egyszer (45), kétszer (26), háromszor (9), négyszer 
(49); — nem osztályoztak (13). — 16. A torna hatása: minden 
tekintetben jónak bizonyult (115), hatást nem  tapasztaltak (20).—
17. Baleseteket csak 16 k. isk. említ; ezek is jelentéktelenekés 
rendszerint az óra előtti v. utáni csatangolás alatt estek meg. —
18. Kívánságokat 103 k. isk. fejezett ki: 66 helyiséget kér, a töb
biek (37) egyebet.

íme Bokelberg érdekes és értékes művének tartalma dióhéj
ban. Huszonöt év előtti állapotokat tüntet fel, melyekből czélszerű 
összehasonlítás révén tanulságos eredmények szűrődnek le a 
jelenre és a jövőre.

A második országos és középiskolai testnevelési statisztika 
1890 május havából való. Ennek feldolgozása és eredményei a 
miniszteri irattárban lévén, itt a kérdések anyagával óhajtunk fog
lalkozni. -— Az eredmények és a teljes kép és áttekintés szempont
jából, valamint általában, úgy a testi nevelés ügyére nézve külö
nösen nagyon fontos az, hogy mit és hogyan kérdezünk. Sajnos, 
hogy a közoktatásügy egységes statisztikáját még az elméleti okta
tásra is alig ism erjük; a testiekre nézve még rosszabbul állunk, a 
mit a többek közt eléggé igazol az, hogy maguk a szakemberek sem 
képesek mindig oly kérdésekben eligazodni, melyek szakszerűség, 
érthetőség és nyelv dolgában különben kifogástalanok. Mielőtt a 
legújabb vállalatra térünk, közöljük az 1890-iki testnevelési statisz
tika íveinek kérdéseit.

1. A tanintézet neve ;
2. A megye, a hol fekszik ;
3. Az illető város lakosságának száma ;
4. Túlnyomó nemzetiség;
5. A tanintézet igazgatójának neve ;
6. A rendes tantárgyakat tanító tanárok száma ;
7. Osztályok szám a;
8. Tanulók száma : a) osztályonkint ; új összesen;
9. A tanintézet m últ évi költségei a tornázásra : a) a helyiség 

építésére vagy átalakítására; b) tolnaeszközökre ; c) a tanításért ;
d) összesen; e) e kiadások honnan födöztetnek?

10. A tornatanár (tanító): a) neve; b) oklevelének minősége, 
honnan és mikor kelt ? c) évi fizetése.
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11. A tanári testület azon tagjainak neve, kik okleveles torna
tanárok, de nem működnek.

12. A tornahely leírása: a) téli ; b) nyári.
13. Kötelező tantárgy-e a tornázás ?
14. A tornázás osztályonkint, vagy mi módon történik ?
15. Hányszor tornázik egy osztály (csoport): a) hetenként : 

■b) télen? c) nyáron ? d) az egész tanévben?
16. Mikor tartatnak a tornaórák?
17. Osztályonkint hány tanuló van fölmentve? aj minden

korra; b) ideiglenesen.
18. A tornázó növendékek száma;
19. Eendes-e a látogatás s mennyi szokott hiányzani óránkint?
20. Mily tanítási rendszert követnek? (osztály- vagy csapat- 

tornázás ?)
21. Mily segédkönyvet használnak ?
22. A csapatbeosztás mily módon történik ?
23. Hogyan képeztetnek az előtornázók ?
24. Mikor kezdték az intézetben a rendszeres tornázást és 

volt-e azelőtt rendkívüli?
25. A torna-tanár tanít-e másutt is tornázást ?
26. Tornáznak-e azon városban más tanintézetekben is és 

mely helyiségben?
27. A tanulók osztályozásának: a) ideje; b) eljárása.
28. Látható-e a tornázás eredménye szellemi képzettség, fe

gyelem és egészség tekintetében ?
29. Mily balesetek fordultak elő és miféle gyakorlatoknál ?
30. Óhajtások a tornahelyiségek és a tornatanítás érdekében ;
31. Megjegyzések (a városban fennálló tornaegyletek és athle- 

tikai clubok felsorolása).
Hazai középiskoláink múltjára vonatkozó testnevelési adato

kat, Fináczy könyvéből, alább közlünk (1. Y., b).

I I .  B e v e z e té s .

Ezen általános, tájékoztató és bevezető rész után, immár 
rátérhetünk tulajdonképeni feladatunkra. A mi dolgozatunknak 
alapul szolgáló kérdőívek,1 melyeket az illető tanintézeteknek hiva-

1 Egész terjedelmében ]. a «Tornaügy» XVI. évf.-nak 7—8. lapján. 
Érdekes és tanulságos, bogy a mi kérdéseink közül több megegyezik az 
1890. összeirás kérdéseivel, jóllehet ezeket csak utólagosan kaptuk kézhez.
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tálból a V. és k. minisztérium küldött meg, a következő öt csoportba 
foglalják az anyagot: 1. B e re n d e z é s , 2. T o r n a ta n á r ,  n ö v e n d é k e k ,
3 . T e s tg y a k o r la t ,  4 .  E g é s z s é g ü g y , 5 . Á l ta lá n o s a k . Összesen 42 fő
kérdés, megannyi hosszabb gondolkodás és előkészítés eredményei. 
Az 5. (általános) csoport a következő négy kérdést tartalmazza, 
melyek a testi nevelésnek mintegy kulturális képét nyújtják és rész
ben át is nyúlnak.

39. Mily befolyással vannak a testgyakorlatok : a )  az ifjú
ság erkölcsi magaviseletére, b ) testi fejlődésére, c) jellembeli ki
fejlődésére ?

40. Mely intézkedések volnának szükségesek a testi nevelés 
emelése érdekében az intézetben és általában?

41. A testgyakorlatok mely faja és iránya felel meg legjobban 
a magyar faj vérmérsékletének ?

42. A szülők és társadalom tesznek-e valamit és mit, a testi 
nevelés érdekében ?

A 194 középiskola közül 189 küldte vissza a kitöltött kérdő
íveket ; ezek közül az « általános » kérdésekre nem felelt hat, marad 
tehát 1 8 3  ív. A mi a feleletek alapját és tartalm át illeti, az általá
nos eredmény és az összbenyomás, sajnos, a közepesen alul maradt.

Kiválóan értelmes feleletekkel tűnnek ki a következő intéze
tek ill. tornatanárok : Arad : á. főgymn., tornatanár : Nagy Sándor. 
Szeged : á. för., igazgató : Homor István. Eozsnyó : kath. főg., tr. : 
Komoróczy Miklós. Zilah : e. r. főg., tr. : Uy Bálint. Nagyvárad : kath. 
főg., tr. : Eátkay József. Bonyhád : á. e. alg., tr. : Веке Andor. Fél- 
egyháza :közs. kath. főg., tr. : Dr. Веке Lajos, sm. t. — Az «általános» 
kérdésekre ellenben nem felelnek : Léva : kath. főg., Pozsony-Szt- 
György: kath. alg., Nagyszeben : á. e. főg. és főr., Felső-Lövő : á. e. 
g. és r. (összesen : hat k. isk.). Nem érdektelen megjegyezni, hogy 
a szász középiskolák német szöveggel töltötték ki az íveket, holott
volt oly román iskola, mely magyar nyelven válaszolt.

Ámde, ha méltányosak akarunk lenni, el nem hallgathatjuk, 
hogy a kérdőívek tartalmi fogyatkozásaiért jó részben nem az isko
lákat terheli mulasztás, hanem a központi administratiót, mely 
csak későn és elkésve küldte szét az íveket, a mi a következő 
eredeti bevallásokból is kitetszik.

«А kérdések nagy részére teljesen megbízható feleletet csak 
akkor adhatnánk, ha a kérdőíveket nem a tanév bezárása után 
kapnók meg, mikor már a tanárok és esetleg még az iskolai orvos
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is távol vannak, hanem az iskolaév kezdetén vagy legalább május 
végéig. Ily aprólékos kérdésekre, ha évközben vagy alkalomszerüleg 
nem ismerjük, feleleteket most utólagosan nem adhatunk, mert az 
adatokat nem mindig jegyezzük fel, ha előre nem tudjuk, hogy 
számon kérik-e vagy nem. Az igazgatók pedig egyéb, és az itt fel
sorolt viszonyok nagy részénél jóval jelentősebb (?) ügyek meg
figyelésével, nyilvántartásával és intézésével vannak elfoglalva» 
(Debreczen : á. főr., ig. : Fazekas S.). - «Ha a kérdőív még az is
kolaév tartama alatt lett volna kézbesítve, míg a tanulók és taná
rok jelen voltak, a kérdésekre pontosabban lehetett volna felelni, 
mert megfigyelésükre is alkalom nyilt volna (Újvidék : g. kel. 
főg.).» -— Ugyanilyen értelemben nyilatkoznak még: a szombat- 
helyi kath. főg. és a soproni Láhne-féle g. igazgatói.

Itt említem azt a fontos körülményt, mely a feleletekre és 
ezzel az eredményekre is kihat és abból áll, hogy sok helyen c s a k  
a z  ig a z g a tó  mondja el véleményét, m ásutt csak helyettese, sőt elő
fordul az is, hogy az igazgató a szak- (torna-) tanár nézeteit czáfolni 
igyekszik. Noha mindez az egység és a megbízhatóság rovására esik, 
nem tagadhatni, hogy e körülmény m ásrészt kiegyenlítőleg hat és 
igen érdekesen világítja meg a középiskolák vezetőinek felfogását 
a testi nevelés fontos kérdésében — a m it, valljuk meg, más úton 
m int így indirecte, nem igen lehetett volna megtudni.

Áttérve a kérdéseknek egyenként való és önálló tárgyalására, 
az eljárást, helyesebben az osztályozást illetőleg azt a természetes 
rendszert követtem, mely a feleletekben mintegy önként kínálko
zott. A tömeges és számarányokban is nyilvánuló fő b b  e r e d m é n y e k  
után, lehetőleg eredeti fogalmazásban közlöm a f ig ye le rá re  m é ltó  
ré s z le te s  v é le m é n y e k e t, majd röviden és tárgyi csoportokban a 
k is e b b s é g i és e g y é n i vé lem én yek e t, végül pedig az előzményekből 
levonható ta n u ls á g o k a t  és k ö ve tk e z te té sek e t. Hogy ez utóbbiakra 
nézve a statisztika azt deríti ki, a mit a közérzület és szaktapasz
talat révén már amúgy is tudtunk, az a szakértőt nem fogja meg
lepni. Ezeknek felfogását és szükségét vélem azzal is kielégíteni, ha 
fejtegetéseim közepette s nem egy ízben, őszinte szavakat és meg
fontolandó igazságokat mondanék, még pedig egyaránt a tanárok, 
a szülők és a tanügyi hatóság figyelmeztetésére.

Ha szerény dolgozatomnak némi érdem e és becse van, az csak 
kisebb részben tudandó be az áttekinthető csoportosításnak és a kö
vetkeztetések levonásának, mert mind ennek alapja az a fogyatkozá
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sai ellenére is becses anyag, mely az egész országból rendelkezésünkre 
állt és a melyért minden egyes külső munkatárs igaz köszönetét 
érdemel. — Nincs minden jogosultság híján az a felfogás sem, mely 
az eredmények csoportosítását a ezzel értékét és megbízhatóságát a 
felelők (oki. tornatanárok, rend. tanárok, igazgatók, stb.) minősé
gére való tekintettel óhajtaná végezni. E két rendbeli szempon
tok egyesítése azonban a véleményeknek oly aprólékos szétforgá- 
csolását eredményezte volna, mely az áttekintést és tájékozást még 
jobban megnehezíti. Én, hogy úgy mondjam «a testnevelési köz
vélemény átlagát» óhajtottam kideríteni, mert ez az a reális 
tényező, melylyel számolnunk lehet és kell is.

I I I . M ily  b efo ly á ssa l vannak a  te s tg y a k o r la to k  : a )  az ifjú ság-  
e r k ö lc s i m a g a v ise le té r e  ; b ) t e s t i  f e j lő d é sé r e  ; c )  j e l le m b e li  k i 

fe j lő d é s é r e  ?

a) Eredmények (felel : 166 középiskola, nem felel : 4 áll. -f- 7 
fel. =  11, nem figyelte meg: 8).

1. Minden tekintetben előnyös befolyás, ó. m. : fegyelmező 
hatás, testi fejlődés, életkedv, akaraterő, önérzet, önuralom, bátor
ság, jellemszilárdság, bajtársi érzés stb. stb. (78).

2. Kedvező és jó befolyás (72).
3. A testgyakorlatok befolyását nem figyelték meg vagy nem 

volt észlelhető (2 áll. -f- 6 fel- =  8.).
4. Csak a testi fejlődésre volt kedvező befolyással, a jellemre 

bajos kimutatni, a többiekre a hatás bizonytalan vagy elenyésző (8).
5. Testileg kedvező, jellemre meg nem állapítható, fegye

lemre káros (szilajságra ösztönöz) (4).
6. Kétes eredmény és vegyes hatás : «károst eddig nem tapasz

taltunk» ; «azt hisszük jó» (Felső-Lövő); «rendes befolyás» (? Kalo
csa : kath. főg.) (1 áll. +  5 fel. =  6).

b) Figyelemre méltó, részletes vélemények.
rakonczátlanabb természetűeket mérsékletre, fegyelemre 

szoktatja. A gyenge testalkatúakat határozottan erősíti, az ügyet
leneknek ügyességet kölcsönöz. A félénkekben és gyávákban a 
bátorságot felkelti s egy-egy gyakorlat sikeres elvégzése után ön
bizalmat ébreszt (Bonyhád : ev. alg., tr. : Веке A.). A tornatanár 
egyéniségének befolyása az erkölcsi magaviseletre szembeszökő, a 
tornagyakorlatoké kevésbbé. A testi fejlődésre — ha a tanuló alkal-
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más reá jótékonyan hat a mérsékelt testgyakorlat, különösen az 
izomzatra. A jellem fejlődésére gyámolítólag hat mind jó, mind 
rossz irányban (Szamosújvár : áll. fog., tr. : Feczkó J.). A szergya
korlatok a testi fejlődést inkább egy irányban (rendesen a felső 
test fejlődését) mozdítják elő. Az erkölcsi magaviseletre és jellem 
beli kifejlődésre nincsenek oly jó hatással mint a szabadgyakorla
tok s kiváltképen a játékok (Sz.-Udvarhely : áll. för., ig. : Dr. Soly- 
mossy L.). Fegyelmet tartani a növendékek között legnehezebb a 
tornaórákon, az erkölcsi viseletre tehát nem lehetnek jó befolyás
sal (!?) ; hogy a testet fejlesztik, azt senki sem vonja kétségbe; a 
jellemet illetőleg, úgy hiszem bátrabbakká teszik, vakmerőbbekké 
(a mit a magyar «virtus»-nak nevez), minden bizonynyal (Yersecz: 
áll. för., ig. : Buday J.).

**A rendszeresen és okszerűen vezetett testgyakorlás (heti 
2 órán is) közvetetlenül észlelhető és mérhető fejlődésben nyil
vánul az egészséges gyermek és ifjú testén. A lelki tulajdonságok 
kifejlesztésére is hatással van, bár ez nem mérhető s a leggondo
sabb megfigyelés szükséges, hogy észrevegyük s hogy a korral kap
csolt természetes fejlődéstől kúlönválaszszuk (Szeged: áll. för., ig .: 
Homor J.). A növendékek a tornázás testedző gyakorlatait öröm 
mel és lelkesedéssel végzik. A gondos és okszerű vezetésnek m in
denesetre része van abban, hogy egyenetlenségek nem fordulnak 
elő. A tanulók közelebbről és bizalmasabban érintkeznek egymással 
és ez bizonyos testvéries viszonyt fejleszt közöttük ; a tanügybará- 
tok élénk érdeklődése pedig versenyek alkalmával önérzetüket 
neveli (Szeged : közs. főg., ig. : Cserép S., tr.: Timina Ö.).

* Általános tapasztalat, a) hogy a tornázás alkalmából köve
telt szigoriíbb rend tartása önfegyelmezésre serkenti a növendé
ket, b) hogy még gyengébb szervezetűek is, serkentve a versenyzés 
vágyától, teljes erővel részt vesznek a torna-gyakorlatokon, s 
így az anyagcsere hatványozott előmozdítása következtében testileg 
nagyban fejlődnek, c) hogy az önfegyelmezés következetességre, 
meghatározott czél után való törekvésre buzdítja a növendéket s 
így ez jellemileg is tökéletesbedik (Zalaegerszeg: áll. főg., tr. : 
Piukovich Gy.).

c) Egyéni és kisebbségi vélemények.
a) kedvezőek. A fárasztó katonai s menetgyakorlatok elvonják 

az ifjúságot a haszontalan regényolvasástól és egyéb erkölcsrontó 
foglalkozásoktól: kártya stb. (Eger: áll. för.); külön óra is lévén,
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elvonja őket más foglalkozástól (Kimaszombat : prot. fög.). F é
kezi a henczegést (Esztergom : közs. r.) — *A szülők is kedvet kap
nak (Naszód : g. k. fög.), - Hanyag tornásznál a szellemi rugé- 
konyság is hanyatlik (Érsekújvár : közs. g.). — Jól tornázó 
tanulónál (!) előnyös befolyással van mindhárom tekintetben 
(Zenta : közs. g.). — *A testi fejlődésre és életkedvre páratlan ha
tással vannak és nagyban elősegítik a testvéries bajtársi érzet fej
lesztését (Budapest : II. kir. főg.).

ß ) h á tr á n y o s a k . Oly gyakorlatokkal nem foglalkoztak, melyek 
az é r zék iség e t előmozdították volna (Nagyszombat : kath. főg.). — 
Az ifjúság erkölcsi magaviseletére lazítólag nem hatnak (Bártfa: 
áll. g.). — *Túlhajtásoktól őrizkedni kell (Debreczen : áll. fór.). — 
*A tavaszi és nyári időben a lapdázási és játszási mánia az elő
menetelben igen észrevehető hanyatlást szül (Budapest I. : áll. 
főg.). - Irigységet kelt és olykor nem-nemes versenyt (Kecskemét: 
áll. fór.). — Az orsz. és kér. versenyek, a sok rossz példa miatt, 
határozottan rossz hatással vannak (Eger : kath. fög.). —- Hogy a 
heti két órai tornatanításnak a felvetett kérdések bármelyikére 
észrevehető hatása lenne, azt csak a testgyakorlat hatása iránt 
tanúsított, szokott Optimismus állíthatja! Mindhárom irányú hatás 
az iskola összműködésének eredménye lehet (Kecskemét : e. r. 
főg., ig.).

d) T a n u ls á g o k  és k ö ve tk ezte tések .
Az, hogy a szavazatok túlnyomó többsége (73+72=145) a 

testgyakorlatoknak mindhárom irányban előnyös befolyást tulaj
donít, épenséggel nem meglepő, ha. meggondoljuk, hogy a m e n s  
sa n a  igéje ma m ár elcsépelt közhelylyé lett s hogy a modern (noha 
jogosult) jelzők és áramlatok ellen nem szívesen szólalunk fel. Ez a 
látszólagos hozzájárulás helyenként a sorokból kirí. Ezen okból 
merem becsesebbeknek, vagy legalább is tanulságosabbaknak ne
vezni azon feltételes nézeteket, melyek kétes, vegyes vagy káros 
befolyásokat emlegetnek. Ha ezeket egyenként, a helyi és személyi 
viszonyok teljes ismeretével bonczolgatnók, úgy érzem, a legtöbb 
esetben a hibát nem a tárgyban, a testgyakorlásban, hanem a 
kiviile fekvő számtalan és sokszor alig mérlegelhető körülmények
ben találnók meg, nagyon gyakran pedig magában a tornatanár
ban, az igazgatók elfogultságában és a tanári testületek közö
nyösségében.
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IV . M ely  in té z k e d é s e k  v o ln á n a k  s z ü k s é g e s e k  a testi n e v e lé s  
e m e lé s e  é r d e k é b e n  az in té z e tb e n  é s  á lta lá b a n ?

a) Eredmények (felel : 152 középiskola; nem felel vagy hatá
rozatlan : 5 áll. +  24 fel. +  2 köz. =  31).

1. Külön intézkedések fölöslegesek (részben mert a szükséges 
újítások folyamatban vannak): 4 áll. +  8 fel. +  1 köz. =  13.

2. Játékteret és részben megfelelő udvart kér: 24 áll. +  18 
fel. +  1 köz. =  43 ; nyári tornahelyet : 3, lawn-tennis pályával 
kiegészítve 1, összesen: 47.

3. Modern berendezésű tornacsarnok kell : 11 áll. +  17 fel. 
+  3 köz. =  31 k. isk.-nak.

4. Új és jobb tornacsarnok: 8 áll. +  4 fel. +  3 köz. =  15 
(«kritikán aluli» a beszterczebányai kir. főg.-é).

5. Harmadik tornaóra minden osztályban : 11 áll. +  8 fel. 
+  1 köz. =  20.

6. Külön játék-délután : 9 áll. +  9 fel. +  2 köz. =  20 ; 
köztük hat intézet hetenként két délutánt, egy intézet (Számos- 
újvár: áll. főg.) hármat kíván.

7. Állandó korcsolyázó-hely: 6 áll. +  10 fel. =  16.
8. Külön úszóhely: 5 áll. +  8 fel. =  13; az úszás rendsz. 

tanítása (Szentgotthárd : á. alg.).
9. Külön, rendes tornatanárt kér : 3 áll. +  5 fel. =  8; «ön

álló, fiatal és modern képzettségű, ki m ásutt nem tanít» (Nagy
kanizsa : kath. fög.).

10. Tornaszerek szaporítása: 7 áll. +  4 fel. +  1 köz. =  12.
11. Kőtelező kirándulások rendszeresítése : 1 áll. +  4 fel. =  

5. «Őszi illetve tavaszi tornakirándulás» czímen 1— 1 igazgatói 
szünetnap (Kolozsvár: unit. főg.).

Kirándulási pénzalap : 3.
Kirándulási átalány : 1.
12. Tornatanárok illő és jobb javadalmazása: 2 fel. +  1 köz. 

=  3. Meglepő, hogy ezt ily kevesen kérik. Önmegtagadás, meg
nyugvás vagy talán a szabad véleménynyilvánítás korlátozása rej
lik; e g mögött?

13. Uj iskolaépület: Nagykanizsa kath. főg., Temesvár áll. 
för. =  2.

Az eredményeknek ezen számbeli statisztikájánál talán na
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gyobb közvetetlenséggel bírnak a következő, tárgyi szempontok 
szerint csoportosított kívánságok, melyeket eredeti szövegezé
sükben közlök.

A  te s ti n eve lé s  v i s z o n y a  a  s z e lle m ih e z .
Tanításunk egész rendszerét kellene átalakítani, mert a mos

tani mellett helyes testi nevelésről szó sem lehet (Yácz : kath. 
főg.) — ^Elméleti tanórák számának leszállítása s a tananyag meg
szorítása, hogy több szabad idejük legyen (Szatmár-Németi és Kar- 
czag : e. r. főg.). — Általában szükséges, hogy a szellemi nmnka 
redukáltassék s a gyermek úgyszólván belenöveltessék a torná- 
zásba, annyira, hogy azt mindenkor mintegy életszükségletnek 
érezze (Szászváros : e. r. főg.). — Naponta legalább eg y  órát a testi 
nevelésnek (Pozsony : á. főr.). — Elméleti tanórák kevesbítése és 
10 éves kor a felvételre (Sopron : kath. főg.); ugyanaz és több sza
bad idő (Szombathely: kath., Csurgó és Pápa : e. r. főg.). — Szabad 
idő, szabad mozgás, szabad levegő (Nagybecskerek : közs. főg.). 
'•‘Kevesebb ülés az iskolában, különösen az egyhuzamban való négy 
[a fővárosban és még néhány helyen : öt !] óráig tartó előadás meg
szüntetése (Pápa: kath. alg.); — négynél kevesebb tanóra egy 
búzámban (Kecskemét : á. főr.). •— Több óra a testi nevelésnek, 
osztályonként legalább két heti óra (Beszterczebánya : á. e. alg.). — 
Nagyobb tért a testi nevelésnek (Igló : á. e. főg.). — Tornaórák 
czélszerűbb beosztása (Arad, hol három intézetnek csak egy torna
terme van). — '•‘■•‘Tanárokban és szülőkben emelni a testi nevelés 
iránti érzéket (Sopron : Lahne g.) ; a vezető tanárok és a szülők 
nagyobb figyelemben részesítsék a testet, m int a szellemi és az 
erkölcsi erők teherhordozóját (Belényes : gör. kath. főg.)

Módszer, eljárás.
A rendes tantárgyakhoz alkalmazott módszer (? Budapest : 

gyakorló főg.). — Veszélyes és mutatványos szergyakorlatoknak és 
a túlzásba vitt katonai rendgyakorlatoknak kiküszöbölése (Gyönk : 
e. r. alg.) ; több játék és kevesebb katonai gyakorlatok (Miskolcz : 
e. r. főg.); minél több játék és kevesebb szer- és rendgyak. (Maros- 
vásárhely : kath. főg.). — Tervszerűen űzni a testgyakorlást (Sop
ron : Láhne-g.) ; szigorúan rendszeres tanítás (Székesfehérvár : 
kath. főg.). — Bendszeresíteni a gyermekjátékokat (Igló : á. e. 
főg.). — Heti egy közös órában, a versenyre való nemes buzdítás 
czéljából, a párhuzamos osztályok egyesítendők (Nagyvárad : kath. 
főg.). — Testedzés (Szeged : á. főr.). — A német tornarendszer
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nyűge alól szabadulni kellene (? Gyulafehérvár : kath. főg.). Égető 
szükség van alkalmas tankönyvre (Pozsony : köz. fög.). — Előtor- 
názók képzése (Bozsnyó : á. e. főg.).

O s z tá ly o z á s ,  é r d e m je g y .
Valamely szigorú következmény azon tanulókra, kik a to r

nából h a n y a g s á g  m ia t t  elégtelen érdemjegyet nyernek (Kassa : á. 
főr.). — Érettségi bizonyítványba az osztályzat a tornából bejegy
zendő, mert a VIII. osztályban leglazább a fegyelem (Szarvas : á. e. 
főg.); első része Déva á. főr. és Arad á. főg., itt még: a torna
érdemjegy az összes osztályokban ép oly beszámító erővel bírjon, 
mint a többi rendes tantárgy (Nagy S. tornatanárnak ezen vélemé
nyével ellentétben Himpfner B. ig. az érettségi bizonyítványban 
elegendőnek tartja e kitételt, hogy «N. N, tanuló a testgyakorla
tokban — éven át kiképeztetést nyert»; a többi osztályokban is 
ellenzi a tornaérdemjegy beszámítását, mert ez visszásságokra ve
zethet a fellépésnél, tandíjelengedésnél, ösztöndíjaknál, stb.). — 
Készemről e tekintetben szintén helyén valónak tartom a szigorí
tást, ne csakis fentartással és a fenforgó viszonyok kellő mérlege
lésével, mert a testi ügyesség hiánya vagy fogyatkozása miatt csak 
nem utasíthatni a tanulót osztályismétlésre.

T á p lá lk o z á s .
Jobb táplálkozás (Brád: gör. kel. alg.); először a szegény 

tanulók táplálkozásán kellene javítani (Nagyvárad: á. főr.); jó táp
lálék és nem zsúfolt lakás s tekintettel a kétötödrész vidéki ta 
nulóra internatus kellene (Pancsova : á. főg.). A magyar tanuló ifjú
ság szülei nagy részének g a zd a g a b b n á l,' kéne lennie, hogy erőtel
jesebb nemzedéket adhasson az iskolába s hogy azt jobban táplál
hassa (Brassó : á. főr., ig. : Kombauer, tr. : Preissner P.). — Itt 
megfontolandó, vájjon a táplálkozás, tehát az életfentartás az iskola 
és az iskolafentartók feladataihoz tartozik-e és vájjon az iskola 
révén eziránt lehet-e intézkedni? Készemről ezt a leghatározottab
ban kétségbe vonom.(Bizony számbaveendő tényező ez is ! — S z e r k .)

T o r n a v e r s e n y e k  (1. még : fent III, c) ß) Eger és alább : b ) Sza- 
mosujvár és Pethe F. javaslatait.

A tornaversenyek rendezése üdvös, de ifjúságunk szegényebb 
részét segélyezni kellene államilag. A versenyekre vonuló ifjúság 
díjtalanul utazhassák, stb. (Déva : á. főr.). — A tornaverseny czél- 
szerűbb berendezése, hogy a középszerűek rovására ne csak egyes 
kiválóbb tanulók érvényesüljenek (Eperjes: á. e. főg.).— *Éven
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ként helyi tornaversenyek, mert a kerületi tornaversenyek a na- 
gyobbára szegény tanulók részére felette költségesek (Kolozsvár: 
unit. fög.).

Tornatanárok.
Rendes, magasabb képzettségű tr., kik ne csak a tanulókat, 

hanem a tanárjelölteket is képesek legyenek oktatni (Budapest : 
gyakorló főg.). Az eredmény nagyobb volna, ba (elm.?) szaktanár 
képesíttetné magát s az tanítana (Nagykároly : kath. főg.). A tr. 
felelősség melletti függetlenítése, illetéktelen és bénító befolyás 
megszüntetése (Félegyháza : köz. kath. főg.). Tornát rendes közép- 
isk. tanár tanítson (Szabadka : köz. főg.). Tornatr. ideje java részét 
az intézetnek szentelhesse (Zenta : köz. alg.).1 A tornatr.-képzés 
kérdésének megoldása oly módon, hogy positiója s tekintélye ne 
legyen kisebb kartársaiénál (Szeged : á. főr.). A trnak szakmájában 
legyen döntő szava ; a tornára való kiképzésre legyen rendes szak
iskola, melyet az állam átvenne (Pozsony: kir. főg.).

b) Figyelemre méltó, részletes vélemények.
Általában kívánatos volna, hogy hetenként legalább két sza

bad délután álljon rendelkezésre, bogy a fősúly a játékokra essék 
s bogy a tornaórák ne ékeltessenek a d. e. rendes tanítás órái közé 
[L. az erre vonatkozólag elhangzott nagy tekintélyű physiologusok 
véleményét: Mosse s mások az «Atbenæum» 97—98. évf.] (Eper
jes : k. k. főg., tr. : dr. Kőrösy Gfy.).

Általában egyöntetűbb működés, inkább nemzeti jelleg s a 
tornaegyleteket utánzó versenyek gyökeres reformálása ('?). *Nem 
athlétáknak és sportolóknak, de az élet küzdelmeire erős és akarat
ban készséges, kitartó, jóindulatú, sem testi sem szellemi erejével 
nem kérkedő generácziónak a nevelése; több fegyelem, rend, 
szebb magatartás és magaviselet (Rozsnyó : kath. főg., tr. : Komo- 
róczy M.).

■•'Legalább heti három tornaórára lenne szükség. A meleg 
hónapokban leginkább a népies gyakorlatokra kellene fektetni a 
fósúlyt, két szabad délutánt pedig a játékra fordítani. Kívánatos 
volna az intézet jégpályáján az ingyenes korcsolyázás, nyáron 
pedig az ingyenes fürdőhely, uszoda (Kassa : kath. főg., tr. : 
Horváth L.).

1 Ezt legalább ugyanolyan mértékben valamennyi tanártól kell 
elvárni, megkívánni, ba szükséges: megkövetelni!
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/ e
'•‘ügy intézetünkben, mint más helyen is két szabad délután 

mellett három tornaóra volna szükséges, m ert 30 elméleti órához 
három tornaóra okvetetlen szükséges, ha a német nevelési rend
szer mellett maradunk ; ha pedig az angol nevelési rendszert fogad
juk el, akkor még több idő volna szükséges a testi nevelésre (Sáros
patak : e. r. fog., tr. : Kiss E.).

Kellene úszó- és csolnakázó-hely ; heti három tornaóra, a 
melyből egy kizárólag játékra való volna; havonként 1— 1 egész 
napos kirándulás ; hetenkint egy óra az előtornázóknak ; az inté
zetben tornakor alakítása, mely a fősiílyt az athletikára fektesse 
.(Kisújszállás : e. r. főg., tr. : Szabó K.).

^Szükségesek : a )  az intézetben: legalább bárom, te lje sen  sza
bad délután, kirándulási alap vagy segély, a tornaóráknak d. u. 
3 6 eső időre való szorítása, a nyári tornahely fölszerelése ; b) álta
lában : a tornaóra ne legyen a figyelmet nagyon is igénybe vevő 
tanítás, hanem szórakoztató, kedvelt és mégis hasznos játék. Ver
senyzés czéljából tö m e g e t speciális gyakorlatokra készíteni elő, 
káros sok tanulóra, mert hátráltatja a mindenoldalú testi fejlődést. 
A gyakori s végső elemzésben nem épen igazságos kerületi ver
senyek helyett czélszerűbb az országos vagy kerületi felügyelet a 
testgyakorlat felett (Szamosújvár : á. főg., tr. : Feczkó J.).

*a) Testgyakorló egyletek felállítása és pártolása és a test
gyakorlatok minden nemére való buzdítás a szülők és a tanerők 
részéről, b) Játék- es korcsolyázóiéi- szerzése és szervezése az egész
ség és a helyes szórakozás szempontjából, c) A táncz, vívás, evezés 
és úszás tanultatása a megfelelő korban és az egészség követel
ményei szerint, d )  A szülők részére ingyenes tájékoztató füzetkék 
a testi nevelés ügyéről, főleg az iskoláztatás előtti nevelést (ápolás, 
táplálkozás, mozgás) illetőleg, e) Mindezekre bizonyos alaptőke 
szükséges, melynek megteremtésénél az illető intézet tanári testü
leté sokat tehet (Zilali : e. r. főg., tr. : Uy B.).

Nagy játéktér, hol a tanulókon kívül más ifjúság is szórakozva 
edzhetné magát, különösen a korcsmázásra hajló paraszt kama
szok ! A mesterinasokat vasárnap és ünnepnapokon délután s heti 
egy délután külön óhajtanám játékok s egyéb gyakorlatok által 
szórakozva ügyesíteni. Minden intézetben kötelezővé tenném a 
tornaruhát, de az egész országban egyforma ruhát, s csak jelek 
különböztetnék meg az iskolákat; a ruha így olcsóbb is volna.
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A tornázásból is jegy adandó az érettségi bizonyítványba (Déva : 
á. főr., tr. : Tóth F.).

Általában szükséges: a )  a testgyakorlatokra fordított óra
szám nagyobbítása : az intensivebb, a korral fokozott szellemi 
követelés kiegyenlítésére szükséges gyakorlás miatt, b) A torna
tanárképzés kérdésének megoldása oly módon, hogy positiója és 
tekintélye ne legyen kisebb kartársaiénál, c) A * nyári tornahelyek 
(játszóterek) felállítása sürgetendő, hogy az ifjúság az annyira fon
tos szabadtéri gyakorlatokat űzhesse, d )  ^Tekintettel a középosztály 
gyenge szervezetű s testileg részben elhanyagolt fiaira, különösen 
gond fordítandó a te s t e d z é sé re  és — túlzások mellőzésével - a 
k ita r tó  gyakorlatokra is. e) *Az annyira tanulságos s az ifjúság által 
rajongásig szeretett kirándulások kötelezővé teendők (Szeged : á. 
főr., tr. : Bérezi).

Szakemberek és kerületi torna-felügyelők alkalmazása. Fe
lette kívánatos az is, hogy a tantervek készítésénél és minden oly 
tanácskozásban (pd. a Közokt. Tanácsban), bol a testi nevelésről 
van szó, ügyünk kellő számú szakférfiúval legyen képviselve (Bony- 
hád : á. e. alg., tr. : Веке A.).

Visszaélések kikerülése végett égető szükség lenne az intézeti 
orvosra, ki a torna alóli fölmentésre a tornatanár meghallgatásával 
véleményt adna. A szükségtelen rendgyakorlatok kiküszöbölése, 
katonai rendgyakorlatok fentartása mellett, több időt szentelni a 
kirándulásokra, játékokra, kizárása az akrobatikus szergyakorla
toknak. *A fegyelem, rend, balesetek kikerülése és a rendszeres 
tanítás szempontjából a tornateremben ne legyen több mint 40 ta 
nuló a maximum (Pozsony : kir. főg., tr. : Paczák J.).

Mindenek felett szükséges volna az iskola mellett egy 2— 4  
holdas udvar, melyen a tanulók óraközökben és egyéb szabad ide
jükben k é n y s z e r - z u b b o n y  n é lk ü l (!?) — mert a tornaórán ezt visel
nek — játszhassanak. Aztán az kellene, bogy a tanulónak d. e. két 
és d. u. két órája legyen, több ne. Akkor ép testű és lelkű nem
zedéket nyernénk (Kecskemét: e. r. főg., ig. : Katona M.).

c) E g y é n i és k is e b b s é g i v é le m é n y e k .
Fedett csarnok 10 órai szünet számára (Kalocsa: kath. főg.). 

Kényelmes udvar, jó ivóvíz és kút. Külön fürdő-szoba, «mert a 
tanulók, szüleik nagy szegénységénél fogva egész télen át nem fü- 
rödnek» (Körmöczbánya : á. főr.); a fürdést (intézeti fürdőt) és az 
líszást sürgetik még: Csiksomlyó kath. főg., Ungvár kir. főg.,



Kaposvár á. fog., Fehértemplom á. főg. — Szigorúbb intézkedések 
a tisztaság (mosdás, fürdés) tekintetében s a legnagyobb figyelem 
az Oltania meggátlására **(Szegszárd : á. főg.) ; egészségtan (Deb- 
reczen : e. r. főg.).

Mentőszekrény (Sopron : á. főr.).
^Tornacsarnok deszkapadlóját eltávolítani és cserre l helyette

síteni (Nagykikinda : á. főg.).
Tornaköröket kívánnak a zilahi e. r. főg. és az aradi á. főg. 

Itt Nagy S. tr. indítványához Himpfner B. ig. a következőket jegyzi 
m eg: «A felső osztályok tanulóiból alakítandó külön torna- és 
játszóköröket heti három gyakorló órával nem tartom szükséges
nek ; ilyesféle magától alakul minden osztályban, ha a játékot 
rendszeresen gyakorolják, a mi persze kívánatos. A három rendes 
tornaóra ellen kifogásom nincsen.»

Tornaöltöny (Mármarossziget : kath. alg., ugyanerről 1. Déva
b ) alatt). Egyenruha kötelezettsége : ing, sapka, őv (Pozsony : 
kir. főg.).

Csolnakázóhely (Kisújszállás: e. r. főg.).
Evenként egy-egy dísztorna, külön az alsó és a felső osztályok 

részére (Pozsony : á. e. főg.).
Minden osztálynak külön óra (Nagykőrös: e. r. főg., hol 3— 3 

osztály együtt tornázik).
Tekepálya (Fehértemplom : á. főg.).
Vívótanfolyam (Makó : á. főg. és Zenta : közs. alg.), vívásra 

módot nyújtani (Munkács : á. főg. és Naszód : g. k. főg.).
?Kerékpározás kívánatos, a «magas kormány» adjon néhány 

kerékpárt (Szakolcza : kir. főg.).
íme a kívánságok és a jámbor óhajtások légiója, melyek össze

foglalásául ide iktatom P eth e  Ferencz eperjesi rend. és tornatanár 
javaslatait, melyeket egy a v. és közokt. minisztériumhoz felterjesz
tett emlékiratban bővebben megokol. Talán nem követek el in- 
discretiót, ha közlöm azt, hogy a Nemzeti Tornaegylet tanügyi 
bizottsága a hozzá véleményes jelentéstétel végett leküldött eredeti 
javaslatokat, csekély módosításokkal, a maga részéről is 'figyelemre
méltóknak és megvalósítandóknak jelezte, tekintet nélkül arra, 
hogy a felvetett eszmék jórészt nem újak és már régóta foglalkoz
tatják a szakköröket. (V. ö. : A  I I .  O rsz . és E g y e t . T a n ü g y i K o n 
g r e s s z u s  N a p ló ja , I. köt. 1. rész, testi nevelési és iskolai egészség- 
ügyi szakosztály390— 516. lap; továbbá Bokelberg Ernő, Beform-
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javaslatok a tornatanításról 1891.) Pethe F. javaslatait imígy fog
lalja össze :

1. Létesüljenek mindenütt játékterek és ha a nm. minisz
térium ebbeli intézkedésére tagadó válasz érkezett is az egyes ható
ságoktól, tegyenek megszerzésükre (bérlésükre) újabb javaslatot az 
intézeti igazgatóságok ; 1

2. a szertornázás intensivebbé, illetőleg szakszerűbbé tételére 
létesítsenek az intézetek tornaköröket, minthogy egyesületeinkben 
nem mindig helyes úton halad a növendéktornázás;

3. a játék és szertornázás, mint csapatok munkája, méltóbban 
érvényesüljön ifjúsági versenyeinkben, m int az egyének munkája;

4. a katonai rendgyakorlatok végkép maradjanak el ;
5. ifjúsági versenyeink rendszeresíttessenek ; dolgozzon ki a 

tornatanítók egyesülete javaslatot, a mely rendezésükre és a bírálás 
módjára vonatkozik;

6. legyen még a tornázás főiskoláinkban s erre kivált a tanár
jelöltek serkentessenek;

7. a testnevelés az egész országban felügyeletben részesíttes- 
sék, a melyet a központból erre megfelelő minisztériumi szak
osztály, vidékenként pedig a tornafelügyelők gondozzanak.

d) Tanulságok és következtetések.
Szembeötlő, hogy ezen legtanulságosabb s a jövőre legjobban 

kiható kérdésnél, megrovást érdemlő nembánomságból vagy meg 
nem okolt és félénk tartózkodásból feltűnően nagy azok száma, a 
kik egyáltalában nem feleltek (31) s a kik még kívánságokat sem 
tartottak szükségesnek kifejezni (13), a mit még a jámbor óhaj
tások kétséges volta sem ment. Még kevésbbé örvendetes az. hogy 
még ezen világos kérdést is többen félreértették és nem egészen 
helyén való válaszokkal nyugtázták. Mindezek daczára, mind 
tartalmasság m ind változatosság dolgában talán ez a beérke
zett anyagnak legbecsesebb része, melynek értéke nem annyira a 
részletekben rejlik, mint azon erkölcsi összbenyomásban, mely a 
feleletek tömegéből kiérzik és buzdítólag igazolja, hogy a testi 
nevelésnek hazára és nemzedékre kiható fontos voltát országszerte 
megértették és méltányolják is. Ha az illetékes hatóságok mind

1 A játékterek ügyét legsikeresebben és legrövidebb idő alatt társa
dalmi úton lehetne kedvezően megoldani. В sorok javítása közben olva
som, hogy külföldi példa után indulva, Budapesten is alakulófélben van 
egy «iskolai játszótér-egyesület# (Magyaország máj. 14.)
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ezekkel szemben nem zárkóznak el. be kell látniok, hogy még sok, 
nagyon sok a teendő e téren, még akkor is, ha egyes túlbuzgó 
apostolok vérmes kívánságait a kellő mértékre szállítjuk le.

Egyébként a szavazatok többsége, mint előrelátható volt, a 
a következőkre terjed ki : játéktér és udvar (47), tornacsarnok 
(31+ 15= 46), harmadik tornaóra (20), külön játék-délután (20)- 
Eigyeimet érdemel és igen örvendetes az is, a mit egyesek a torna
tanár személyét, állását és képzését illetőleg mondottak el.

Y, A  te s tg y a k o r la to k  m ely  fa ja  é s  ir á n y a  f e le l  meg' le g jo b b a n  
a  m a g y a r  faj v é r m é r s é k le té n e k ?

Valljuk be önmagunk, hogy alapjában véve, maga a kérdés 
így feltéve, kétféle magyarázatot tűr meg és értelme nem csupán 
az, hogy subjective mit kedvel leginkább a magyar, de az is, hogy 
objective a testgyakorlatok melyik nemére van legnagyobb szük
sége ? E két felfogás ugyanis mint szükséglet is szervesen össze
függ, a mennyiben kiegészítésként és objective ép arra kellene 
legnagyobb gondot fordítani, a mire a természetes rátermettség 
legkevésbbé felel meg, hogy ezen complementár behatás folytán a 
testiekben is beálljon a harmonikus egyensúly. Sőt egy harmadik 
felfogás is érvényesülhet annak alakjában, a mire az egyén ki
válóan képes s a mit e szerint legszívesebben gyakorol.

Hogy az effajta okoskodás legkevésbbé sem elméleti szőrszál- 
hasogatás, nyomban kitűnik abból, hogy a túlnyomó többség a 
játék  különböző nemeit jelölte meg a magyar testgyakorlás ideáljá
nak és elixirjének. Még el tekintve is attól, a miben önmagunk 
alig hihetünk, hogy emez ajánlásnak titkos rugója helyenként a 
kényelemszeretet lehetett, a legelemibb okoskodás arra tanít, hogy 
tehát arra buzdítsuk a növendékeket, a mitől, hogy úgy mondjam 
leginkább fázik, arra, a hol a veleszületett természetes restséget 
legjobban tanulja legyőzni, végül arra, a mire az iskolán kivül leg
kevésbbé és legnehezebben van alkalma. Futni, ugrálni, játszani 
mindenütt és mindenkor lehet, nem így rendszeresen tornázni; 
erre tehát alkalmat és módot az iskola kell hogy nyújtson. Az, hogy 
a szertornázást német rendszernek hívják, ne bántsa hiúságun
kat — hiszen a francziák is elfogadták okosságból, mert belátták 
hasznát és elsőbbségét, és mert a tornának önmagában is nagy tárgyi

18*
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értéke van, melyet a testgyakorlatok más nemeivel nem pótol
hatunk és nem helyettesíthetünk.

a) E r e d m é n y e k  (felel: 181 középiskola, nem felel: 8 áll. -f~ 
11 fel. +  13 nemzetiségi (szász, román), hol kevés a magyar ta
nuló =  32).

Az eredmények részletes felsorolására térve át, feladatunkat 
rendkívül megnehezíti az, hogy csaknem minden intézet két, há
rom vagy több gyakorlatot ajánl s így minden nem és faj több
szörösen is szerepel. Hogy a legváltozatosabb és gyakran ellentétes 
vélemények eme labyrinthusában a lényegest és a veres fonalat 
valahogy kihüvelyezzük, a combinatiókat elemeire bontva, a test
gyakorlatok főbb nemei szerint imígy csoportosítottuk.

1. J á té k o k  : 35, m a g y a r 1 lapdajátékot 30, tornajátékot 4, ver
senyjátékot és régi magyar játékot 2— 2, helyi játékot és athl. 
játékot 1— 1 ; összesen 75; c sa k  játékot ajánl 9 intézet.

2. S z e r to r n á z á s  : 23, c sa k  szergyakorlatok 5 ; mászás 4, ló, 
korlát vagy nyújtó 3, csak nyújtó 2, kötél 2, összesen 39.

3. S z a b a d té r i1 2 g y a k o r la to k  : 15, rendgyakorlatok 8, kato
nai rendgyakorlatok 13.

4. A th le tik a i g y a k o r la to k  és s p o r t :  birkózás 13, versenyfutás 
13, ugrás 13, vívás 11, versenyek és mérkőzések 7, korcsolyázás 6, 
úszás 6, athlet. gyakorlatok 4, kirándulások 4, lovaglás 3, siíly- 
dobás 3, csolnakázás, kerékpározás és pentathlon 1—-1.

5. «M in d e n fé le» (mindenre alkalmas) 8 intézet ; továbbá 
«mindenféle és fő le g  játék (1), m. és kötélhúzás, m. és kerékpáro
zás; «talán lo v a g lá s !  De helyes vezetés mellett mindegyik meg
felel» (Brassó: á. főr.); mindegyik megfelel, azonkívül alsó osz
tályokban játékok, felsőkben vívás (Keszthely : kath. főg.) ; helyes 
és okos vezetés mellett minden, melyik különösen, az csak hosz- 
szabb ez irányú megfigyelés alapján dönthető el (Szombathely:

2 7 6

1 Hogy a lapdajátékok minden nép nemzeti játékai között előfordul
nak, azt érdekesen deríti ki az ethnographia. Még Déltirolnak hegyes vidé
kén is, mint Arcéban személyesen meggyőződtem, ősi játék gyanánt űzik 
a Boce-t, a lapda-öklözésnek egyik nemét, mely a tennisnek mintegy pri
mitiv alakja.

2 Feltűnő, hogy a szabad és a szabadiért gyakorlatokat nem csak 
a revideált tanterv cseréli fel, hanem a legtöbb intézet is. A helyes (szabad
iért gy.) elnevezést csak két intézet használja: Szatmár kir. főg. és Bpest 
ev. ref. főg.



hath. főg.). Minden, csak szabadgyakorlatok nem (Gyöngyös : á. g.).
testgyakorlás minden faját örömmel végzik, kevésbbé a rend

es szabadgyakorlatokat, «miután a sokszor már szellemileg fáradt 
tanulóktól fokozott figyelmet igényelnek» (Nagybecskerek : közs. 
fög.). Főleg a játékok ; azonban a tornázás minden neme megked- 
veltethető, még a rendgyakorlatok is, de csak úgy, ha 5 15 percz-
nél tovább nem tartanak (Félegyháza : közs. kath. fög.).

6.  K é te s  v á l a s z :  m. p. «bizonytalan, mert hajlam külön
böző», «erre nehéz felelni» (Kőszeg: kath. alg.) ■— «*A tornagya
korlatok faji jellegét nem ismerem. Ez szerény véleményem szerint 
semmi egyéb m int hangzatos frázis. A testgyakorlatok fajait meg
határozza az emberi test szervezete és a pædagogia» (Láhne 
soproni ig. és oki. tr.).

7. S ta tu s  qu o . Az a mit az Utasítások említenek (Eger: á. főr.). 
Mostani rendszer teljesen megfelel, csak száműzni kell belőle a 
német pedantériát (Kassa: kath. fög.); a jelenlegi jó, csak ne 
legyen nagyon pedáns (Szarvas : á. e. főg.) ; mostani rendszer és 
lapdázás (Arad : á. főg.).

8. V e g ye s  re n d sze re k . Kendszeres nevelési tornázás népies 
játékokkal fűszerezve (Bpest, IV. k. för.); német rendszer és athlet. 
gyakorlatok vegyest (Marosvásárhely: kath. főg.). Kétség kívül leg
jobb az angol tornarendszer, mely a svéd és német rendszerből a 
legjobbat válogatja k i1 (?Újvidék: g. k. főg.).

Az eddigi csoportosítás, noha eléggé változatos vagy talán ép 
azért nem nyújt kellő tájékozást azon legfőbb vitás pont tekinte
tében, mely a szakférfiakat régi időktől fogva és mindmáig élénken 
foglalkoztatja. Torna és athletika, avagy szergyakorlatok és sport 
(játékok) az a két ellentétes pólus, mely egymás ellen küzd, egy
mást gyengíteni igyekszik, a helyett hogy karöltve és békés egyet
értésben törne a közös, nemes czél felé.

Hogy tehát e tekintetben jobban megismerhessük a tanárok 
és az igazgatók véleményét, immár e szempont szerint csoportosí
tom a nézeteket.

b) F ig y e le m r e  m é ltó , ré sz le te s  v é le m é n y e k .
a ) A  s z e r g y a k o r la to k  ellen  és a  j á té k o k  m e lle tt .
A fiúk általános törekvése a nyújtón és a gyűrűn fitogtatni
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1 Az angol rendszer az említett másik két rendszerrel nincs rokon
ságban, nézetünk szerint tehát nem is vá lo g a th a tta  hí belőlük a legjavát.
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ügyességüket, m it azonban a leghatározottabban fékezni kell és a  
tornázást inkább a játékra terelni. Tapasztalásból mondhatom : egv 
negyedórái ügyesen játszott kótya, a hol a tüdő, a láb-, has- és 
kézizom dolgozik, jobban fejleszti a testet, de főleg a k e d é ly t , m int 
bárminemű szertornászás ; m e r t  h iá b a  a  m a g y a r  je l le m é b e n  n in c s  
m eg  a z  a k r o b a ta  (Körmöczbánya : á. för., tr. : Spotka F.). E nyilat
kozat első és utolsó része, egymással szembe állítva, merő ellen
mondást tartalmaz.

A játékok, katonai gyakorlatok, ugrás, futás ; a szertornázás 
legkevésbbé alkalmas, illetőleg megfelelő a z  a k r o b a tá s k o d n i n e m  
s z e r e tő  m a g y a r  f a jn a k . Ezekben leginkább a nem-magyar anya
nyelvű tanulók tűnnek ki (Arad : á. főr., ig.-hely. : Laukó A.).

Véleményünk szerint a szabad-nepies taggyakorlatok, kézi 
szerekkel és a nélkül ; ugrás, futás, dobás, mentői kevesebb szer
gyakorlat, de annál több játék, m. p. nemzeti egyéniségünknek 
megfelelő futó- és lapdajékok. Rideg szabályoktól tartózkodni, 
kedélyre hatni, feloldozni a fáradt szellemet, hogy felfrissüljön ; 
kedvet, bizalmat, szeretetet kelteni a szivekben (Rozsnyó : kath. 
főg., tr. : Ivomoróczy M.).

Semmi sablonos (csapatok a szereknél, szabadgyak.), de 
annál inkább a szabad mozgást biztosító játékok (lapda) : a foot- 
ballt pd. egész nyáron át gyakorolhatják a helyben időző, nagyobb 
és fejlettebb növendékek (Ej3erjes : kath. főg., tr. : dr. Kőrösy Gy.).

Szabadtéri játékok es athlet. gyakorlatok ; a szertornából m en
nél kevesebb, ez nem magyar embernek való (Csurgó : e. r. főg., ig.).

A játékok, szóval oly testgyakorlatok, melyekhez nem kell 
sok, unalmas, rendszeres betanítás és nem kívánnak szűkkorlátú 
fegyelmet és a hol inkább az egyéniség válik ki (Bpest, II. á. főg., 
tr. : Nendtwich J.).

Szabad tér kell, hol a gyermekek a lapdajátékot, a b e ty á r  és  
z s a n d á r t és a h á b o r ú s d i t szabadon űzhessék; ezek felelnek meg a 
magyar faj vérmérsékletének ; ezekhez nem kell 10—12000 frtos 
tornacsarnok (Kecskemét: e. r. főg., ig .: Katona M.).

Magyar eleven vérmérsékletnek inkább a szabadabb moz
gással járó gyakorlatok : ugrás, futás, lapdajáték stb. felelnek meg 
(Szabadka : közs. főg., Sopron : kath. főg.). Változatos, versenyek
kel kapcsolt, kevéssé rendszeres szabadgyakorlatok felelnek meg 
(Szeged : á. főr.) ; szabad mozgás, nem szereti a drillt (Sopron : á. e. 
főg.) ; erő, kitartás és ügyesség (Fiume : á. főg.).



A T E S T I N EV ELÉS ÁLLAPOTA A MAGYARORSZÁGI KÖZÉPISKOLÁKBAN. 2 7 9

Ezen nagyszámú, többé-kevésbbé részletes vélemény — m int 
láttuk — mind a játék és közvetve a szabadtéri gyakorlatok m el
le tt foglal állást. Hogy ezen eredmény ép oly kevéssé meglepő 
m int új, az kitetszik a következő adatokból, a melyek a hazai isko
láztatás múltjából vannak merítve.

« A magyarországi középiskolák m últja és jelene» (Irta Dr. Fi- 
náczy Ernő, Bpest, 1896., 210 1.) czímű könyv harmadik fejeze
tének (Testi nevelés: 145—19. 1.) bevezetésében ezeket olvassuk 
(145.1.) : Középisk. ifjúságunk testi jóllétének gondozása régibb ke
letű, mint rendesen hiszszük. Ha apáink nem tornáztak is a nyúj
tón és korláton, de sokat labdáztak és rendszeresen játszottak, 
még pedig tanáraikkal egyetemben. Már az 1777-ik Ratio educa
tio n s  bő utasításokat ád a szellemet pihentető játékokra. Külön 
fejezetben (De ludis studiosæ juventuti indulgendis) fejtegeti a 
játék fontosságát és ezélját; egy másik fejezetben (De generibus 
ludorum studiosæ juventuti concedendorum) felsorolja az ajánlatos 
játékokat, különösen azokat, melyekkel «a test tagjainak mozgá
sai» vannak összekötve. Külön említést érdemel, hogy az úszás, 
csúszkálás és korcsolyázás a velők járó veszedelmek miatt tiltva 
voltak (Y. ö. a nyitrai gj-mnasium 1738. iskolai törvényeinek 7-ik 
pontját és az 1777-iki Batio Educ. 406. lapját).

Majd így folytatja Fináczy : Az 1777-iki Ratio Educ. két feje
zetben részletesen szól a játékok helyéről : legczélszerübb, ha a 
község jelöl ki játéktereket, és pedig egyet az iskola közelében 
mindennapos használatra, s azonkívül egy távolabb fekvő, lombos 
fáktól szegélyzett és üde forrásokkal kínálkozó térséget, melyet 
szünetnapon kereshetnek fel az ifjak. A játékok mindig tanárok 
felügyelete alatt történjenek, szorosan meghatározott rendsza
bályok megtartásával (De ordine inter animi relaxationem obser- 
vando).

Apáink beszélik, hogy még 48 előtt a budai városmajor rétjei 
fel voltak osztva a gymnasium egyes osztályai közt, s minden héten 
kétszer-liáromszor kivonultak a diákok piarista tanáraikkal lap- 
dázni. Ott időztek d. u. két órától addig míg beesteledettt, s külö
nösen az «еж/íő» és «lomja méta«1 voltak dívái 
venes években e kedélyes és jó szokás, mint 
annyi más poetikus vonása, teljesen megszűnt.

1 Mindkét kifejezés egyazon játék elnevezésére

is játékok. .Az öt- 
az iskola/ ,ólétnek 

r [ (1S49)Az Ént

szolgál.
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megajándékozott bennünket a miitornával (gymnastika),1 mely 
idő telve mind jobban meghonosodott, és kiszorította az iskolából 
a szabad testgyakorlást, különösen a lapdázást (146. lap.).

Ide iktatom végül a kérdőívekből a következő egyéni és ki
sebbségi véleményeket, melyek bizony nagyobbára kétes értékűek.

Gyaloglás (Nagykanizsa: kath. főg., ig.).
Mászás : a legarányosabb testedző gyakorlat (S.-A.-Ujhely : 

kath. fog.).
Népies gyakorlatok (Karczag: e. r. g.); népies irány (Győr: 

á. főr.).
Ugrások fajai (Nagykároly: kath. főg.).
Kergetődzée [is] (Csiksomlyó : kath. főg.).
[Csak] katonai rendgyak. (Székesfehérvár : á. főr., ig.).
Hadakozás [is] (Kaposvár: á. főg.).
Kitartást igénylő gyakorlatok (Kolozsvár : unit. főg.).
*01y gyakorlatok, hol több ügyesség m int erő, több hév mint 

kitartás szükséges (Fehértemplom : á. főg.) ; minden gyakorlat, hol 
nagy személyes bátorság szükséges (Bpest, VII. : á. fog.), mely erős 
és változatos mozgással jár (Bpest, II. : á. főr., Losoncz : á. főg.), 
erőgyakorlatok (М.-Sziget: e. r. főg.), izomgyakorlatok (Bonyhád : 
á. e. alg.), melyekhez erőmegfeszítés kell (Szegszárd : á. főg.), na
gyobb mozgással és erőkifejtéssel járó játékok (Kaposvár: á. főg.).

ß) A  szertomázás mellett (1. fent 37. lap).
* Kívánatos, hogy a modern játékrendszer ne küszöbölje ki 

teljesen a szergyakorlatokat (S.-A.-Ujhely: kath. főg.).
Német tornarendszer (Zalaegerszeg : á. főg.).
Svájczi irány (Székesfehérvár: kath. főg., tr.).
y) A  két rendszer egyesítése.
** A magyar faj vérmérsékletének, kellő vezetés mellett, mind 

a német mind az angol rendszer megfelel ; m utatják ezt azon ered
mények, melyeket a tornaegyletek és az athletikai versenyek fel
tüntetnek. Hogy pedig középisk. ifúságunknak, a mai viszonyok 
között, a német rendszer mennyire megfelel, azt az orsz. és kér. 
versenyek m utatják. Növendékeink ép úgy szeretnek komolyan, 
rendszeresen tornázni mint játszani, s a m int a testi nevelésnek 
egyik fokán játékkal érhető el a kellő eredmény, úgy bizonyos

1 A «Batio» csakis azért nem rendeli el a tornát, mert Mária Te
rézia idejében a tornát még nem gyakorolták rendszeresen.
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fokán túl a komoly munka kívánatos. Nem lehet tehát pálczát 
törni sem a komoly, tudományos alapra fektetett német torna
rendszer felett, sem a torna mellett több játékot felölelő angol 
rendszer felett. A mai viszonyok között, hol egy-egy osztályban 
sok növendék van, a tornázásra kevés idő ju t s csak igen kevés 
játék- és tornatér van, némi eredmény csak a német tornarend
szerrel érhető el (Sárospatak : e. r. fog., tr. : Kiss E.).

**A mi talán unottnak, nehézkesnek vagy veszélyesnek lá t
szik az ú. n. német vagy athletikai tornázásnál, azt egyfelől a jó 
tornatanító, de másfelől és különösen a szülőknek és a társada
lomnak a testi neveléssel szemben elfoglalt határozott és komoly 
irányú gondolkozása képesek eloszlatni. Ugyanazért tornázzunk 
csak az észszerüség követelményei szerint, s a tornázásnak eddig 
némileg ellentétben álló fajai közül (athletikai es német tornázás) 
ne áldozzuk fel egyiket sem a másikért, mert mindegyike azt adja 
meg, a mit megadni a másik nem képes, t. i. egyik a társas érint
kezésben az egyenlőséget s az arányos testképzést biztosítja, míg 
a másik szabad levegőt és változatosságot biztosít. S miután e 
bajokat a különböző korú gyermekek, ifjak és felnőttek részére 
eszközlendö változatos beosztással el lehetne enyésztetni, a meg
oldást és megállapodást e tekintetben ily gondolkozás és kivitel 
mellett nehézkesnek nem tartjuk (Zilah : e. r. főg., tr. : Uy B.).

*A nyújtó, korlát, ló, gyürübinta jó a rátermetteknek; a 
futást, ugrást jobban szeretik azok, a kik lábaikban éreznek több 
erőt : a játékok és a szerekkel való gyakorlatok a félénket, a gyengét 
elégítik ki. S mert mindenki talál magának valót, a felmentést csak 
szervi bajban szenvedők kérik (Nagyvárad: kath. főg., tr. : Bátkay J.).

c) Tanulságok és következtetések.
Ha ezen kérdés eldöntésében csupán az imént felsorolt túl- 

gazdag és túlváltozatos véleményekre támaszkodnánk, e labyrin- 
thusban könnyen eltévedhetnénk és a kivezető, helyes utat aligha 
találnék meg. Azért itt nemcsak megengedhető, de némileg köte
lező is az, hogy magasabb szempontokhoz, hogy úgy mondjam : 
érettebb erőkhöz folyamodjunk. Már pedig az elmélet és a bölcsé
szet, a gyakorlat és az elet egyaránt igazolják, hogy ott, a hol kü
lönböző utak és eszközök vezetnek egyazon czólhoz, a leghelyesebb 
megoldás ezen utak és eszközök harmonikus egyesítésében rejlik, 
a mit a hávre-i olympiai kongresszus alkalmával, vonatkozással a 
a  testi nevelésre, imígy fejeztem ki:
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«A testi nevelés újjászületésének eszményi czélja legjobban 
a torna, az athletikai gyakorlatok és a játékok harmonikus egye
sítése útján érhetőek» (L. « Tornaügy » XV : 24. és «Tanáregyes.. 
Közlöny» XXXI : 191.)

S valóban ép oly kevéssé lehetünk el az edző szertornázás 
m int az üdítő játékok nélkül ; mindegyiknek meg van az ideje, 
jogosultsága, tere és alkalma. Hisz a természet maga, mint leg
nagyobb mester arra tanít, hogy sem a szellemnek, sem a testnek 
állandóan ugyanazon táplálék nem válik javára. Ne akarjunk tehát 
se tisztán vegetáriánusok, se egyoldalúan húsevők lenni s ne 
dicsőítsük egymás rovására kizárólagosan se a szergyakorlatokat, 
se az athletikát ! Hogy ez az okoskodás meglehetősen kolumbus- 
szerű, azt hiszem, mitsem von le értékéből, melyet a legerősebb és 
legönzetlenebb meggyőződés támogat. Ha ennek kapcsán egy aggo
dalomnak is szabad kifejezést adnom, ez a túlzásokra vonat
kozik. Kérve kérem az ifjúság testi nevelésének minden őszinte 
barátját, hogy a túlhajtásoktól tartózkodjék, mert ez az egyes pár
tok híveit még jobban elidegenítené egymástól, másrészt az egész 
mozgalom romlásának csiráit is magában rejti. Már pedig a testi 
nevelésnek voltaképen sohasem volna szabad magát lejárnia ! 
A kiegyezést e téren, a quota arányának túlságos feszegetése nél
kül, mihamarabb létre lehet és létre kell hozni, nehogy a mai szel
lemi túlterhelés baját holnap a testi túlterhelés váltsa fel! Nekem 
úgy tetszik, hogy ezt a túlterhelést és a vele járó visszahatást m aj
dan nem annyira a szertornázás, m int a túlhajtott «athletizálás» 
fogja megérlelni.

V I. A  sz ü lő k  és  a  tá r sa d a lo m  te s z n e k -e  v a la m it és  m it  a t e s t i  
n e v e lé s  é r d e k é b e n  ?

a) Eredmények (felel: 165 középiskola, nem felel 18).1
1. Az intézettel kapcsolatban semmit sem tesznek: 20 á. -f- 

19 f. -j- 5 k. =  44 középiskola, a nem-felelő 18-czal együtt =  62!
2. Érdeklődnek a torna-versenyek, ünnepélyek és vizsgák 

iránt, értsd : megjelennek és tapsolnak, «mert hisz a látványos

1 Ezeket itt méltán olyanoknak minősíthetjük, mint a hol semmit- 
sem tesznek.
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ságok (főleg az ingyenesek!) vonzani szoktak!» : 1 10 á. —|— 16 f. 
+  1 k. =  27.

3. Igen keveset, de mégis valamit tesznek : 5 á. +  19 f. -f- 3 
k. =  27.

4. Díjak kitűzésével támogatják a torna-ünnepélyeket, költség
gel a tornaversenyeket: 11 á. +  15 f. +  2 k. =  28.

5. Nagyon támogatják : 5 á. -f- 8 f. +  1 k. =  14; főleg : Déva, 
Nagyvárad.

6. S zü lő k  mindent megtesznek, de város és társadalom, m int 
az iskola és a nevelés ügyei iránt általában, közömbösek : (Nagy
szombat, Szászsebes, Sopron) ; szülők mindent megtesznek (Bpest, 
gyakorló fog.), erkölcsileg támogatják (Kassa : kath. főg., Medgyes : 
á. e. főg.), magánúton gondoskodnak (Bpest: á. e. főg.), házi test
gyakorlóhely vagy tornaszerek vannak négy helyen, taníttatják 
korcsolyázni, úszni, tánczolni, vívni (négy intézet), kerékpározni 
(két intézet) ; ^inkább a sportot támogatják (Szegszárd : á. fög.).

7. V á ro s  tesz, szülők nem: (Temesvár: á. főg., Selmeczbánya: 
á. e. főg., Mezőtúr : e. r. főg., Kisújszállás :.e. r. főg. ingyenes kor
csolyapálya) ; város mindent megtesz (Podolin : kath. főg., Ungvár : 
kir. fög.), uszodát és korcsolyapályát létesített (Brassó : kath. főg.), 
átengedi tornahelyiségeit (Selmeczbánya : á. főg.), a pozsonyi tá r
sadalom a helybeli négy középiskola számára minden szükségletnek 
megfelelő játszóteret létesített; játékteret adott (Sopron : kath. fög.).

? Tanulók egyletekbe is járnak (Hódmezővásárhely : e. r. főg.).
8. N e g a tiv  e lem e k . A szülők és a társadalom rossz szemmel 

nézik a testi nevelés ügyét, közönyösek és elfogultak : (Miskolcz : 
kir. fog., Marosvásárhely : e. r. főg.) ; gyermekeiket felmenteni 
igyekeznek (Miskolcz : e. r. főg.), balesetektől tartanak (Esztergom : 
közs. alr.), kevés az érzék (Beszterczebánya : á. e. alg.).

b) F ig y e le m r e  m é ltó , ré s z le te s  v é le m é n y e k .
a ) N e g a tív  te rm é sze tű e k .
* Városunk társadalma többszöri ráutalásunk daczára sem 

volt még eddig hajlandó megérteni, hogy e téren neki is volnának 
kötelességei. Eljönnek a dísztornázásban ingyen gyönyörködni, de 
már pl. a jelesebb tornázok jutalmazása egyik-másik tanár nyílt 
jó példája után sem indul meg (Vácz : kath. fög., ig. : Halmi L.).

1 Das mit Eintrittsgebür verbundene Schauturnen wird girt be
sucht (Brassó : á. e. főg.).
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*Mint sok m ás tekintetben, a társadalom annyira el van fog
lalva a megélhetés föltételeivel, hogy a testi nevelést csaknem 
teljesen az iskolára hagyja (Arad : á. főr., ig. hely. : Laukó A.).

Több szülő o tthon is rendez be udvari vagy szoba-tornászatot, 
hogy mily haszonnal az problematikus, a felügyelettől és vezetés
től függ minden. Verseczen 20 éves igazgatóságom alatt három 
tornaegyletet láttam  alakulni és elenyészni. *A társadalom nem a 
test fejlődését és edzését, hanem a mulattató «sportot» hajhászsza, 
igen természetes, hogy megünja. Csak most kapták fel a nyerges 
kereket, és mennyi került már a padlásra ! (Yersecz : á. főr., ig. : 
Buday J.). Ezzel rokon a következő válasz : «Semmit; a volt nagy- 
kanizsai tornaegylet is csak a «Herkules» czímlapján létezik. 
* M a g y a r  s z a lm a tű z  m in d e n  le lk e s e d é s ü n k !» (N.-Kanizsa : kath.
főg., ig. : Dr. Pachinger A.).

/

Általában keveset. Az alsóbb oszt. szülők többet tesznek, 
mert gyermekeiket a fejlődés főszakában nagyrészt természetesen, 
szabadon engedik fejlődni. A közeposztályú szülők ellenben — lát
szólagos szeretetükböl, túlságos aggodalmukból, naiv felfogásukból 
kiinduló, a természetes fejlődést akadályozó intézkedéseikkel, ferde 
nevelési nézeteikkel csak gátlólag hatnak (Szeged: á. főr., ig .: 
Homor J.).

ß ) P o s i t iv  te r m é s z e tű e k .
** T eszn ek  o t t  m in d e n ü tt ,  a  h o l e lső  s o r b a n  a  s z a k ta n á r  m ű 

ve ltsége , k é p z e tts é g e , tá r s a d a lm i  a c c e p tá lh a tó s á g a , ü g y b u z g a lm a  
n em es é r d e k lő d é s t k e l th e t, s  a  hol a  t o r n á s z a t  m e n tv e  m in d e n  
n a g y k é p ű sk ö d é s tő l, a  m a g a  n em es és n a g y h o r d e r e jű  re n d e lte té sé 
n ek  e g y sze rű  k ö n tö sé b e n , csen dben  és n em  f e l tű n n i  v á g y ó a n  m u n 
k á lk o d ik . T e szn e k  o tt,  a  h o l a z  in té ze t m in d e n  ta n á r a  a  to r n a 
ta n á r t m u n k á já b a n  tá m o g a tv a  seg íti, a  h o l a z  in té z e l  ig a zg a tó sá g a  
é rd em e  s ze r in t r é s z e s í t i  a z  ü g y e t f ig ye lem b en . O tt a  közön ség , a  s z ü 
lő k  és eg yesek  s ie tn e k  á ld o z a to k k a l  se g íte n i a z  ü g y e t  a n y a g ila g  és 
erk ö lcsileg  e g y a r á n t .  (R o z s n y ó  : ka th . fo g .,  tr . : K o m o r ó c z y  M ) .

*Évek óta, m ikor kér. versenyek még nem is voltak, az évzáró 
tornaversenyen előkelő, nagyszámú közönség jelent meg s ajándék- 
tárgyakkal buzdítottak a siker mellett. A tövényhatóság már 
1885-ben 25 kát. holdat engedett át ifj. játéktér számára. Ugyanitt 
készült, az intézeti tornatanár fáradozása folytán, egy korcsolyázó 
és csolnakázó tó (kölcsönvett pénzen, társadalmi adakozás útján, a 
csolnakázás és korcsolyázás jövedelméből, a város által öt év óta
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adott évi 250 írtból, eddig összesen 8000 írt értékben), mely az 
ifjúság mellett a helyi társadalom előkelő nő és férfi tagjainak 
szolgál üdítő helyül. Ha e részvét a költségeket letörleszti, ingye
nes vagy igen olcsó élvezethez ju t a helybeli összes iskolák m indkét 
nemű ifjúsága. Most egy az ifjúság számára felállítandó uszoda 
létrehozásán fáradoznak (Nagyvárad : kath. fog., tr. : Rátkay J.).

Sokat. Szobákban, udvarokban, kertekben sűrűn látni to rna
szereket. Kisebb-nagyobb gyaloglások és kirándulások gyakoriak. 
Úszás, kerékpározás, vívás, korcsolyázás úgyszólván általános (Sop
ron : á. főr., tr.-ok : I)r. Kárpáti K., Dr. Mika K.).

c) T a n u ls á g o k  és k ö v e tk e z te té se k .
Bizony ezek épenséggel nem örvendetesek és azt mutatják, 

hogy a magyar közönség és társadalom — ritka kivétellel —  még 
nincs áthatva a testi nevelés fontosságának súlyától és ennélfogva 
azt nem is hajlandó kellő figyelemben és támogatásban részesíteni. 
Erre tehát nevelni és buzdítani kell őket : a nevelésre, m int a rozs- 
nyói nyilatkozat találóan jegyzi meg, a tornatanárok és a tanári 
karok vannak hivatva, mert ezek hathatnak közvetetlenül az ifjú
ságra, közvetve pedig a szülőkre, a társadalom pedig ezekből ala
kul — a buzdítás és a jó példaadás viszont az államot és az iskola- 
fentartókat illeti meg, melyeknek magatartása mindenha mély 
hatással volt. Hogy mekkora kihatással lesz a testi nevelés ügyére 
a br. Aczéltól felvetett «s p o r t te le p » megvalósítása, azt ma még 
bajos volna megjósolni.

íme : egyrészt a j ó  és k é p z e tt  ta n á r , másrészt az á ld o z a t r a  k é s z  
h a ta lom , és az é r d e k lő d ő  tá r s a d a lo m , ez az a két erő, mely fejtege
téseinkből leszürődik és melynek megteremtése elé jogos bizalom
mal tekinthetünk. Mert való igaz az, hogy a  te s ti n eve lés  M a g y a r -  

o r s z á g o n  n e m  vo lt,  h a n e m  le s z !

Kemény F erencz .
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SYÁJCZ NEVELÉSÜGYE*

Anglia után Svájcz. A világhatalom után a kisded, szabad 
ország. Az arisztokratikus intézmények classikus földjéről a demo- 
kráezia hazájába. Igen, Svájczra ez nyomja rá  igazi bélyegét; nem 
a politikai szabadság, nem a köztársasági elv legteljesebb érvénye
sülése, nem az egyéni függetlenség: hanem  a demokráczia; a 
többi ennek mind csak függeléke, természetes velejárója. Ennek a 
szabad kis országnak nincs arisztokracziája. Se születési, mint a 
dynastikus államoknak ; se hivatalos, m int a szabadnak mondott 
Francziaországnak. Svájczban igazán mindenki egyenlő ; a főhiva
talnok is nem úr, hanem csak a közügynek szolgája. Árnyalatok 
persze vannak itt is. A demokratikus elv legerősebb a törzsökös, 
régi protestáns ném et kantonokban, melyeknek focusuk Zürich és 
Bern ; gyengébb a katbolikus német Luzernben, mely Európa 
dynastáinak évszázadokon át a legelszántabb zsoldosokat adta ; 
leggyengébb az elmaradott olasz kantonokban és Genfben, mely 
csak száz éve lépett be a szövetségbe, de nyelvénél s franczia jel
legű kultúrájánál, valamint földrajzi fekvésénél fogva ma is rész
ben a francziaországi eszmék és áramlatok hatása alatt áll. Égig 
nyúló hegysorai t. i. e kis országot természetes bástyákként apróbb, 
egymástól teljesen elzárt területekre rekesztik, melyeknek népe 
évszázadokon át egészen önálló életet élt, megőrizvén nyelvét, 
dialectusát, viseletét, ősi szokásait, vallását s mindenféle saját
ságát, mely elválasztó falakat a közös törvény s a modern közle
kedés csak nagyon lassan bir megbontani. Ezért Svájczról egy
séges, egyetemes érvényű ítéletet alkotni nem is lehet; közös 
vonás az egyes részekben nincs is más, m int a demokratikus 
érzület; jellemre, intézményekre, műveltségre s minden egyébre 
nézve a legnagyobb eltérések léteznek ma is protestáns és katho- 
likus németek, olasz és franczia svájcziak közt. Kultúra tekinteté
ben legelői áll a protestáns németség — ez szolid, tanult, nyers, 
függetlenségét m indennél többre becsülő, megbízható, komoly 
elem; ezt követi a kálvinista franczia — jelentékeny árnyalatával

* Lásd а «М. P.» m. é. 9-i és f. é. 4-i számaiban Franczia- és Angol
ország nevelésügyéről megjelent közleményeket.
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a franczia erkölcs könnyűségének; azután jő a katholikus német
ség — derék iparkodó faj szinte, fogékonyabb a művészet iránt, 
de tudás dolgában hátrább áll ; végre a katholikus olaszság, mely 
csak alig műveltebb az Alpesen túli olasznál. A ki tehát Svájcz 
nevelésügyéről tiszta képet akar szerezni, annak e faji és vallási 
különbségeket figyelmen kívül hagynia nem lehet. Nagyot tévedne, 
a ki Svájcz közoktatásügyéről az egész országra szóló ítéletet 
akarna mondani, minthogy az egyes országrészek viszonyai és 
intézményei felette eltérők. Közös vonás bennük csak az. hogy 
mindenütt a demokráczia elve érvényesül a népiskolák teljes ki
fejlettségében s az ingyenes népoktatásban. Olvasóim engedelmé- 
vel én ezúttal főkép Zürich népoktatásáról fogok szólani, mint a 
mely a fejlettségnek legnagyobb fokát érte el ; erre a typusra 
alakult Bern és Bázel s a többi protestáns német kantonok köz- 
oktatásügye is, Zürichet többé-kevésbbé megközelítve ; Luzern és 
Genf népoktatásának pedig majd csak némely szembeszökőbb 
vonására és fogyatkozására fogok rámutatni.

Hogy a népnevelésügy fejlődésének arányait kellőképen mél
tányolhassuk, szükséges lesz Zürich viszonyairól egyetmást előre 
bocsátanunk.

E városnak 50 óv előtt még mindössze 30,000 lakosa volt ; 
öt évvel ezelőtt 12 szomszéd községet kebeleztek belé, melyeknek 
adósságait is átvette ; alakosság száma így 1895-ben már 137,000-re 
rúgott; 1898-ban pedig már elérte a 160,000-et;* ha tehát a sza
porodás ily arányban folyik tovább, a lakosság 10— 12 óv alatt 
meg fog kétszereződni, a mi azt jelenti, hogy 10— 12 év múlva a 
közoktatásügyi kiadás is kétszer annyi lesz, m int ma ; főkép, ha 
számba veszszük, hogy a beözönlő idegenek nagy része nem m ű
velt elem, hanem a túlnépes Németországból betóduló s az olasz 
nép legnyomorultabb, legelvadultabb rétegeiből kerülő, vagyon
talan és sokszor züllőfélben levő népség, a német és olasz munkás- 
népnek rostaalja, kiket sok esetben a korlátlan politikai szabadság 
s a büntetlenség reménye csábít oda; korántsem megbízható, jóra- 
való elem tehát, hanem olyan, melynek, hogy a társadalomnak ne 
árthasson, erkölcsi megújításra van szüksége. Ezzel a közoktatás- 
ügy intézőinek számolniok kell annál inkább, minthogy a tanítás,

* Település által szaporodott a lakosság e négy óv alatt évenkint 
átlag 11,500, születés által 2000, összesen 13,500 lélekkel, azaz ll°/o al.
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mint azt a svájczi törvény rendeli, az összes népoktatási intézetek
ben ingyenes ; sőt Zürich város összes népiskolai tanulóit, még az 
idegeneket is, ingyen látja el minden képzelhető iskolai kellékek
kel (nemcsak könyvvel, hanem Írószerrel s kézimunkához valóval 
is), iskolai egészségügyére pedig bámulatos mértékben áldoz. És 
számolnak is. A m últ évben a város 10 milliós budgetjéből 2Va 
millió, azaz 25u/o m ent a tanügyre. A mi annál jellemzőbb a 
zürichiekre, minthogy az ingyen iskolákat sok jómódú idegen is 
látogatja s midőn valaki egyszer azt találta javasolni, hogy leg
alább ezeket róják meg tandíjjal, a közgyűlés az indítványt egy
hangúlag elvetette, azzal a megokolással, hogy «inkább к rosuljon 
a város 1—2 ezer frankkal, mintsem a demokratikus elveken 
csorba essék». Szerintük a demokráczia abban áll, hogy a nép
nevelés szellemi és erkölcsi jótéteményeiben egyenlőn kell részel
tetni mindenkit, még a gazdagot is. Nincsenek is ott külön, kényez
tető luxusintézetek az előkelők számára; nem tartanak házi 
nevelőnőket sem.* Svájcznak minden gyermeke együtt tanul, a 
közös műveltség, a közös erkölcs alapelemeit együtt szerzi meg az 
ingyenes népiskolában. Ebben látom én a svájczi nevelés legirigy- 
lendőbb vonását. A nemzeti érzést, az egyenlőség tudatát, a sza
badság szeretetét, szóval, a demokratikus érzületet és a közös 
erkölcsöt kifejlesztő népiskolából nincs kirekesztve senki, még az 
előkelő, gazdag gyermek sem, kit egyebütt gyenge nevelői s a 
kényeztető iskolák maguk tanítanak arra, hogy magát másoknál 
különbnek, privilegizáltnak tartva, társadalmi helyzetével s a 
vagyonanyujtotta előnyökkel visszaéljen.

A svájczi iskola pedig feladatának ezt a nemesebb, erkölcsi 
részét meg tudja oldani, mert a svájczi népiskola, Zürichben leg
alább, a szó legszebb értelmében vett nevelőintézet. Egész szerve
zete, egész munkássága erre irányul ; nevelői munkáját lehetővé 
tenni czélja annak a körülménynek is, hogy az emberbaráti intéz
ményekkel szoros, szerves kapcsolatban áll. Az iskola nem működik 
izoláltan, nem szakad el a társadalom működésétől, a családok 
életétől; egyazon éltető áramlat hatja át valamennyit. Ott az 
iskola nem önczél ; a jótékony intézmény nem a hiúság szülöttje ; 
hanem mind a kettő az élő, fejlődő társadalom életszükségletének

* A mi magánintézet van is, csak tengődik s csukogatják be lassan - 
kint valamennyit.
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kielégítője. Ez a kapcsolat adja meg jelentőségét. Ezt szem előtt 
tartva vizsgáljuk immár szervezetét, működését s minthogy ott a 
kettő egymástól elválaszthatatlan, viszonyát az emberbaráti in té
zetekhez is. Mert Svájczban a legtöbb emberbaráti intézet mintegy 
a népiskola pótlója ama szerencsétlenek számára, kiket testi vagy 
lelki fogyatkozásuk a rendes népiskola jótéteményeiből kirekeszt. 
Czéljuk arról gondoskodni, hogy elemi oktatás nélkül egyetlen 
gyermek se maradjon ; még az epileptikus gyermekek rendes 
iskoláztatásáról is gondoskodva van.

Ezzel áttérhetünk a svájczi népiskola szervezetére.
Az iskolakötelezettség a hatodik életév elteltével kezdődik 

(a tanulók felvételénél azonban figyelemmel vannak a testi fejlett
ségre, a fejletleneket nem veszik fel) ; a mindennapi iskolakötele
zettség a 12-ik, az ismétlőiskolakötelezettség pedig a 15-ik életév 
betöltéséig tart. Városokban ez utóbbiak helyett az iskolakötelesek 
a polgári iskolát látogatják, de csakis a hatodik elemi osztály 
elvégzése után ; ez alól tehát senki sem vonhatja ki m agát. 
A tanulók nem szerint nincsenek elválasztva; még a polgári 
iskolában is együtt járnak fiúk-leányok vegyesen; csak legújabban 
állítottak próbakép egy külön leányiskolát. A tanítókat nagyon 
megdolgoztatják. A heti óraszám legalább is 30—32, a szolgálati 
idő is jelentékeny : 45—50 év ; de a javadalmazás is megfelelő, t. i. 
a város egy-egy tanítónak 3—5 ezer frankot fizet évente.

Mielőtt a részletekbe belebocsátkozunk, legyen szabad az 
iskolai segédintézményeket megemlítenem, milyenek a bölcső-, az 
óvóintézet és az úgynevezett Kinderhort, stb.

A bölcsőintézet sehol úgy nem virágzik, mint Zürichben. 
Minden munkásnéplakta városrészben van elegendő számú és 
gondosan vezetett ily menedékhely, úgy, hogy azok száma elegendő 
az összes napközben magukra hagyatott kisdedek befogadására. 
Tehát a bölcsőintézet itt tényleg pótolja a szülői ház nevelő 
hatását és a szegény ember gyermeke sem marad egészen magára 
s nem vadul el. Ezt a körülményt azért látom szükségesnek itt 
említeni meg, mert annak tudható be, hogy a zürichi népiskola 
már az első osztályban is erkölcsileg fegyelmezettebb emberanyag
gal dolgozik, mint más nagy városok népiskolái, ami természetesen 
az iskola munkáját nagyban könnyíti.

Az óvó Zürichben nem kötelező, mindamellett a szegény nép 
nagyon szívesen felhasználja. Az óvók helyiségei tágak, világosak,

19
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tágas téli és nyári játszótérrel ellátvák. A gyermekeket bennük 
4—6 éves korukig ingyen gondozzák, a fősúlyt nem az oktatásra, 
hanem a játékra s a szabad testmozgásra fektetik. Az irás, 
olvasás, számolás az óvóból egyenesen ki van zárva. Ebben a 
svájczi óvó előnyösen különbözik a francziától, melynek nagj- 
hibája épen az, hogy a gyermeket szellemileg megerőlteti.

A Kinderhort szintén menedékhely, csakhogy a rendes 
iskolások közül azok számára, kiknek szüleik gyárakban, vagy 
egyebütt lévén estig elfoglalva, az iskola u tán  való időben gyer
mekeikre nem ügyelhetnek fel s így azokat otthon fütött szoba és 
meleg étel nem várja  és felügyelet nélkül maradnának. Ezek szá
mára tehát az iskolában egy-két szobát rendeznek be, őket tanítás 
után egész estig ott tartják, a város költségére jó meleg tejjel, 
karéj kenyérrel meguzsonnáztatják s a nagyobb tanulóktól az 
iskolának ajándékozott mindenféle játékkal (babával, lóval, építő
kővel, stb.) elm ulattatják mindaddig, a míg este, napi munkájuk
ból hazatérő szüleik értök nem mennek ; így e gyermekek meg
vannak óva a csavargástól, szabad idejüket boldogan, jó helyen 
töltik és az iskolában igazi otthonukat látják.

Az iskola működését könnyítik az ú. n. Specialclassék is. 
Afféle kisegítő osztályok ezek,* melyekbe a testi lelki fogyatkozás
ban szenvedő vagy bármily okból éretlen és fejletlen gyermekeket 
helyezik el, hogy azok a többiek rendes haladását ne gátolják s az 
iskolai fegyelmet ne zavarják.**

Czéljára nézve az eddigiekkel megegyező az az intézkedés is, 
hogy a korhely, züllött szülőknek elhanyagolt, romlott lelkületű 
gyermekeit nem engedik a többi népiskolai tanulóval együtt tanulni, 
hanem azokat szüleiktől elvévén, falun, vagy valamely javítóinté
zetben helyezik el, így óván meg az iskolát az erkölcsi ragálytól.

Az eddig előadottakból kitűnik, hogy a svájczi népiskolának 
csak normális fejlettségű és normális erkölcsű gyermekekkel van 
dolga, ez adja meg munkásságának a biztos alapot és nevelői el
járásának a siker feltételeit. Fentebb m ondottuk már, hogy a 
svájczi népiskola lényegében nevelőintézet. E  helyen alkalmunk 
lesz kifejteni, m ily eljárással éri el nevelői czélját.

* Minőket legújabban a fővárosban is terveznek.
** Ezekről a kisegítő osztályokról lásd bővebben : a Néptanítók Lapja 

f. évi 10. számában megjelent közleményt.
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Első fontos körülmény, maga az iskolák elhelyezése. A svájczi 
■embernek iskolája a szemefénye. Zürich legszebb pontjain, a leg
szebb, csaknem palotaszert!, nagy gonddal épült, kertekkel körül
vett épületek az iskolák.'*' A modern építkezésnek minden raffinált 
kényelmét és előnyét reá pazarolják az iskolaépületekre. Nem érik 
be azzal, hogy czélszerű, azt akarják, hogy szép is legyen és kedves 
a gyermek szemében. A hirschgrabeni leányiskola színes üveg
ablakain Hófehérke, Kothkáppchen és Hamupipőke van ábrázolva.

A gyermeket első percztől reá szorítják a tisztaságra. Nem 
•elég az, hogy minden osztály ruhatárral van ellátva; nem elég az, 
hogy a gyermeket tanulás előtt végigvizsgálják s csak a ki tiszta, 
rendes, azt eresztik be az iskolába (a mi nem lelketlenség, mert a 
szegény gyermekek felruházásáról a jótékony egyesületek bőven 
gondoskodnak ; ha tehát a gyermek mégis rongyos és tisztátalan, 
az a szülők részéről csak hanyagság). De az iskolák kitünően be
rendezett és czélszerüen kezelt meleg zuhany fürdővel is el vannak 
látva, melyekben a gyermekeket az iskolaszolga és felesége, a 
tanítók illetőleg tanítónők felügyelete alatt, minden két hétben 
végigfürösztik. Nyáron pedig ingyen uszodákban tanítják úszni a 
népiskolai tanulókat, a mi félig a testedzés, félig a tisztaság szem
pontjából történik. Testedzés szempontjából fordítnak nagy gondot 
a pompásan berendezett tornacsarnokokra is ; télen pedig az egész 
gyermeksereg a korcsolyázást űzi.

Tökéletes és szép az osztályok berendezése is, gazdag a 
szemléltetés teljes körét felölelő tanszer gyűjtemény is. E tekintet
ben a város áldozatrakészsége határt nem ismer. Az iskola szá
mára csak a legjobbat tartja elég jónak. Hasonló áldozatrakészség- 
gel gondoskodik a város az ingyen taneszközökről is. Összes 
tanulóit a legkitűnőbb minőségű, Íráshoz, rajzhoz és kézimunkához 
való kellékekkel ellátja. E kellékeket a város nagyban készítteti, a 
minek az a következménye, hogy úgyszólván fele áron láthatja el 
a tanulókat a legkitűnőbb minőségű tanszerrel. A tanítók pedig a 
gyermekeket reászoktatják a takarékosságra. A gyermekek kötelesek 
minden taneszközüket tisztán, rendben tartan i; taneszközök

* Megjegyzendő, hogy a kertek berendezése ízléses ; azonfelül pedig 
az összes fontosabb svájczi növények szemléltetésére vannak berendezve, 
tehát meglelik bennük a tanulók az erdei és gyümölcsfákat, a gazdasági s 
kerti növényeket.
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vásárlása czlmén nem kószálnak az utczán ; a szegény gyermek 
taneszköz híján nem marad el a tanulásban, nem zaklatja szüleit 
szüntelenül a m indennap megújuló apró kiadásokért; ez által az 
iskola és szülő között temérdek apró súrlódásnak elejét veszik. 
A szülő az iskola dolgaiba nem avatkozik s így nem fejlődik ki az 
a disharmonia a két nevelői tényező között, mely a nevelés ered
ményét, ilyen kicsinyes okok miatt, sokszor illusoriussá teszik 
A város költsége tehát az iskola sikeresebb nevelő-munkásságában 
térül meg s a zürichiek elég okosak arra, hogy az ilyen erkölcsi 
eredményt is meg tudják becsülni.

A nyájas iskolaépület s a csinos, rendes ingyen taneszköz 
megkedvelteti a gyermekkel az iskolát, még inkább megkedveltet! 
a m ó d s z e r  és az okos beosztás. A zürichi népiskolában a gyermek 
h a t év  a la t t  m in d ö s s z e  h ét ta n ító  k e ze  a lá  j á r ,  kiknek egyike a 
bárom alsó, másika a három felső osztályban tanítja minden 
tárgyra egymaga, még a vallásra is. Ez az intézkedés nem a véletlen 
műve, hanem czéltudatos ; egyenesen arra való, hogy a több évig 
tartó következetes tanítói eljárás a gyermeki lélekre állandóbb, 
mélyebb hatást gyakoroljon s a tanító ne c s a k  o k ta tó ja , d e  n e v e lő je  
is legyen a gyermeknek. A hatás meglepő. Nem csak abban nyil
vánul, hogy a viszony a tanító és a gyermek közt szebb, családiasabb, 
m int bárhol egyebütt; nem csak abban, hogy a következetes, 
egyenlő bánásmód még a hanyagabb, felületesebb gyermeket is 
reá viszi lassanként a komoly, lelkiismeretes munkásságra, a mi 
különösen abban ju t kifejezésre, hogy az írásbeli dolgozatok osz- 
tályról-osztályra feltűnően javulnak és a tanulók is évről-évre 
nagyobb ambitiót fejtenek ki : hanem abban is, hogy a gyermekek 
sokkal nyugodtabbak, sokkal kevésbbé idegesek, tanítóikkal szem
ben sokkal őszintébbek s tudásuk is megbizhatóbb ; az iskola és 
tanítójuk iránt pedig később is sokkal nagyobb ragaszkodással, 
kegyelettel viseltetnek, m int egyebütt. Hogy ily viszonyok közt, 
szigorú fenyítékre szükség nincs, az magától értetődik. De ez a 
beosztás nem csak a növendékekre előnyös : áldás az magára a 
tanítóra nézve is és rendkívül megkönnyíti munkáját. Ideje van 
növendékeit teljesen kiismernie, lassanként megismerkedik minden 
gyermeknek összes családi viszonyaival s így nevelői eljárásában 
nem kénytelen tapogatózni, hanem minden lépése, minden intéz
kedése biztos, és minden szava elevent talál; növendékei lassan
ként hozzánönek a szivéhez ; az évről-évre való fejlődést látva,.
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munkájában több örömét leli; nagyobb kedvvel, nagyobb becs- 
Vágy gyűl dolgozik ; s a nyugodt, egyöntetű, mégis eléggé változatos 
munkásság, mely nem fajul gépiessé, s a már ismert és szeretett 
tanítványokkal való folytonos érintkezés kedélyét és idegeit épen 
megtartja. Innen magyarázható az a végtelen türelem is, a melyet 
a zürichi tanítókban tapasztaltam. A gyengébbek írásbeli dolgo
zatait ötször is átjavítják s a fáradságot sehol sem kímélik, csak az 
eredmény meglegyen.

Módszerük általában okos, természetes. A szemléltetést érvé
nyesítik minden téren a lehető legintensivebben. A természetrajzot 
a gyermekek, például, szinte kizárólag élő növények és állatok meg
figyelése alapján tanulják ; földrajzi és ásványtani ismereteik nagy 
részét gyakori és sokszor távoli kirándulásokon szerzik. Ez iskolai 
utazásokra a város évenként jelentékeny összegeket áldoz.

Svájcz sajátságos néprajzi viszonyainál fogva a legnagyobb 
nehézséget a nyelvtanítás okozza. E kis országban t. i. három 
nyelv élvez csaknem egyenlő jogot. Ebből legalább kettőre m inden
kinek szüksége van s e tekintetben Európában nincsen ország, 
mely annyira hasonlítana hazánkhoz. A szegény svájczi gyermek s 
a svájczi iskola ép úgy kínlódik az idegen nyelvek tanításával, 
m int a magyar. Növeli ott a bajt a sokféle nyelvjárás. A svájczi 
dialektust t. i. a született német sem érti meg. Hogy segít tehát 
magán a svájczi tanító? Úgy, hogy a gyermeket az első és második 
osztályban még a saját szokott nyelvjárásán tanítja, a beszéd- és 
értelemgyakorlatok kizárólag a dialectusban folynak s csak az 
írással, olvasással kapcsolatosan tanítja meg az irodalmi nyelvre. 
Az alsó négy osztályban másra, m int a gömbölyű latin betűkre 
nem is tanítja. A német betűk íratása és olvastatása csupán az 
ötödik osztályban kerül sorra, a mikor már a gyermek a helyes
írással és a nyelvta alakokkal is tisztábai van és így figyelmét 
kizárólag a betűalakokra fordíthatja. Az alsó osztályokban csupán 
az anyanyelvet tanítják. A felső osztályokban már sorra kerül 
valamelyik más nyelv is, Zürichben a franczia, Genfben a német, 
Tessinben az olasz, és így tovább. Ezt az idegen nyelvet a tanító 
direct módszer szerint tanítja, főfigyelmet a társalgásbeli készség 
elsajátítására fordítván. A fordítás, továbbá az irás és olvasás csak 
akkor következik, mikor már a gyermek a beszélgetésben bizonyos 
fokú könnyűségre tett szert. Ezt az eljárást ott természetesen meg
könnyíti az a körülmény, hogy a gyermek az illető idegen nyelvet
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nem csupán tanítójától az iskolában, hanem egyebütt is, üzletek
ben, utczán, sőt sokszor a családi körben is hallja.

A fiúk és leányok együtt tanítása, m int az egyes tanítóktól 
és az iskolák felügyelőitől is hallottam, sem a fegyelmi, sem az 
erkölcsi állapotnak kárával nem jár; annyira megszokott dolog ez 
ott, annyira természetesnek találják, hogy fiúk és leányok együtt 
tanuljanak, hogy az bennük a legcsekélyebb kedélyhullámzást sem 
okozza. A leányok külön csoportokban ülnek, jobban iparkodnak 
és ambitiosusabbak : ennyi az egész. A fiúk részéről sem durvaság
nak, sem egyébnek kitéve nincsenek; olyanforma együttélés ez, 
mint a családi életben fiú- és leánytestvérek között. Fiúk és 
leányok még a polgári iskolában is együtt tanulnak 15 éves 
korukig, a legkisebb hátrány és kellemetlenségek nélkül.

A p o lg á r i  i s k o lá k  ott egyéb tekintetben sem válnak az elemi 
iskolától annyira külön, mint egyebütt. A tanterv között az össze
függés egészen szoros. A polgári iskola csak kibővíti azt az elemi 
ismeretkört, a melyet a népiskola nyújt és a szaktanítás itt is a 
legszűkebb térre szorul. A z  e lm éle ti t á r g y a k a t , épp a fent említett 
nevelői szempontból, lehetőleg egy k é z b e  ö s s z p o n to s í t já k  ; szak
tanítókat pedig úgyszólván kizárólag a művészeti tárgyak s a kézi
munka tanítására alkalmaznak. Az eredmény természetesen itt is 
az, a mi az elemi iskolában, hogy t. i. a tanulók képzettsége össz- 
hangzatosabb, jellem ük fejlődése egyenletesebb, az iskola nevelő 
hatása pedig egészben véve intensivebb és mélyebb nj'omott váj, 
mint az a szakrendszer mellett lehetséges.

Az is m é tlő  is k o lá t  Svájczban nagyon szigorúan veszik. Az 
alól senkit, sem családi, sem egyéb körülmény czímén föl nem 
mentenek. Az ismétlő iskolából is kikerültek számára azonfelül 
ingyenes e s ti ta n f o l y a m o k a t  is tartanak, melyekben a gyárakban 
dolgozó fiatal leányok a házimunkában, háztartásban való ügyes
séget, a többiek pedig egyes elméleti vagy gyakorlati ismeretet sze
rezhetnek meg, a tudományok, az ipar, vagy a kereskedelem 
köréből.

Zürich iskoláiban érdekes intézkedés az iskolai szünet, illető
leg a  ta n é v  b e o s z tá s a . Zürich iskolaszéke t. i., számot vetve az ég
hajlati viszonyokkal, nagyon bölcsen úgy osztotta be a tanévet, 
hogy az a tanulókra nem tavaszszal rója a legnagyobb terhet, 
hanem időt ad nekik, hogy a tavaszt és a természet nyílását élvez
zék és testük edzésére, lelkűk vidítására fordítsák. Április hónapja
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ottan szabad. A  ta n é v  m á ju s  1 - é n  k e z d ő d ik  ; a gyermekek július 
közepéig járnak iskolába. (Ilyenkor még, persze a tanév kezdete 
lévén, a tanulás nem fárasztó ; ju t bőven idő kirándulásokra, 
játékra, sétára.) Július közepétől augusztus végéig van a hathetes 
nyári nagy szünet. Akkor újra munkához fognak, még pedig teljes 
erővel ; a nagy téli hidegek beállta előtt, novemberben, megint van 
egy kéthetes iskolai szünet, karácsonykor ismét egy hét. Ekkorra 
az évi tananyagot körülbelül földolgozták, s a téli hónapokat — 
mikor a gyermek úgy is beszorul a szobába — fordítják aztán 
ismétlésre és összefoglalásra ; a z  é v z á r ó  v i z s g á la t pedig márczius- 
ban, h u sv é t e lő tt va n . Ezt a beosztást oly kitűnőnek találták, hogy 
attól semmi szin alatt, még az egyetemek kedvéért sem, hajlandók 
eltérni; s mindazok a tanférfiak, a kikkel beszélni alkalmam volt, 
megegyeznek abban, hogy az így szünetekkel megszakasztott és 
voltakép csak kilencz hónapból álló tanév munkája sokkalta gyü
mölcsözőbb, mint ott, a hol a tanulókat egyhuzamban 4—5 hó
napig tanítják s a hol a munka legnehezebbje már a lankasztó 
nyári hónapokra esik.

Zürich iskolakötelezettjeinek száma mintegy 15,000; ezek 
közöl az elmúlt évben mindössze 158 elhanyagolt gyermek m aradt 
iskolázatlan ; de ma már a Pestalozzi-intézet révén ezekről is gon
doskodtak. A tankötelezettséget szigorúan alkalmazzák, még az 
ideiglenesen ott tartózkodó idegenekre is. Jellemző e tekintetben 
az, hogy városi segedelemmel o la s z  ta n n y e lv ű  népiskolát is ta r
tanak fenn az ott tartózkodó olasz munkások gyermekei számára ; 
minthogy a tapasztalat azt m utatta, hogy e gyermekek a német 
iskolában nem boldogulnak és a fegyelmet megrontják. Érdekes a 
segedelmet megokoló közgyűlési határozat: «Minthogy azt akarjuk, 
hogy azokból az olasz gyermekekből is derék, becsületes emberek 
váljanak, gondoskodnunk kell, hogy ha a német nyelvvel nem 
képesek megbirkózni, saját anyanyelvükön részesüljenek a szük
séges oktatásban». Ennél szabadelvüebben aligha bánt város 
idegenéivel szemben.

Az intensivebb nevelőhatás szempontjából korlátozza a város 
szigorúan a ta n u ló k  lé ts z á m á t is az egyes osztályokban. Elemi 
osztályba 50-nél, polgáriba 40-nél többet nem is vesznek föl.

Az e p i le p t ik u s  gyermekeket külön iskolában tanítják. A szá
mukra berendezett telepen a gyógyító pædagogiânak meglepő 
példáját m utatja az a tanító, a ki e szerencsétlenekkel foglalkozik

2 9 5



29 6 GEOCZE s a k o l t a .

s lassanként annyira viszi őket, hogy a bajukkal járó erkölcsi 
gyengeséget leküzdve, elszánt akarattal és örömmel tanulnak. 
Hasonló módon gondoskodnak a g ö r v é ly e s  és tü d ő v é sze s  gyerme
kekről is, a kiket szintén nem tartanak együtt a többiekkel, hanem 
az esztendő legnagyobb részében a város határában, a szomszédos 
hegyeken levő üdülő telepeken oktatnak. A többi vézna, vértelen 
iskolás gyermek közöl azokat, kiket nyáron falura küldeni nem 
lehet, az iskolában részesítik te jk ú r á b a n . A nagy szünet alatt egy- 
egy tanító felügyelete alatt naponta az iskola kertjébe gyűlnek já t
szani, tejet inni és üdülni. A s z ü n e t i  g y e r m e k te le p e k  intézménye 
Zürichből indult ki s a város évenként sok száz gyermeket kül
döz szét néhány heti, de gyakran több hónapi falusi tartózkodásra 
is. A gyermekek elhelyezését szigorúan ellenőrzik s gondjuk van 
arra is, hogy a gyermek tényleg pormentes, tiszta levegőjű helyen, 
egészségének kedvező viszonyok közt töltse az üdülés idejét.

A szegény tanulók nyilvántartásában a svájczi iskolai ható
ságoknak nagy segítségükre vannak az i s k o la i  o rv o so k , kik ottan 
sokkal mélyebbreliató munkásságot fejtenek ki ; t. i. nem érik be 
azzal, hogy az iskolát s a tanulókat időnkint megvizsgálják, hanem 
ők közvetítik az érintkezést a tanulók családjaival is. Sorra láto
gatják a gyermekeket otthonukban, ott személyesen győződnek 
meg a család anyagi és erkölcsi viszonyairól, a szerzett tapasztala
tokról naplót vezetnek és jelentést tesznek úgy az iskolai hatóság
nak, mint a jótékony egyesületeknek, melyek aztán az elhanyagolt 
és nyomorban lévő gyermekekről gondoskodnak.

Mindezekből az tűnik ki, hogy Zürich városa s vele együtt az 
összes protestáns német kantonok példátlanul áldoznak a nevelés 
ügyéért. Ez az áldozat azonban nem vész kárba. A statisztika 
bizonysága szerint a vagyonosodás a népoktatás fejlődésével szo
rosan lépést tart. A harminczas években Zürich még jelentéktelen, 
szegény város volt, népe műveletlen (a napóleoni háborúk kivették 
erejéből). A népnevelés föllendülésével kezdett a város haladni s 
ma rohamosan fejlődik s az általános jóllét bámulatosan emelkedik. 
Emelkedik az erkölcsi színvonal is ; helybeli ember gonosztettet 
évek folytán alig követ el ; a nép vallásos s nem csak az iskolák 
szaporodnak, hanem a templomok is egyre épülnek. Maga Zürich 
is rohamosan emelkedik. Egyetemén, gyárain kívül el van látva a 
modern ismeretszerzés minden eszközével.Van állatkertje, botanikus 
kertje, múzeuma, zenecsarnoka, vannak színházai. Az ingyen tan-
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dij tehát bőven megtérül, egyrészt a nép erkölcsi és anyagi gyara
podásában, másrészt a társadalom áldozatrakészségében. Európá
nak — talán még az angolt sem véve ki — nincs társadalma, mely 
a közügyért és a jótékonyság érdekében annyit áldozna, mint ez.

Luzernben a viszonyok nem ily kedvezőek. A városnak ipara 
nincsen, csupán az idegenforgalomra van utalva; ennélfogva sze
gényebb és elmaradottabb. Iskolái csak most kezdik a zürichieket 
nagynehezen eléregetni. Itt a fiúk és leányok egymástól el vannak 
különítve; az iskolai év is október 1-én kezdődve, 10 hónapig 
tart ; szóval, maradiabbak mindenben. Csupán az iskolaorvosok 
tesznek dicséretes kivételt, a kik megfontolásra méltó emlékiratot 
terjesztettek be a szövetségtanácshoz, melyben az alsó osztályok
ban a heti óraszámnak 16-ra, illetőleg 20-ra leszállítását, az iskola
kötelezettségnek csak a 7-dik életévtől való kezdetét s az idegrontó 
évzáró vizsgálatok eltörlését sürgetik. E javaslatokkal a szövetségi 
iskolabizottság jelenleg foglalkozik s a svájcziak józan felfogásából 
ítélve, nem valószínűtlen, hogy azokat el is fogadják.

Genf nevelésügyét az jellemzi, hogy míg a közép- és felső- 
oktatás igen magas színvonalon áll, addig a népoktatás aránylag 
el van hanyagolva. Főkép a leányiskolákban (mert a leányok itt is 
teljesen el vannak a fiúktól különítve, a mit a franczia tempera
mentum kíván meg) úgyszólván egyedül az anyanyelvben való ki
képzésre dolgoznak ; t. i. ezer meg ezer azoknak a szegény család
beli leányoknak a száma, kik elemi iskoláik végeztével a nagy 
világban elszélednek, hogy mint bonne-ok, azaz cselédek keressék 
meg kenyerüket. Az iskolatentartók, e körülménynyel számot 
vetve, a leányokat e keresetmód elnyerésében mindenkép elősegí
tik. A franczia nyelvnek a tantervben roppant óraszám — heti 
5—6 óra — ju t ; a legkitűnőbb erőket is e tárgy tanítására alkal
mazzák. A nyelvtan tanításában a tanítók általában meglepő 
methodikai ügyességgel járnak el. Hogy aztán ez a túlságba menő 
nyelvtani oktatás a többi tárgvak rovására megy, az természetes. 
Nagyobb baj ennél az, hogy a genfi iskolákban a fegyelmi állapot 
és az iskola nevelő hatása, a svájczi német iskolát meg se közelíti, 
sőt nagyon is fogyatékos. Bészben ennek tudható be az onnan 
külföldre kerülő bonne-ok általában tapasztalt laza erkölcse.

¥

Ezekben volt szerencsém a svájczi nevelésügy mai állásáról 
beszámolni. Ma, mikor nálunk is a népiskola kifejlesztése s inten-
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siv nevelő munkássága van napirenden, talán nem érdektelen az 
intensiv népnevelői munkásság classikus példáját tanulmányozni, 
ük már rég messze járnak azon az úton, a melyre mi most léptünk.

Geőcze Sabolta.

A NÉPISKOLÁK KIEGÉSZÍTÉSE.

A nemzeti művelődés szempontjából az utóbbi harmincz év alatt 
alig történt intézkedés, mely következményeiben mélyebben belevágna 
a nemzet életébe, mint Wlassics miniszternek a népiskolák kiegészíté
sére, az ismétlőiskolák felállítására és a népiskolák intensiv munkássá
gára vonatkozó rendelete. A napilapok csak röviden registrálták, a laikus 
közönség is csak egykedvűen vett róla tudomást ; pedig fontosabb 
az akár a művészeti oktatásnál, akár a nőknek az egyetemre bocsátásá
nál, akár a középiskolai reformnál, akár a polgári iskolák átalakításánál ; 
mert azt adja meg mindezeknek, a mi eddig hiányzott : a biztos alapot. 
E rendelet szövegét a «Magyar Pæd.» olvasói kétségkívül ismerik; e 
helyen tehát csak annak jelentőségét akarjuk méltatni, körvonalozván 
egyszersmind a teendőket, melyeket az a tanítóképzőkre, magukra a 
népiskolákra s a tanfelügyelőkre ró s kifejtvén annak következményeit 
a polgári és középiskolák működésére.

A kik a magyar nevelésügy fejlődését az utóbbi években komoly 
érdeklődéssel figyelték, aggódva kérdezték : mit ér az erős fal, a közép
iskola, mit a szép tornyos tető, az egyetem, mit a drága dísz, a művé
szeti nevelés, ha nincs alap, mely azt megbirja ? Mert hiába volt meg 
papiroson a kötelező népoktatás, a hat osztályú elemi s a három évig 
tartó ismétlő-iskola, ha azt nem vették komolyan s nem használták fel 
még ott sem, a hol névleg fel volt állítva, a helyett a szegény ember is 
inkább polgári vagy középiskolába adta gyermekét, a hol az csak kielé
gíthetetlen vágyakkal ismerkedett meg s az I. és II. osztályban elbuk
ván, kimaradt s lett elégedetlen proletárrá, mert az egyszerű kézi mes
terséget már keveselte. Falun pedig az iskolakötelezettséget egyszerűn 
nem hajtották végre; a 10—12 éves gyereket már a IV. elemi osztályból 
kivették, ostorosságra, pesztoválásra, libapásztorságra — mire fogták ; 
az alsóbb néposztályok gyermekeinek neveltetése itt is, ott is félbe ma
radt ; azok nagy része kellő ismeret, de még inkább kellő erkölcsi alap 
nélkül ment neki a mai életnek, mely a szegény emberre is egyre na
gyobb teherrel súlyosodik ; hogy a tudatlanságban maradt nép aztán 
könnyen elpusztult, erkölcséből pedig könnyen kivetkőzött, azt csodálni 
nem lehet.
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A népiskolai alap csonkaságát s lazaságát azonban sínylette a pol
gári és középiskola is. Nem csupán azért, mivel az az elem is, melynek 
kulturális szükségletét kielégíteni a hat osztályú népiskola s az ismétlő 
iskola lett volna hivatva, a középiskolákat özönlötte el, ott az alsó osztá
lyok zsúfoltságát okozván, a fegyelmet megbontván s a rendes haladást 
nyűgözvén, hanem azért is, mert még a népiskola IV. osztályából került 
intelligens gyermekanyag is készületlen és fejletlen volt a középiskolai 
oktatásra s az ott divó szakrendszerre ; ez iskolák elejétől végig gyönge, 
fejletlen anyaggal kínlódtak ; az eredmény a szülőket keserítő, proletáro
kat nevelő, sok buktatás, még a felsőbb osztályokban is. Az alap tényleg 
nem volt eléggé szilárd. A gyermek a népiskolából nem hozta magával 
az elemi ismereteknek azt az összegét, mely a további rendes haladás
nak feltétele lett volna s ismereteiben nem volt meg az a megbízható
ság, melynél fogva a középiskola a maga tudományos képzését, arra rá
építhette volna. Ez a körülmény volt nyílt sebe a polgári és középisko
lának ; akármennyit reformáltak rajtuk, az mind hiába való volt, míg ez 
a szálka benne maradt a sebben. Ez a körülmény volt oka annak a sűrű, 
sokszor elkeseredéssé fokozódott koczódásnak a népiskola s a középfokú 
iskolák közt, moly azoknak egybehangzó nevelői működését lehetetlenné 
tette, s melynek végeredményében, mégis csak a gyermek adta meg az 
árát. Az elemi iskolai jeles tanuló a középiskolában elbukott. A közép
iskola a sikertelenségért az elemi iskolát okolta, az elemi iskola ebben 
sértő kicsinylést látott s a viszony egyre elmérgesedett. Pedig a baj gyö
kere ott rejlett, hogy a népiskola működéséből hiányzott az a súly, mely 
a törvény kötelező végrehajtásában rejlik s a tekintély, mely ezzel együtt 
jár. Az épület alatt az alap nem volt elég szilárd.

Hogy ez az alap kiépüljön, megszilárduljon, azt egy-két hónappal 
ezelőtt még utópiának tartotta mindenki. Fülünkben cseng még a 
«M. P. Társ.» f. é. márczius havi vitája a polgári leányiskolák reform
járól, melyon az összes felszólalók keserű resignatióval emlegették a hat 
elemi osztály kötelezővé tételét, mint elérhetetlen feltételét a polgári 
iskola egészséges fejlődésének. S ma, íme, a lehetetlen megvalósult. Wlas- 
sics miniszter egy merész elhatározással elrendelte az 1868-ki törvény 
végrehajtását. Szivünk mélyéből üdvözöljük érte. A gyorskezü miniszter, 
kit lázas tevékenység hajt az alkotásra, elszánt kézzel már sok bonyolult 
csomót kettévágott ; ennél fontosabbat azonban még nem. Mert e ren
delet szigorú végrehajtása Magyarországot nevelésügy dolgában oda 
fogja emelni a legelső kulturállamokkal egy sorba ; Magyarországnak 
lesz teljesen kifejlett népoktatása; a magyar kultúrának lesz hatalmas, 
széles, erős alapja, mely a rajta nyugvó épület súlyát megbírja. Az 1868 ki 
törvény Írott malasztja meg fog valósulni igazán s meg fog valósulni az 
a Magyarország, a melyről Eötvös álmodott. Hogy ez így lesz, abban
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nem kételkedünk ; mert Wlassics miniszter nem az az ember, a ki 
meghátrálna, ba egyszer előre lépett. S ez esetben az országgyűlés is 
meg fogja adni azt, a mi e rendelet végrehajtásához kell.

Mert e rendeletnek nemcsak az lesz a hatása, hogy az írni-olvasni 
nem tudók száma el fog enyészni; nemcsak az, hogy a polgári* és kö
zépiskolák jobb anyaggal fognak dolgozni, biztosabb alapra fognak épí
teni s így munkájuk sikeresebb is lesz ; de a mi mindezeknél értékesebb, 
hogy a műveltség nem marad a vagyonosabb osztály hitbizománya, ha
nem igazán közkincsévé fog válni a nemzetnek és végre át fogja hatni a 
széles és mélyen fekvő néprétegeket is ; az egész nemzetnek mindegyik 
rétegét átható alapműveltséget fog nyerni e hazának minden gyermeke ; 
el fog tűnni az a tátongó űr, mely ,ma még műveltség és nemzeti érzés 
dolgában az egyes társadalmi csoportokat egymástól elválasztja ; a nép
iskola elég erős lesz arra, hogy a nemzeti érzést ne csak felébreszsze, 
hanem meg is erősítse mindenkiben ; elég erős lesz arra, hogy a közös 
erkölcsi alapot mindenkiben kiépítse ; hogy a közös műveltség, a közös 
erkölcsi alap s a közös nemzeti érzés által végre lebontsa azokat az el
választó falakat, melyek ma még e - vallás, nemzetiség és kasztszellem 
által ma még ezerfelé szaggatott — nemzet tagjait egymástól elzárják. 
Mert nálunk még a társadalom, a nemzet egybeforrasztása a feladat; a 
politikai egység megvan : a társadalmit — azt, melynek a közös művelt
ség az alapja — még meg kell teremteni. Ezt fogja munkálni az 1868-ki 
törvény végrehajtása. Ha egyszer a hat osztályú kötelező népiskola, 
intensiv munkásság utján, az ismétlő iskolától támogatva, megadja az 
ismereteknek azt a summáját, melyre a mai bonyolult életviszonyok 
közt, a létért való nehéz küzdelemben minden egyes embernek szüksége 
van ; ha megadja -— okos nevelői eljárással — azt az erkölcsi alapot, 
mely a család, a társadalom s a nemzet iránt való kötelességek hű telje
sítéséhez szükséges ; s főkép, ha kilencz évi oktatás alatt lesz ideje e 
haza minden gyermekét annak nyelvével nem csupán megismertetni, 
de azt vele meg is szerettetni : akkor végre ki fog alakulni az egységes, 
erős Magyarország, akkor ki fog alakulni az egységes, erős magyar nem
zet, akkor e haza minden gyermekének szíve együtt fog dobogni a haza

* Most már végre a polgári iskolák kérdését is meg lehet oldani a 
legtermészetesebb módon : úgy t. i., bogy azt egyszerűn az elemi iskola 
hat osztálya fölibe állítják s némileg összébb vont és módosított tananya
gát három évre osztják be, mi által el lesz érve az, hogy a 15 éves leány 
érettebb észszel és alaposabb műveltséggel lép ki az iskolából az életbe, 
mint az eddig történt. (Erre vonatkozólag lásd a Magyar Pæd. f. é. áprilisi 
füzetében a «Polg. és felsőbb leányiskola» cziinű értekezést.) De nem fog 
az ártani a fiúknak sem.
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szívével, s a nemzetet mozgató eszmék szabadon fognak dramlani az 
egész nemzetben ; olyan nem lesz, a ki azokat meg ne értené.

Olyan szép ez a kép, mintegy álom. Ezt a perspectivát nyitja meg 
eló'ttem a Wlassics miniszter rendelete.

Ez ábránd megvalósulását a felekezeti, a nemzetiségi iskolák nem 
gátolhatják. Ideig-óráig talán igen. De a megkezdett úton haladva, a 
magyar kultúrpolitikának nem lehet más czélja, mint a nemzeti érdek
nek érvényt szerezni az egész vonalon. A ki ennek ellene szegül, elsod
ródik, vagy kénytelen beolvadni a hatalmas árba.

A munka sikeréhez azonban mindenik tényező' hozzájárulása 
szükséges. Első sorban a tanítóképzőké, melyek egy részének gyakorló 
iskolája még ma is csak négy osztályú. E gyakorló iskolákat ki kell egé
szíteni, sőt azok mellett az ismétlő iskolát is megnyitni, hogy a leendő 
tanítóknak módjukban legyen feladatuk minden részére kellőleg elő
készülni, nem csupán elméletileg, de főkép gyakorlatilag; e végre kívá
natos volna a tanítóképzői tananyag oly irányban való megszorítása, 
hogy némely elméleti részek elhagyása által több idő maradna a taní
tási gyakorlatokra, illetőleg a népiskolai hat osztály tananyagának mód
szeres feldolgozására s ajs iskolai szervezet, rendtartás és a népoktatási 
törvény tüzetes megismertetésére. Képzőintézeteinknek számolniok kell 
a gyakorlati élet követelményeivel s úgy nő-, mint férfi-tanulóikat elő- 
készíteniök a reájuk váró feladatnak nehezebb részére : a társadalom 
szellemi és erkölcsi vezetésére is ; ezért jobban meg kell őket ismertet
niük a tényleges életviszonyokkal, mint az ma történik-; a kezdő tanító 
ne legyen egészen a véletlen játéka, hanem legyen tisztában ne csak a 
czéllal, de az ahhoz vezető útakkal és eszközökkel is.

A feladat második része a tanítói karra vár. A magyar tanítói és 
tanítónői karban megvan az az ambitió és kötelességérzet, mely az 
ilyen új, megnövekedett feladatok lelkiismeretes teljesítéséhez szüksé
ges. Czéljaival nő az ember. Én nem kétlem, hogy a magasabbra tűzött 
czélt egyen-egyen igyekezni fognak kettőzött erővel elérni. Hisz sokan 
közőlük máris szépen működnek az V. és VI. osztályban s az ismétlő
iskolában ; de ennek a nemes igyekezetnek általánossá kell válnia, hogy 
hiányos ismereteiket kiegészítsék s a hiányzó gyakorlatot megszerezzék 
azok is, kiknek eddig még nem volt alkalmuk a felsőbb osztályokkal 
foglalkozniok. A nemes becsvágynak igen szép tere fog nyilni, mert az 
intensiv munkásság mellett a tanítónak módjában lesz — fokozottabb 
mértékben, mint eddig — nem csupán oktatásbeli ügyességét, de neve
lői eljárásában egyénisége nemesebb vonásait is érvényesíteni. A tan- 
felügyelők — kiknek megválasztásában a szakképzettség egyre döntőbb 
tényezővé válik — a miniszteri rendelet bölcs intentióját fölfogva, két
ségkívül méltányolni fogják a tanítónak nem csupán képzettségét és
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oktatásbeli, methodikai ügyességét, hanem még inkább nevelői eljárását 
és erkölcsi egyéniségét ; és kétségkívül módot fognak találni arra is, 
hogy az esetleges hiányokat pótoltassák, a bajokra pedig orvoslást talál
janak ; azonkívül pártatlan igazságérzetükkel a tanítóság bizalmát meg
nyervén, eró'sítni fogják a tanítói egészséges közszellem kifejlődését is. 
Megtörtént ez eddig is .igen sok helyen ; de ezután kétségkívül min
denütt így lesz.

Végre meg kell emlékeznünk még egy fontos tényezőről : magu
kat az iskolafentartókat értem. Az ő tisztük lesz a modern magyar nép
iskolának azt a keretet megadni — helyiségben, felszerelésben és javadat 
lomban — mely a sikeres működésnek feltétele. A népnevelő ne legyen 
kénytelen a betevő falatért kínlódni s családja jövőjéért aggódni, hanem 
élhessen teljesen hivatásának. Azoknak a ronda, egészségtelen odúknak, 
mikben ma még a népiskola nem egy helytt meghúzódik, lassankint el 
kell tünniök, hogy a tisztaság és jóízlés tükörévé váljék s testileg, lelki
leg épüljön benne és második otthonának tekintse a gyermek, a ki belé- 
jár. A felszerelés tegye lehetővé a tananyag rendszeres feldolgozását. 
A tanítói javadalom pedig legyen művelt emberhez illő, hogy tanítói 
pályára ne csak végszükségből az lépjen, ki egyebütt nem bír boldo
gulni, hanem mindenki, a kit hajlama, liivatottsága e nehéz, de szép 
pályára vonz.

Minél többet fognak áldozni az iskolafentartók iskoláik javadal
mazására, annál dúsabban fognak azok gyümölcsözni s annál feljebb fog 
a nép erkölcsi és értelmi színvonala emelkedni, idővel pedig majd anya
gilag is annál könnyebben boldogul.

A Wlassics miniszter rendeletének csakis így lehet meg a várt 
eredménye. eö.

IRODALOM.

Ú jab b  n é m e t  sz ó tá r a k .

Különösen Simonyi-Balassa szótára.

Az iskolák német nyelvtanítására évről-évre több a panasz fönt és 
alant. A német nyelvtanítási segédeszközökkel pedig úgy vagyunk, hogy 
mindeddig a magyar irodalomban egyetlenegy komolyabb és önállóbb 
kísérlet történt hasznavehető szótár készítésére, ez is csaknem félszázad
dal ezelőtt, a mikor Ballagi megszerkesztette mind e mai napig domináló, 
de már rég elavult munkáját. Mintegy két évtizeddel ezelőtt egyik nem
rég elhunyt nyelvészünk, Volf György, keltett reményt ez irányban a
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szakkörökben ; a remény azonban füstbe ment, mert Volf a szótárat 
megkezdte ugyan, de hogy hogy nem, egyszerre abbahagyta.

Közben pedig vadhajtásként burjánzottak fel Ballagi szótárának 
megrövidített, átalakított, rontott, javított utánzatai. Egy pillantást kel
lett beléjük vetni s az ember mindjárt tudta, hogy csak a nyakravaló 
más, egyébként pedig ugyanaz. Az iskolák pedig csak tengődtek tovább 
is oly szótárakkal, melyekben úgyszólván semmi segítséget sem nyert a 
tanítás, mert nyelvtani formákat, szólásokat, sőt orthographiât is ezek
ben a tanuló hiába keresett, magyar nyelvérzéke pedig alaposan meg
romolhatott.

Ily körülmények között csak örömmel emlékezhetünk meg az el
múlt két esztendőről, melyek két oly derék szótárat hoztak, mint a Hoff
man Frigyesé és Wolff Béláé. Egyik sem vindikálja magának a «nagy» 
vagy akár csak «kézi» szótár nevet, mindkettő csak zsebszótár, a mi 
irodalmunkbán azonban két év alatt valósággal nagy szótárt pótoltak. 
A Hoffmané egy külföldi czég kiadványa, nem az iskola, hanem inkább a 
közönség használatára készült, emellett orthographiája sem a hivatalosan 
elfogadott osztrák orthographia ; ezért — bár nagy gonddal s mindkét 
nyelvnek biztos ismeretével fölfegyverkezve Íratott — a mi iskoláinkban 
nem használható, a mire különben nem is tart számot. Wolff szótára 
azonban mindazon jó tulajdonokkal kínálkozik, a melyek csak egy jó 
iskolai szótárban kívánatosak. Az orthographiára, nyelvtani alakokra, 
vonzatra nézve teljesen megbízható tájékozást nyújt. Nemcsak a főnevek 
nemét, többesét, hanem genitivusukat is, az igéknek nemcsak három fő
idejét, hanem minden szükséges alakját, sőt még az igekötőkkel való 
összetételének módját is megjelöli. A mellékneveknek fokozásáról is 
felvilágosít. Azt is megtudhatja belőle a tanuló, hogy egyes nagyon 
elváltozott igealakok mely igénél keresendők (pl. mass 1. messen). E mel
lett a szavak jelentéseit sokkal logikusabb sorrendben, magyarosabban 
adja, mint eddigi szótáraink, a szólások fordítására is mindenütt nagy 
gondot fordít. Szóval Wolff szótárának kalauzolása mellett tanulóink 
könnyű módon praeparálhatják a nehezebb szöveget is. A magyar-német 
részben megtalálja a tanuló nemcsak magát a szót, mint holmi termé
szeti tárgyat, hanem mint a mondatnak élő tagját vonzatával, jelentés
árnyalatával együtt, megtalálja a legszokottabb kifejezéseket s, a mi a 
fődolog, nem rendetlenül halomszámra odavetve, hogy belőle találomra 
válogasson, a legelsőt vagy a legrövidebbet, hanem rendesen csak egyet- 
kettőt és megmagyarázva. íme Wolff szótárának jelességei és iskolai 
használatra ajánló tulajdonságai.

Mindennek azonban csak az iskola vehette hasznát. A zsebszótár 
mégis csak zsebszótár. Bármily örömmel fogadtuk s bármily gyorsan 
talált útat egyszerre csaknem minden középiskolába : a várva-várt, a
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nyelvtudomány teljes apparátusával s a tudomány és irodalom követel
ményeinek kielégítésére hivatott német szótár megalkotása még mindig 
nyilt kérdés maradt irodalmunkban.

Ennek az égető szükségnek megszüntetését várhatjuk s előre 
jelezhetem, hogy méltón várhatjuk azon értékes, igazi tudással és hangya- 
szorgalommal összeállított kis remek műben, a melynek első kötete e 
hetekben került ki a Franklin-Társulat sajtójából Simányi Zsigmondi és 
Balassa József kiváló nyelvészeink szerkesztésében.

A «Német-magyar szólások» ozímű akadémiai pályadíjat nyert mű 
tudós szerzője a modern nyelvtanítás egyik legkiválóbb hazai művelőjé
vel egyesült, hogy mindketten tudományuk és kitűnő paedagogiai érzékük 
ritka erejével létrehozzanak egy oly művet, a melyet két hónapi tanul
mányom után bátran merek eseményszámba menő irodalmi jelenségnek 
nevezni.

Míg a Wolff-féle derék iskolai szótár a mindennapi szükséget tisz
tességesen kielégíti, addig a Simonyi-féle kézi szótár a tudomány és 
irodalom legaprólékosabb követelményeinek is megfelel, nemcsak kézi
könyv, hanem valóságos tudományos munka, a mely nyelvtudományunk 
három évtizedes fejlődésének összes vívmányait elénk tárja. Megtaláljuk 
benne a Nyelvőr és legjobb stilisztáink vállvetett munkálkodásával meg
tisztított és finomított romlatlan magyar nyelvet nemcsak szavakban, 
hanem szólásaiban, fordulataiban, sőt mondatszerkesztésében is, meg
találjuk a synonymáknak pontosan körvonalozott s csaknem teljes jegy
zékét, felöleli ez a népnyelvből és régi nyelvből mindazt, a mit az iro
dalmi nyelv assimilált, s örömmel látjuk eltávolítva mindazon magyar
talan kifejezéseket és idegenszerű fordulatokat, a melyek összes eddigi 
szótárainkat elrútították. Mellőzve minden, a mi salak és fölhasználva 
csaknem minden, a mi szinarany. Lehetetlen a magyar nyelv és stilus 
igaz barátjának elragadtatás nélkül szólni e német szótárról, a mely ily 
fényesen oldotta meg feladatát.

Nehogy azonban ismertetésem csak csillogó magasztaláéként tűn
jék fel, álljon itt röviden és általános vonásokban feltüntetve e szótárnak 
néhány oly jelessége, melyekkel nemcsak összes magyar előzőit felül
múlja, hanem a külföldi legjobb szótárak bármelyikével is verse
nyezhet.

1. A kiejtési és hangsúlyozást gondosan és ügyesen megjelöli, a 
hol csak szükséges. A többek közt csak a 33 betű kétféle kiejtésének 
jelölését emelem ki. A v hangot zárójelbe tett (v.) betűvel különbözteti 
meg az f  hangtól. Pl. SSirtuoê (v.) és 33er§.

2. Az orthographiában teljes tájékozást nyújt (gieren — gojâ — 
gegojjen ; lejen — bu lieä — er lieët), még a nagy kezdőbetűk használatát 
is pontosan megmutatja (SRörner - rémijei)). Kívánatos lett volna még,
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hogy az effajta kifejezések írásmódját is világosan megjelölte volna, mint : 
juftanbe tommen és im Staube fém.

3. A főnevek nemét, többesét, genicivusát és esetleg eltérő alakjait 
is pontosan felsorolja. Pl. £krr ber (=n =en), 9îatl) ber (=eá 9tátf)e és 5)íatí)= 
fd)lüge). Ez utóbbinál és az ehhez hasonlóknál nem ártott volna a kétféle 
többes különböző jelentését is feltüntetni.

4. A melléknevek közép- és felső fokát is megjelöli, a fokozha- 
tatlanok mellől a fokragot elhagyja, sőt a prasdicativ használatúakról 
(pl. funb) még ezt a körülményt is felemlíti. Sajnös, hogy egynél-kettőnél 
(hrad), irre) ez a jelölés elmaradt.

5. Az igéknek nemcsak főalakjai, összetételük minősége, hanem 
vonzatúk is nagy gonddal van feltüntetve. Pl. benfen (id) bad)te, gebadjt) 
intr. (í).) an jn V. etra. benfen, vkire, v. vmire gondol ; an tommen és be= 
íomm’en, burd)4eben v. ЬигфкЬ’еп.

6. Az elöljárók mellett azoknak összes, a magyartól eltérő func- 
tiói fel vannak sorolva és könnyebb példákkal megvilágítva. így pl. az 
an elöljárónak jelentése négy csoportba van osztva, u. m. I. A) dativussal 
1. hely, 2. idő, B) accus. 1. hely és irány, 2. határozatlan szám. Ezután 
következik az an=nak határozószói szerepe két csoportban és végül ige
kötői szerepe.

7. A kötőszavaknak jelentései mondattani functiók szerint vannak 
csoportosítva, Legtalálóbb a bajé kötőszó magyarázata három csoportban 
(önállóan, határozószóval kapcs. és óhajtó mondatban).

8. Legbecsesebbek a szótárnak a jelentéstanba és a szólásmódok 
ismertetésébe vágó adatai. Ezek nemcsak a német szöveg alapos meg
értésére, hanem szabatos és tőről metszett magyaros stilus elsajátítá
sára is vezethetnek. Egyik legsikerültebb szómagyarázata e tekintet
ben a t)od) szó csoportja. Valóságos kis nyelvtudományi munka, mely
ben mindkét nyelv szellemének legfinomabb sajátságai oly világosan 
és részletesen tárulnak elénk, hogy csak ennek az egy czikknek az 
olvasása is bárkit meggyőzhet a felől, hogy a Simonyi-Balassa-féle 
német-magyar szótár megjelenése nagyon fontos haladást jelez a ma
gyar nyelvtudomány történetében.

Ezen jelenségeken kivül, a melyek egy része már a Wolff és 
Hoffman-féle szótárakban is feltalálható volt, megemlíthetem még azt 
hogy az újabb tudományos és közéleti szavakra is — melyek jó része 
még a németországi szótárakban is hiányzik kiterjedt a szerzők 
figyelme, továbbá, hogy a közhasználatú idegen szavakat is felvették 
könyvükbe, úgy, hogy az még idegen szótárt is pótol, s végül, hogy 
a függelékben a magyar szavak nyelvtani alakjait is összeállították, a 
mi a magyarul tanuló idegenekre nézve igen fontos. De ki tudná e 
szótár összes fényoldalait elszámlálni? Valóságos kincses bánya ez

Magyar Pædagogia. VIII. 5. 20
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m indazokra n é z v e , k ik  akár a m agyar, akár a  n é m e t n y e lv  sze llem éb e  
m élyebben be a k a rn a k  h a to ln i. E ndrei Á kos.

A  «G esellsch aft fü r  d e u ts c h e  B r z ie liu n g s -  u n d  S c h u lg e sc h ic h te  »
és legújabb kiadványa.

Egy hatalmas kötet van előttem, mely fennen dicséri egy gazdag 
nemzet szellemi erejét, és egy lelkes tudós páratlan szorgalmát. Egy szak 
egy nyelven egy évben írt irodalmának csak a bibliographiája — 1243, 
lap ! S e rengeteg anyagot egy ember szerkesztette, ki élete javarészét 
annak a feladatnak szentelte, hogy nemzete nevelés- és oktatásügyének 
történetéhez, a múltéhoz ép úgy mint a jelenéhez, összegyűjtse a forrá
sokat. Közel 20 évvel ezelőtt hozzáfogott Kehrbach Károly, egy nagy- 
készültségü német « Privatgelehrter, »* — Németországon tudvalevőleg 
így hívják a semmi hivatalos kötelékbe nem tartozó tudósokat — iskola
történelmi tanulmányok szervezéséhez és buzgó munkálkodásának első 
terméke volt a «Monumenta Germanæ Pædagogica» czimű gyűjtemény. 
Első sorban e nagyszabású vállalat biztosítására, de egyéb idevágó munka 
végzésére létesült 1890-ben a «Gesellschaft für deutsche Erziehungs- und 
Schulgeschichte», melynek Kehrbach a főtitkára.

E társaság czéljait érdekesen megvilágítja egy kis brochure, melyet 
nemrég közzétett. A múlt idők értelmi és erkölcsi műveltségének forrá
sait — úgymond e kis füzet — csak úgy lehet egész teljességükben fel
fedezni, ha az egész nevelés- és oktatásügyet, az egyetemtől fogva a falusi 
iskoláig, felkutatjuk és a messzeágazó, nagyobbára még ismeretlen anya
got gyűjtik, rendezik és közzéteszik. A pœdagogia története régebben 
inkább csak a neveléstudomány, a rendszerek, elméletek, methodusok 
történelme volt ; uralkodott benne az életrajzi és systematikus elem. 
Ellenben hiányzott a múlt korok pædagogiai valóságának a rajza, azaz 
annak a leírása, hogy mi létezett tényleg e téren. Az erre vonatkozó szét
szórt, nagyobbára még elrejtett anyagnak jelentőségét sokszor még nem 
becsülik eléggé. Ha a nyilvános könyvtárak a tudományos irodalomnak 
gyakran csak ephemer jelenségei mellett a felső és alsó iskolák oltatásában 
használt segédeszközöket, a tankönyveket is gyűjtötték volna, akkor nem 
volnánk annyiszor majdnem minden alap híján évtizedek egész sorára 
nézve, mikor azt akarjuk megállapítani, hogy tényleg mit tettek az isko
lákban, nem pedig csak azt, mit kellett volna tenni a felülről jött rende-

* Kerbach egyébként szélesebb körökben ismeretes a Beelam Uni- 
versalbibliotek-jében megjelent Kant kiadásairól, valamint az évek óta folyó 
Herbart-kiadásáról.



IRODALOM. 3 0 7

’letek és utasítások értelmében. S nem hatottak-e sokszor a legigénytele
nebb taneszközök is, egy ábéczéskönyv, egy katechismus, egy olvasó
könyv, melyet évtizedeken át használtak, jobban a nép lelkére, képzele
tére, érzelemvilágára, a tömegek gazdasági és erkölcsi magaviseletére, 
mint az egész szépirodalom, mint akárhány politikai tény, melyeket a 
történeti könyvek nagy szélességgel tárgyalnak ? Az előbbiekben jelzett 
feladatot kielégítő módon csak számos erő együttműködése oldhatja meg. 
E számos, szétszórt erőnek középpontja kíván lenni a «Gesellschaft für 
deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte».

A társaság munkaköre, keletkezése óta folytonosan gyarapodott és 
eredményeit ma nemcsak a szakemberek méltányolják, hanem méltá
nyolta a német birodalmi törvényhozás is, midőn a birodalom utolsó 
budgetjébe 30,000 márkát vett fel a társaság kiadványainak támoga
tására.

Fővállalata, a «Monumenta Germanise Pædagogica»1 mellett kiad 
a társaság évnegyedként «Mitteilungen der Gesellschaft f. deutsche Er- 
zieliunge- und Schulgeschichte» czimmel a nevelés- és oktatásügyre 
vonatkozó kisebb közleményekből álló folyóiratot, továbbá «Texte und

1 A «Monumenta Germaniæ Pædagogica» czimű gyűjteményből eddig 
18 kötet jelent meg a következő tartalommal:

1. Braunschweigische Schulordnungen von den ältesten Zeiten 
bis zum Jahre 1828. Kiadta Friedrich Koldeweg (M. G. P. I., VIII. 
és XII. I.

2. Katio Studiorum et Institutiones scholasticæ Societatis Jesu per 
Germaniain olim vigentes. Kiadta G. M. Pachtler S. J. (M. G. P. II., V., 
IX. és XVI.)

3. Geschichte des mathematischen Unterrichts im deutschen Mittel- 
alter (bis 1525.) Irta S. Günther. (M. G. P. III.)

4. Die deutschen Katechismen der böhmischen Brüder. Kiadta Joseph 
Müller. (M. G. P. IV.)

5. Die siebenbürgisch-sächsischen Schulordnungen. Kiadta Fr. Teutsch. 
(M. < b 1'. VI. és XIII.)

(i. Philipp Melanchthon als Præceptor Germanise Karl Hartfeldertől. 
<M. G. P. VII.)

7. Geschichte des Militär-Erziehungs- und Bildungswesens in den 
Landen deutscher Zunge B. Potentöl. (M. G. P. X., XL, XV. és XVII.)

8. Das Doctrinale des Alexander de Villa-Dei (de Ville-Dieu. M. G. 
P. XII .). Kiadta Dietrich Keicliling.

9. Geschichte d. Erziehung der Bayerischen Wittelsbacher von den 
frühesten Zeiten bis 1750. Friedrich Schmidttől. (M. G. P. XIV.).

10. Geschichte d. Erziehung d. Pfälzischen Wittelsbacher ugyanattól 
<M. G. P. XIX.) most van sajtó alatt.

2 0 *
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Forschungen» czimmel a nevelésügy kisebb területét felölelő közepes 
terjedelmű forrástanulmányokat.

E három kiadványhoz hozzájárult újabban egy nagyszabású válla
lat, mely az évről-évre Németországban,1 Ausztriában és Svájczban meg
jelenő összes könyveknek, értekezéseknek és hatósági rendeleteknek, a 
mennyiben a nevelés- és oktatásügyre vonatkoznak, teljes bibliographiá- 
ját adja. E vállalatnak első évfolyama nemrég jelent meg,1 2 és ez az a 
hatalmas kötet, melyről e czikkem bevezető sorai szólnak és a mely csak 
az 1896-ban megjelent németnyelvű paedagogiai irodalom bibliographiá- 
ját adja.

Az 124-3 lapra terjedő e kötet 1896-ban megjelent 3008 könyvnek, 
4412 értekezésnek és 739 hatósági rendeletnek nemcsak czímét, hanem 
tartalmát is ismerteti. Az értekezés irodalomnak lehetőleg teljes feldolgo
zása czéljából 14-70 folyóiratot és újságot kellett átkutatnia, minthogy 
ritkán van időszaki irat, mely ne tartalmazna egyszer-másszor pæda- 
gogiai érdekű czikket is. A kötethez részletes név- és tárgymutató is 
készült, mely egymaga is 113 lapra terjed és tárgyak, kiadók és szerzők 
szerint adja a bibliographiának megbizható indexét.

Hogy képet adjak arról a módról, melylyel ez a maga nemében 
páratlanul teljes bibliographiai vállalat nagy anyagát feldolgozza, bemuta
tom, miképen ad számot arról a nehány dolgozatról, melyek 1896-ban 
Magyarországra vonatkozólag vagy magyarországi szerzőktől megjelentek 
német nyelven.

Ha a tárgymutatót átnézzük, Ungarn czimszó alatt ezt találjuk : 
Lehrerversammlung 749., 24. és Mittelschule 507., 8. Megnézve most a 
munka 74-9. lapján 24. szám alatt levő közleményt, ott ezt találjuk : 
24. Satzungen für die Volksschullehrerversammlungen [Schul- und 
Kirchenbote Nr. 8. S. 185—186.]. Wörtliche Wiedergabe dervom Minis
ter für Kultus und Unterricht genehmigten und vom Landeskonsistorium 
dem Bezirkskonsistorium zur Durchführung zugewiesenen Satzungen 
für Volksschul Versammlungen in den sieben bürgischen Landesteilen 
Ungarns. Ha valaki nem tudná, milyen lap az a «Schul- und Kirchen
bote», annak egy a kötethez külön mellékelt folyóiratjegyzék ezt mondja : 
Schul- und Kirchenbote, Herausgeber Dr. Eduard Morres (begr. v. Frz.

1 Az utóbbi gyűjteményből eddig még csak egy füzet jelent meg : 
A. Böhmer : Die lateinischen Schulgespräche d. Humanisten.

2 Das gesummte Erziehungs- und Untervichtswesen in den Ländern 
deutscher Zunge. Bibliographisches Verzeichnis und Inhaltsangabe der 
Bücher, Aufsätze und behördlichen Verordnungen zur deutschen Erzielmugs- 
und Unterrichts-Wissenschaft nebst Mitteilungen über Lehrmittel. — Im 
Aufträge der Gesellschaft für deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte, 
herausgegeben von Karl Kehrbach. Erster Jahrgang 1896. — Berlin 1898.
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Obert), Kronstadt (Brassó) H. Zeidner. — Fellapozva pedig az 507. lapot, 
8. sz. alatt ezt találjuk : Die Mittelschulen Ungarns. Geschichte-, Ver
waltung-, und Organisation-Statistik. Im Aufträge des K. ung. Ministers 
für Cultus und Unterricht für die Millenniums-Ausstellung, verfasst von 
Franz Kemény, к. Eealschuldirector. Pozsony. (Prossburg.) Verlag v. 
Karl Stampfei, K. u. k. Hof- und König], akad. Buchhandlung. Gr. 8°
III.] 80. S. Preis 00 kr. =  M. 1.00. Behandelt im ersten Teil die Ver

gangenheit (Geschichtlicher Rückblick, Gesetze, Lehrplane und Unter
richtssprache ; biographische Skizzen der Unterrichtsminister Ungarns), 
im zweiten Teil die Gegenwart (Leitung und Aufsicht ; das Mittelschul- 
gesetz XXX. v. J. 1883 ; das fakultative Griechische und die Einheits
schulbestrebungen ; Lehrplan für Turnen. Heranbildung der Mittelschul
lehrer ; Dienstes- und Gehaltsverhältnisse pp.) Anhang: Verzeichnis 
derjenigen amtlichen Vorschriften, Gesetze, etc., die auch in deutscher 
Uebersetzung erschienen sind ; kurze bibliographische Uebersicht der auf 
das ungarische Mittelschulwesen bezüglichen in deutscher und französi
scher Sprache verfassten Abhandlungen und Werke ; wichtigere, neuere 
Verordnungen ; die Schulordnung für die Mittelschulen im Auszuge.

Budapest czimszó alatt a név- és tárgymutató ezt mondja : Aus
stellung 527., 7. — Utána nézve ezt találjuk : Die UnterrichtsábtheÜung 
der Millenniums-Ausstellung in Budapest. (1. Mai—31. Oktober 1896.) 
I. Einleitung (Orientierende Uebersicht). Von Fr. Kemény, Budapest. 
[=  Z. f. das Realschulwesen 7. Heft, S. 406—409.].

A szerzők jegyzékét végigtekintve, benne két magyar iró nevét 
találtam : Kemény Ferenczét és Waldapfel Jánosét. Kemény három dolgo
zattal szerepel, a már fent említett kettővel (507. 1. 8. sz. és 527.1. 7. sz.) 
és egy harmadikkal (672.1. 7. sz.) ; Waldapfel pedig egygyel (400.1. 8. sz.)

A 672. lapon 7. sz. alatt ezt találjuk : 7. Die Einheitsschule — ein 
Mo.sut,•um. ? (Eine Abwehr). Von director Fr. Kemény, Budapest [Z. f. d. 
Realschulwesen, VIII, H., S. 451—4-54.] Eine Verteidigung der Schul
art, die für Gymnasium und Realschule einen gemeinsamen Unterbau 
für 3 bis 4 Jahre schaffen wolle.

A 410.1. 8. sz. a. pedig ezt találjuk: 8. Die Pädagogik Bacons. 
Von Dr. Joh. Waldapfel, Budapest. [Z. f. Philos. und Pæd. III. Jahrg. 
Heft 1. u. 2.]. Auch als Separatabdruck (Langensalza, Herrn. Beyer u. 
Söhne) erschienen. — Die pædagogisehen Ausspruche Bacons, die der 
Verfasser aus dessen Buche «De dignitate et augmentis scientiarum» und 
aus den Essays zusammengestellt hat, seien teils solche, «die der in 
Compendien für Geschichte der Pædagogik hergebrachten Art, wie Bacon 
mitComenius zusammengestellt wird, schnurstracks zuwiderlaufen» oder 
im Gegensätze stehen zu jener landläufigen Auffassung, «die in Bacon 
schlechthin den Begründer einer neuen pædagogisehen Aera, welche den

309



310 VAJDA (WEILT,KE) GYULA.

Unterricht zu einem Erforschen oder Anschauen der Natur umgestalterr 
soll, sehen will,» teils solche, «die durch die Art und "Weise ihrer Formu
lierung im höchsten Grade überraschen, die geradezu den Eindruck 
genialer Anticipationen machen. »

Érdekes statisztikai adatokra is juthatunk, ha például csak a tárgy
mutatót is végiglapozzuk. Láthatjuk egyebek között, hogy a tantárgyak 
közül az anyagelv tanítása érdekelte legjobban az 1896-iki német irodal
mat, a pædagogia történeti alakjai közül Pestalozzi (ekkor volt születésé
nek 150 éves fordulója), a külső tanügyi kérdések közül a fizetésügy kér
dése stb.

E mutatványok és adatok, remélem, fogalmat adhatnak arról a 
pontosságról és tartalmasságról, mely e bibliographiai munkát kitünteti. 
Vajha gondoskodnának hasonló módon a többi culturnemzetek is pæda- 
gogiai irodalmuk bibliographiájáról. W aldapfel J ános.

M ad zsar G u sz tá v : K é t  m ó d sz e r e s  b eszá m o ló . A) A  m a g y a r  n ye lv  
tan ítá sa  a g y m n . I I I .  osztá lyában . B) A n é m e t n ye lv  ta n ítá sa  a II I . és 
TV. osztá lyban. Megjelent a makói m. kir. áll. főgymn. 1897/98. évi 
értesítőjében 5—17. 11.).

A programmértekezések czéltévesztett tárgyai között örömmel 
üdvözöltük e két értekezést, melyek mind tárgyuknál, mind az anyag 
feldolgozásánál fogva igen érdekesek és elsősorban a gymnasiumi okta
tás iránt érdeklődők, legközelebbről tehát a tanárok figyelmét kelt
hetik fel.

A gymnasiumi oktatás még mindig nincs azon a fokon, minőn 
állania kellene. A fiatal tanár kimegy és elkezd tanítani, mielőtt a tanítás 
művészetét elsajátította volna. Ügy jár, mint a mázoló, ki azon hitben, 
hogy ő is az ecsettel dolgozik, a vásznon is megkísérli. . .  A szaktárgyak
ban való jártasság, a kellő tudományos előkészültség maga nem elegendő, 
ez csak követelmény, mely nélkül a kathedrára senki sem bocsátható, 
de ép oly, sőt szigorúbb követelménynyé kellene tenni a tanítás művé
szetének gyakorlati elsajátítását. Ez az első kellék, a mire a tanárnak 
szüksége van, e nélkül nem taníthat ; inkább csekélyebb előkészültség, 
kevesebb elmélet, de a tanítás gyakorlatában elengedhetetlen jártasság.

Egy gyakorló iskola és annyi középiskola ! Elérkezik majd az idő, 
midőn ezen iskola decentralisatiója is elkövetkezik ; Kolozsvár és a har
madik egyetem székhelyére is kerül egy-egy. Messze van még és az 
említése is csak olyan pium desiderium, de vájjon nem lehetne-e addig 
még e tanárhiányos világban is segíteni a dolgon? Azt hiszem, igen. 
Minden intézetben vannak tanárok, részben olyanok, kik mestereknek
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születtek és min (egy magukkal hozták a tanítás művészetét, részben 
olyanok, kik azt megtanulták. Ezen tanárok előadásainak látogatása a 
kezdő tanárra oly jótékony hatást gyakorolna, melynek hasznát legelső 
sorban maga az iskola és így az oktatásügy élvezné. A hospitálást kötele
zővé kellene tenni ; a sok sallang helyett, a mely alatt mintegy nyög a 
középiskolai tanár, ily kiváló fontosságú és érdekű dolgot kellene reá 
kényszeríteni, a mely később a legkellemesebb, a legideálisabb teendő
jévé válnék.

Ez az egyik. A másik a módszeres értekezletek. Itt is sok félre
értés javítható és annál nagyobb téren, minél nagyobbá teszszük azon 
kört, melylyel értekezleteink eredményét közöljük. És lehet-e erre alkal
masabb tér, mint az értesítő, mely egy iskola évi munkájáról számol be ?

A közfelfogás ily irányban való javulásának biztató jelei azok a 
módszeres dolgozatok, melyek tanári köreinkben feldolgozásra kerülnek, 
folyóiratainkban és értesítőinkben napvilágot látnak, s melyek közé tar
tozik a czímbeli két értekezés is.

Mindkét tárgy rendkívül érdekes, érezte ezt maga a szerző is ; 
mint lelkesebb tanáraink egyike, nagy szeretettel fogott munkájához, 
elénk tárta egy-egy órájának képét és így közvetlenségében láthattuk a 
tárgyáért és annak tanításáért érdeklődő tanár lelki munkáját.

Az elsőben a magyar nyelv tanításáról szól a gymn. IV. osztályá
ban. A beszámoló ezen része két pontra osztható ; az első az egész évi 
anyagot jelzi, a nyelvtan tanítását példával világítja meg, majd áttér a 
művészi verselés tárgyalásának megemlítésére és végül az olvasmányok 
módszeres feldolgozására egy óra anyagának tüzetes megjelölével ad 
példát ; ezen rész dolgozatának második és érdekesebb pontja. Gyulai 
Pál költeményét, A tudóst, olvassák. A nyelvi és tárgyi magyarázatok 
megjelölésén kívül részletesen kidolgozott tervet mutat be, egy óra præ- 
paratióját, megjelölve még a következő Írásbeli dolgozat tárgyát is.

A tárgyalandó anyag ily feldolgozása a tanítás sikerét előre biz
tosítja ; a módszeres értekezleten ily beszámolókkal példát nyújthat a 
tanár, mint kell tanítanunk, miképen kell a gyermek gondolkodási ké
pességét, az érdeklődést fölkeltenünk.

Maga a feldolgozás nem épen hibátlan ; de a hibák elenyésznek az 
ügybuzgóság mellett, melylyel a tanár tárgyát tanítani iparkodik. Nagyon 
helyes, hogy az érzelmi momentumok megvilágítása czéljából elsőben 
maga olvassa el a költeményt, sajnálattal nélkülöztem azonban a kidol
gozásban, hogy a tanulók valamelyike újból elolvassa ; a költemény szer
zőjét se nevezze meg maga a tanár ; a gyermek is tudja, hadd mondja ő 
meg. Már a részletező kérdések előtt elmondhatja valamelyik tanuló a 
rövid tartalmat. De ezek és azon megjegyzése, hogy a versformáknál 
csak a külső, azonnal észrevehető dolgokra szorítkozik — pedig már a
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versszakról, mint egységről is beszélt (1. 7. o.) —, semmit sem vonnak 
le az értekezés becséből.

A beszámoló második része a német nyelv tanításáról szól a gymn.
III. és IV. osztályában. Tudatában volt a nagy nehézségnek, melylyel 
tanár, tanuló, szülő stb. megküzdeni kénytelen, hogy oly egynyelvű he
lyen, minő a mi Alföldünk e tája, a német nyelvre sikerrel oktathassanak. 
Azért az anyag feldolgozása még tüzetesebb, mint a magyar olvasmány
nál és inkább a nyelvtani szabályok helyes alkalmazására fordít gondot, 
mint magának az olvasmánynak, erkölcsi momentumaira, a miről ugyan 
szó volt, hár csak a magyar olvasmánynál, a módszeres értekezleten (1. 21. 
o.), de a dolgozatban, már a német részben, nem igen van nyoma. A fel
dolgozás módja mintaszerű ; de rendkívül nehéznek vélem, különösen a 
gymn. III. vagy akár IV. osztályában, midőn még csak egy, legfeljebb 
másfél évig tanultak németül. Helyes, hogy szórendre, a német kifeje
zésekre, a latin nyelvvel egyező és a magyartól különböző nyelvi saját
ságokra kelyezi a fősúlyt ; egyes mondatok azonban nagyon is hosszúak, 
többszörösen összetettek, így ezeknek szerkesztése, elemzése, magyarból 
németre fordítása meghaladja a tanulók német nyelvi készségét ; elég
séges az ily kezdő fokon, még a IV. osztályban is, ú. n. tő-, majd bővített 
mondatok szerkesztése, a szórendi szabályokat, kifejezéseket így köny- 
nyebben és alaposabban elsajátítjá a tanulók. Helyes, hogy az összefog
lalásnál a rövid tartalmat jegyzékbe foglalják és hogy a feldolgozott 
anyag köréből választják az Írásbeli dolgozatot.

(Szeged.) V a jd a  (W e i l l e e ) G y u l a .

VEGYESEK.

-— Jenái szüneti cursusok. A jénai szüneti cursusok már nem 
idegenek a magyar tanítóvilág előtt. Evről-évre akad a sok nem német 
látogató sorában néhány magyar ember is, középiskola, polgáriskola, nép
iskola emberei, vegyesen. Vonzza őket, úgy látszik, első sorban a paeda- 
gogia, melynek itt Eein előkelő képviselője, de vonzza őket a cursusok 
egyéb nyelvi, irodalmi, culturtörténeti, természettudományi anyaga is, 
és vonzza őket — last not least — a szép, classikus vidék, a gyönyörű 
Thüringia is, benne Jenán kívül Eisenach a Wartburggal, Weimar, stb.

Az idei cursusokról ép az imént jelent meg az uj, sokat ígérő 
programm. A cursusok aug. 2-ikától aug. 22-ig tartanak. Két nagy cso
portra oszlanak : A) Általános továbbképző cursusok hölgyeknek és urak
nak. B) Speciális továbbképző cursusok középiskolák természettudományi 
tanárai számára. Az A) a. cursusok ismét háromfélék : I. 1. Botanika,
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2. Geológia, 3. Physiologia, 4. Psychologia, 5. A német cultura története, 
tt. A  jelenkor vallásos áramlatai, 7. A nők Ínséges helyzete és a diakonia, 
8. Goethe Faustja.

II. Paedagogiai cursmok: 1. Általános didaktika, 2. Speciális 
didaktika, 3. Iskolai hygienia, 4. Abnormis gyermekek és nevelésük, 
5. A gyermekpsychologia pædagogiai szempontból, 6. Fröbel-féle pæda- 
gogia a gyermekkertben és iskolában, 7. Az iskolai élet és formái, 
8. A munkára oktatás elmélete.

III. Nyelvi és irodalmi cursiisok nem németek számára : 1. Elemi 
cursus a német nyelvben, 2. Nyelvi és irodalmi cursus haladottak 
számára.

A B) alatti speciális cursusok állanak a következőkből: 1. Beveze
tés botanika-mikroskopikus és növénypbysiologiai kísérletekhez, 2. Bota
nika, 3. Physikai demonstratiók, 4. A földtörténet régibb korszakai és 
az állat- és növényvilág haladó fejlődése és terjedése, 5. Hely- és időmeg
határozás gyakorlatokkal a csillagászati observatoriumban, 6. Gyakorlati 
tanfolyam a zoológiában, 7. Útmutatás vizsgálatokhoz spectralis és polari- 
satiós készülékekkel, 5. Gyakorlatok üvegfúvásban.

E tanfolyamokon kívül 4 nagyobb kirándulás is lesz (Schwarzburg, 
Weimar, Eisenach, Dornburg). — A cursusok titkárságának czime Hugó 
Weinman, Spitz weiden weg I. Magyarországi érdeklődőknek szívesen szol
gál közelebbi felvilágosítással, illetőleg programmal : Dr. Waldapfel 
János, gyakorlófőgymnasiumi tanár, Trefort-utcza 8.

—  R o u s s e lo t  a t y a  u j m ó d sz e r e . Nagy csodálkozással olvastam 
Bakos János czikkét a Magy. Pædagogia ez évi 1. számában, mely Rous- 
selot abbénak egy csodatevő készülékéről ad hirt. Noha magam is figye
lemmel kisérem Kousselotnak, ennek a kiváló phonetikusnak munkás
ságát, erről a gömbről és toliról, mely megtanítja az embert oly hangok 
képzésére, melyeket előbb nem tudott kiejteni, soha és sehol sem olvas
tam. Kár, hogy Bakos János nem mondja meg, hol látta ezt a készüléket, 
vagy hol olvasott róla, hogy így mások is tudomást vehessenek erről az 
uj tudományos vívmányról. Én az ő czikkét olvasva, azt sejtem, hogy 
Bakos félreértette Kousselotnak valamelyik dolgozatát, mely az ő hang
iró készülékeiről szól, s így született meg a Magy. Pædagogia-beli czikk. 
Kár, hogy e teljesen tájékozatlan dolgozat alapján Koboz József (Magy. 
Pæd. 4. sz.) neki megy Kousselot egész munkásságának, s oly kicsinylő han
gon beszél róla, a mint erről a nagy tudományu s kiváló érdemeket szer
zett tudósról beszélni nem illik. Rousselot valószínűleg teljesen ártatlan 
abban a dologban, a mibe Bakos János keverte. Munkái pedig fényes 
bizonyítékul szolgálnak a mellett, hogy nagyon jól tudja ő, mi a dadogás 
és mi a hebegés. — Még csak azt jegyzem meg, hogy Bakos János rosszul
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fordítja a «phonétique experimentale»-t gyakorlati phonetikának (ennek 
semmi értelme sincs), magyarul helyesen kísérletező phonetikának nevez
hetjük. Balassa József.

—  A z  19 0 0 . é v i  p á r is i  n e m z e tk ö z i  k iá l l í t á s o n  ta r ta n d ó  k o n 
g r e s s z u s o k  s z a b á ly z a t á - b ó l  közöljük a következő bennünket érdeklő 
szakaszokat.

2. §, Az 1900-ik évi kiállítás nemzetközi kongresszusai tizenkét 
csoportba vannak beosztva, a mint következik :

I. csoport. 
H.

III. »

IV.

V.

VI.
VII.

V i l i .

IX. »
X.

XI.

XII.

Nevelés- és oktatásügy.
Művészet, iparművészet, szépirodalom, színművé

szet, történelem, régészet.
Mathematikai tudományok (mathematika, mecha

nika, csillagászat, geodesia).
Physikai és vegytani tudományok, és ezeknek alkal

mazása (physika, vegytan, meteorologia, physikai 
és vegyészeti iparágak).

Természettudományok (földtan, ásványtan, növény
tan, állattan, boncztan, élettan, embertan).

Orvosi és gyógyszerészeti tudományok.
Alkalmazott mechanika, mérnöki tudomány és ten

gerészeti technika, közlekedési eszközök.
Mezőgazdasági tudományok (agronomia, mezőgaz

daság, szőlészet, mezőgazdasági iparok, kerté
szet ; erdészet, vadászat, halászat).

Nemzetgazdaság, törvényhozás, statisztika.
Társadalmi tudományok (társadalmi gazdaság, 

egészségügy, jótékonyság).
Gyarmatügy és földrajzi tudományok (földrajz, 

physikai földrajz, tudományos és földrajzi ku
tatások).

Ipar és kereskedelem (általánosságban).

3. §. Az 1900-ik évi kiállítás nemzetközi kongresszusai a franczia 
kormány védnöksége alatt állanak.

A kormány védnöksége a közigazgatási hatóságokat, a kongresszu
sokon nyilvánított vélemények vagy az ott hozott határozatok tekinte
tében bármikép sem feszélyezheti. Vallás- és politikai kérdések tárgya
lása egyáltalában tilos.

5. §. Az 1900-ik évi kiállítás kongresszusaira vonatkozó összes 
levelezések a vezérbiztoshoz (Commissaire général) czímzendők. (Ügy
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kezelési vezérigazgatóság, Direction générále de l'Exploitation, — Kon
gresszusok, Congrès).*

6. §. A nemzetközi kongresszusokra vonatkozó kérelmek és azok
nak szervezetét illető kérdések tanulmányozásáról tizenkét, a 2. §. alatt 
felsorolt csoportnak megfelelő külön csoportbizottság gondoskodik ; a 
bizottsági tagokat a vezérbiztos előterjesztésére a kereskedelem-, ipar-, 
posta- és táviróügvi miniszter nevezi ki. Ezen bizottságok mindegyike 
saját kebeléből elnököt, egy alelnököt és egy titkárt választ.

7. §. A kongresszusok szervezése és vezetése, nemkülönben a cso
portbizottságok által előterjesztett javaslatok felülbirálata az országos 
bizottság hatáskörébe utaltatik, mely a kiállítás ügykezelő igazgatójával 
egyetértésben működik.

Az országos bizottság a következő tagokból áll :
1. A kereskedelem-, ipar-, posta- és táviró-miniszter által a vezér

biztos előterjesztésére az előbbi szakasz alapján szervezett csoportbizott
ságok kebelén kívül kinevezett egy elnök és három alelnökből.

2. A csoportbizottságok elnökei és alelnökeiből.
3. Egy a kongresszusok szervezésére kiküldött vezérmegbizottból 

(délégué principal).
4. Egy a vezérbiztos által kijelölt előadó- és titkárból.
8. §. A jelen szabályzat végrehajtására szükséges részletes utasítá

sokat az országos bizottság dolgozza ki.
10. §. Az országos bizottság tagjai minden kongresszuson szabad 

bemeneti joggal bírnak, tanácskozási joggal azonban csak azokon a kon
gresszuson vehetnek részt, a mely kongresszusoknak tagjai.

11. §. A különféle kongresszusok megtartását indítványozó beje
lentéseknek tartalmazniok kell az illető kongresszus általános programm- 
ját és megjelölendő a kongresszus által elérni szándékolt czél is.

A bejelentő kérvényben felsorolandók a kongresszus megtartását 
kezdeményező személyek neve és megjelölendő az is, hogy a bejelentett 
kongresszus mennyiben képezi valamely előbbi kongresszus folytatását.

13. §. A csoportbizottságok mindegyike illetőségi körében meg
állapítja azon kongresszusok jegyzékét, melyeknek megtartását kívána
tosnak tartja ; a vezérbiztos ezen jegyzéket az országos bizottság felül
vizsgálata alá bocsátja.

14. §. A nemzetközi kongresszusok a jelen szabályzatban foglalt 
általános határozmányok keretén belül szervezetüket és igazgatási teen
dőiket maguk állapítják meg. E czélból minden kongresszus számára 
egy szervező bizottság alakíttatik, melynek feladata a kongresszusi

* M. Alfred Picard Commissaire général de l'Exposition internatio
nale de 1900. Paris. 2. Avenue Bapp.
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munkálatokat előkészíteni és a kongresszust az igazgatóságnál kép
viselni.

15. §. A szervező bizottságokat a csoportbizottságok előterjesz
tésére az országos bizottság véleményének meghallgatása után a vezér
biztos nevezi ki.

A kongresszus megtartását kezdeményező személyek tagjai a szer
vező bizottságnak.

16. §. Korábbi kongresszusoknak folytatását képező kongresszu
soknak megengedhető, hogy az 1900-ik évi kiállítás nemzetközi kon
gresszusai sorában eddigi szervezetük érintetlen fentartása mellett 
vegyenek részt. Ily kongresszusokat az igazgatóságnál egy a vezérbiztos
nál bejelentett és általa elfogadott szervező bizottság képviseli.

17. §. A szervező bizottságok a kongresszusi tanácskozások általá
nos prográmmját, az előre készítendő jelentés tárgyát képező kérdések 
és a kiszemelt előadók névjegyzékét, az ülések előrelátható számát, az 
illető kongresszus megtartására javaslatba hozott időpontot és a gyű
lések számára szükséges helyiségekre vonatkozó kivánságokat legkésőbb 
1899. évi október hó 1 -ig a kiállítási igazgatóság elé terjeszteni 
kötelesek.

18. §. Az üléseken csak kongresszusi tagok, a franczia hatóságok 
kiküldöttei és a külföldi kormányok kiküldöttei terjeszthetnek be mun
kálatokat és vehetnek részt a vitatkozás és tanácskozásokban. A jogosul
tak részére a kiállítás ügykezelő igazgatója a csoportbizottságok javas
latára, személyre szóló jegyeket Aliit ki.

19. §. A kongresszusi jegyzőkönyvek kinyomatásáról és kiadásáról, 
valamint az ellenőrzésről az országos bizottság gondoskodik. A közzé
tételből eredő költségek a kiállítási igazgatóságot terhelik.

MAGYAR PÆDAGOGIAI TÁRSASÁG.

Felolvasó ülés Í899. április hó ló-ón.

Jelen vannak előbb Nagy László, utóbb Lederer Abris elnöklése 
mellett Badics Ferencz, Erdődi Imre, Geőcze Sarolta, Gulyás Ferencz, 
Gyulai Béla, Heinrich Gusztáv, Hegedűs István, Hóman Ottó, Jaczkó 
Károly, Kovács János, Kovács Jenő, Kemény Ferencz, Kerékgyártó Elek, 
Négyesy László, Sziklás Adolf, Yolenszky Aladár, Trájtler Károly, utóbbi 
mint jegyző. Számos férfi és növendék.

I. Elnök az ülést megnyitja. A napirend első tárgya Geőcze Sarolta 
felolvasása a: «Polgári és felsőbb leányiskoláról.» A felolvasást a Társa



3 1 7

ság érdeklődéssel hallgatta s az előadónak köszönetét szavazott. (Meg
jelent folyóiratunk múlt havi számában.)

II. Dr. Kemény Fermez: «A testi nevelés állapota a magyar
országi középiskolákban az 1897/98. iskolaév végén» czimmel érte
kezett. A Társaság köszönetét mondott az előadónak.

III. A felolvasó ülést a r. tagok zárt ülése követte. Titkár előadja :
a) Dr. Walter Gyula rendes tag (Esztergom) 100 frt alapítványt tett;
b) Inczédy Dénes, rendes tag (Pécs) 50 frtot ajánlott fel a társaság czél- 
jaira évi törlesztés mellett. A Társaság mindkét ajánlatot köszönettel 
fogadta, c) Kültagokul jelentkeztek : Alszeghy Alajos (Csáktornya) ; 
Domonics Mihály (Hajdu-Dorog) ; Czvajna József (Besztercze) ; Egressy 
Elek (Nyágova) ; Dr. Latzko Hugó (Budapest) ; Boros Sándor (Kolozs
vár) ; Kozma Gyula (Budapest). Felvétettek. Az ülés véget ér.

BEKÜLDÖTT MÜVEK.

BEKÜLDÖTT MÜVEK.

Jeles írók iskolai tára. LVIII. sz. A n th o lo g ia  L a tina . Szemelvények 
a római lyrikus és didaktikus költészetből, bevezetésekkel és magyarázatok
kal ellátva szerkesztette Csengeni Já n o s  d r . ,  egyetemi tanár. Budapest. 
Franklin-társulat. 216 lap. (Ebből az első 133 lap szöveg, a többi jegyzet.) 
Ára 1 frt.

Olcsó k ö n y v tá r . Szerkeszti G y u la i P ál. Kiadja a Franklin-társulat. 
Egy-egy szám ára 10 kr. Megjelentek a következő füzetek:

1076—1078. sz. Csehov A n ta l beszélget és ra jza i. Az orosz eredetiből 
Ambrozovics Dezső. 107 1. Ára 30 kr.

1079— 1081. sz. Himfy dala i. Vígjáték három felvonásban egy elő
játékkal. Irta  B é re z ik  Á rpád . 166 1. Ára 30 kr.

1082—1089. sz. A la tin  iro d a lo m  története. Összeállitotta O ccion i 
O norato. A XII. kiadás után olaszból forditotta dr. Kiss Ernő. 412 lap. 
(Népszerű ismertetése a római classikus irodalomnak.) Ára 80 kr.

1090—1101. sz. Otthon, a szü lő fö ld ö n . Begény, irta H a rd y  Tamás. 
Angolból fordították B ékési G yula  és d r .  P a lla g i G yula. 598 1. Ára 1.20 frt.

1102—1103. sz. K ean. Színmű öt felvonásban. Irta id. D um as S á n d o r .  
Francziából fordította Веха Dezső. 128 1. Ára 20 kr.

1104—1105. sz. Mai divat. Vígjáték három felvonásban. Irta B é r e z ik  
Á rp á d . A Garay-féle pályadíjjal jutalmazott pályamű. 96 1. Ára 20 kr.

1106. sz. W erbőczy Is tván  és H á rm a sk ö n y v e . Irta dr. C siky  K á lm á n .  
64 1. Ára 10 kr.

1107—1110. sz. K ráljevics M árki) (Márk királyfi). Délszláv népbal
ladák а XIV. és XV. századból. Az eredetiből fordította M arga lits  E de . 
Második kiadás. 234 1. Ára 40 kr.

1111—î 113. sz. F öldanyánk. Dráma öt felvonásban. Irta H albe M iksa .



Németből fordították gróf Batthyány Ervin és Voinovich Géza. 154 lap. 
Ára 30 kr.

1114—1115. A 63. ss. I—gy. p. Beszély. Irta Pálffy Albert. 83. lap. 
Ára 20 kr.

Verne Gyula összes munkái. Illusztrált kiadás. Megjelentek a 10S—• 
117. sz. füzetek, melyekben befejeződik az Utazás a föld körül 80 nap alatt, 
azonkívül egészen benne van Strogoff Mihály utazása Moszkvától Irkutskig. 
Füzetje (három íves füzetek, az eredeti illusztrácziókkall 20 kr.

Egységes nyelvkönyvek. Középiskolák számára szerkeszti Balogh Péter. 
I. Magyar nyelvtan. Középiskolák I. osztálya számára. Irta Balogh Péter. 
Budapest, Singer és Wolfner. 59 1. Ára vászonkötésben 60 kr. (A vállalat 
latin nyelvi köteteit Bácz Soma, a németeket Tímár Pál fogja Írni.)

A magyar nyelv. A műve.t közönség számára irta Balassa, József. 
Budapest, Athenæum. 172 1. Ara vászon kötésben 1 frt. (Az Athenæum kézi 
könyvtára.)

Geometria. I. Planimetria. Több mint 400 feladattal. Irta Köm Imre. 
70 1. Szepes-Igló. Csetényi Emil könyvkiadóhivatala. Ára 45 kr.

Geometria. II. Trigonometria. III. Stereometria. Irta Köm Imre, 
iglói tanár. A szerző tulajdona. 36-t-18 1. Ara 35 kr. (Nagyobb megrendelés
nél 30 kr.)

Geometria. IV. Spliær. trigonometria. V. Analytikai geometria. Irta 
Kövi Imre. A szerző tulajdona. Szepes-Igló. 22 -f-1G 1. A szerző kívánatra 
szívesen küld mutatványpéldányokat.

A magyar irodalom története. Képes díszmunka, két kötetben. Szer
kesztette Beöthy Zsolt. Segédszerkesztő Badics lerencz. Kiadja az Athe
næum. Első kötet. A legrégibb időktől Kisfaludy Károly felléptéig. Második 
kiadás. 8-r. 852 1.

A magyar nemzet története. Millenniumi kiadás 10 kötetben. Szer
keszti Szilágyi Sándor. Budapest, Athenæum. Megjelentek a 191—200. 
füzetek, melyek mind a X. kötethez tartoznak s azt a 401 laptól kezdve 
868 lapra egészítik ki. E kötet tartalma Márki Sándortól a szabadságharcz 
története és Beksics Gusztávtól a modern Magyarország. A 200. füzettel a 
teljes mii is befejeződött. Füzetje 30 kr. Ára kötetenként fűzve 6 forint, 
díszes félbőrkötésben 8 frt.

A magyar nép múltja és jelene. Második kötet. A bölcsőtől a sírig. 
Irta  Benedek Elek. 27. 28. 29. füzet. 4-r. 81—152 1. Füzetenként egy kép
melléklet és számos szövegkép. Budapest, Athenæum. Füzetje 30 kr.

Római világ. Emlékkönyv a magyar tanái'ok olaszországi tanulmány- 
útjáról. Csengeni János és Geréb József közreműködésével szerkesztette 
Pasteiner Gyula. 121 képpel. 8-r. 336 1. Budapest, Athenæum. 2.50 forint. 
Tartalma: Az út leírása, Csengeri Jánostól; Az örök város, Geréb József
től ; Róma művészete, Hollósy Ruperttól ; A Forum Romanum és a csá
szárok fórumai, Horváth Balázstól ; Utak és közlekedési eszközök, Horvay 
Róberttól ; Római csatornázás, vízvezetékek, fürdők, Tóth Kálmántól ; A régi 
rómaiak mulatságai, Takács Menydiérttől ; Pogány sírok világában, Werner
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Adolftól; V római régiséggyüjtemények, Gobi Ödöntől; Pompeii, Sinka 
Sándortól.

M agyar és fr a n c z ia  zsebszótár, tekintettel a két nyelv szólásaira. 
Szerkesztette Ujváry Béla, áll. főreálisk. igazgató. II. Magyar-franezia rész. 
Budapest, Atlienæum. 329. 1. Vászonkötésben 1 frt. («Az Athenæum zseb
szótárai» ez. gyűjteményben.)

Történelmi könyvtár. 85. füzet. D ósa G yö rg y  s a parasztlázadás 
1514-ben. Irta Aldor Imre. Budapest. Franklin-társulat. 144 1., képekkel. — 
Ara 40 kr.

T á rg ym u ta tó  a vall. és közokt. m. kir. minisztérium által kiadott 
«Hivatalos Közlöny» I—VI. évfolyamához. (1893—1898.) Összeállította és 
kiadja Scherer  Gyula, a kapuvári áll. polg. iskola igazgatója. 96 1. Ára 
1 korona.

Vasárnapi könyvtár. Negyedik évfolyam. 6. sz. Újabb u ta zá so k  a z  
észa k i sa rkv id ékeken . Huszonkét képpel. 125 1. Ára 20 kr.

M agyar k ö n y v tá r . Szerkeszti Badó Antal. Kiadja Lampel Bobért 
(Wodianer F. és Fiai), Budapest. Füzetje 15 kr. Megjelentek:

93. és 94. fűz. V ilágok harcza . Mars-lakók a földön. Begény. Irta  
H. G. W ells. Fordította Mikes Lajos. I. rész 104 1. II. rész 78 1.

95. fűz. K ölcsey F erencz válogatott versei. Összeállította és bevezetés
sel ellátta Négyesy László. 64 1.

96. fűz. Boccaccio vá logato tt elbeszélései a Dekameronból. Fordította 
és bevezetéssel ellátta Badó Antal. 62 1.

97. fűz. Id . M arkó  K áro ly . Irta K eleti Gusztáv. Négy képpel. 32. 1.

Tanítók ( ta n ító n ő k ) jo g a i és kötelességei. Az érvényben levő törvények, 
szabályrendeletek, rendeletek, utasítások, elvi jelentőségű határozatok és 
döntvények alapján irta és összeállította d r. S zabó  M ihály, Alsó-Fehér vár
megye kir. tanfelügyelője. Szerző tulajdona. Harmadik bővített és teljesen 
átdolgozott kiadás. 393 1. Kapható a szerzőnél Nagy-Enyeden. Ára 2.60 frt.

L a tin  n ye lv ta n . II. Mondattan. Gymnasiumok számára irta R o se th  
A rm d d . Budapest. Franklin-társulat. S-r. 140 1. Ára 80 kr.

K ém et n ye lv ta n , olvasó- és g ya ko rló kö n yv . Középiskolák használatára 
irta Schuber M átyás, középiskolai tanár. Második kötet. (A gymnasium IV., 
a reál- és polgári iskola III—IV. osztálya számára.) Budapest, Franklin- 
Társulat. 252. 1. Ára 1.40 frt.

M a g y a r -fra n e z ia  kereskedelm i szó tá r, főtekintettel az üzleti levele
zésre. Iskolai és magánhasználatra szerkesztette dr. K ováls S. Já n o s, áll. 
felső keresk. isk. tanár. Budapest, Franklin-társulat. 256 1. Vászonkötósben 
ára 1.60 frt.

Szerkesztő - és g y a k o r la ti g eo m e tr ia  polgári fiúiskolák számára. Má
sodik rész. A III. és IV. osztály tananyaga. Irta Tóth József. 150 ábrával 
és egy szines táblával. Budapest, Franklin-társulat. 120 lap. Ára 80 kr. 
{Enged. 1898/5106. sz. a.)

BEKÜLDÖTT MŰVEK.
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Hivatalos nyugtázás.

1898 ra: Bánóczi József Budapest, Király Károly Pásztó, Reif J. 
Budapest, Becker F. A. Budapest, Sikolya Antal Tarczal, Theisz Gyula 
Budapest, Vörös János Eszék, Kltseher Simon Nyíregyháza, Brunovszky 
Rezső Fiume, Zlinszky Aladár Budapest, Weisz Bezsó' Baja, Thaisz Lajos 
Losoncz, Lichtenegger Győző Budapest, Péter János Gyula-Fehérvár, 
Tomory Imre Munkács, Deák Lajos Marosvásárhely, Bökényi Dániel 
М.-Sziget, Weiller Gyula Budapest, Szabó Vilmos Eger, Végh Kálmán 
Késmárk, Kálmán Miksa Pécs, Bomanecz Mihály Pancsova, Kutnyánszky 
Jenő Déva, Köblös Samu Kolozsvár, Farkas Sándor Debreczen, Balthazar 
Késmárk, Bódiss Jusztin Pannonhalma, Siroky Imre Miskolcz.

1899-re : Décsei Janka Budapest, Baaden János Nagy-Becskerek, 
Heller Bikárd Baja, Veres Vilmos Kolozsvár, Wargha Samu Pannon
halma, Székely Károly Baja, Peskó Ödön Eperjes, Acsay Ferencz Győr, 
Erdős Jakab Baja, Beif J. Budapest, Becker F. A. Budapest, Pap Sándor 
M.-Vásárhely, Küzdy A. Géza Kübekháza, Szentkirályi Zsigmond Jászó, 
Dudinszky Emil N.-Kálló, Ormay Sándor Budapest. Eltscher Simon 
Nyíregyháza, Szabó József Nagybánya, Péter János Pécs, Sántha Albert 
Gy.-Sz.-Miklós, Zlinszky Aladár Budapest, Kroller Miksa Győr, Erdődi 
Ármin Vágújhely, Béz Mihály Nagyvárad, Kanyaró Ferencz Kolozsvár, 
Pethes János Csurgó, Horvay Ede Budapest, Németh Regináid Győr, 
Mázy Engelbert Pannonhalma, Millecker Bódog Versecz, Mencsey Ká
roly Csáktornya, Brauner Lajos Hódosán, Zádor Gyula Sárosfa, Pallós 
Albert Kolozsvár, Burány Gergely Keszthely, Kemény Fülöp Pan
nonhalma, Nagy Lajos Orosháza, Scherer Lajos Losoncz, Miskovits 
János N.-Kikinda, Bárdos Bemig Esztergom, Bulc Tivadar Belényes, 
Klingenberg J. Pécs, Balogh Péter Budapest, Mórocz Emílián Pannon
halma, Antal Géza Pápa, Mánczos József Vashegy, Barna Mihály Jász
berény, Pecz Vilmos Budapest, Kugler Sándor Budapest, Szántó Kamill 
Baja, Demjánovics Andor Sz.-Udvarhely, Kalkbrenner Zsigmond Ora- 
vicza, Horváth Zoltán Bima-Szombat, Balás Árpád Budapest, Heuer 
Ede Budapest, Bécsey Viktor Pannonhalma, Speidl Ernő Besiczabánya, 
Bacsányi József Igló, Varga Mihály Beszterczebánya, Fest Aladár Fiume, 
Horváth Kristóf Sopron, Karai Sándor Debreczen, Folkmann János 
(1900-rais) Zólyom, Bódiss Jusztin Pannonhah»ftr.Szölgyémy Ferencz 
Gyöngyös, Gyulányi Adolf Budapest, Pacher Dónál Sopron. — Egyúttal 
legyen szabad a tagsági dijak sürgős beküldését kémem, hogy a folyó
irat küldése fennakadást ne szenvedjen.

Пк — Г У ___ Л _____  Г ) пDr. G yulay Béla,
pénztárnok.

V., váczi-körút 58.



A TANÍTÓKÉPZŐ-TANÁROK KÉPZÉSE.*

Ezelőtt hét évvel a Pædagogiai Társaság három ülésen fog
lalkozott ezzel a kérdéssel.** Egyik állandó tárgya volt a képző- 
intézeti tanár-egyesület tanácskozásainak már azelőtt és azóta is, 
mint a tanítóképzés ügyének főfontosságú kérdése. Mint ilyen ke
rült a millenniumi tanügyi kongresszus elé, mely tárgyalta és ha
tározatokat hozott benne. így érlelődött a dolog a legilletékesebbek 
keze között, a míg ez iskolai év elején a miniszter úr rendeletére 
a közoktatási tanács javaslatot készített a tanárképzés és képesítés 
szervezetéről, s ezzel az ügy rendezése az életbeléptetés küszö
béig jutott.

A tanítóképzés révén a képzőintézeti tanárság kezében van 
a népoktatás jövő fejlődésének kulcsa, a mi ezen testület succre- 
scentiájának kérdését országos jelentőségűvé teszi. Ez indított arra, 
hogy a t. Társaság előtt ismertetését adjam az ügy fejleményeinek 
és azoknak a szempontoknak, a melyeknek a szervezetben érvé
nyesülniük kellett.

A külön képzőintézeti tanárképzés nemcsak nálunk, hanem 
külföldön is az iskolaügy legújabb fejleményei közé tartozik s 
most is csak szórványosan találhatók erre vonatkozó intézkedések.

Maga a modern értelemben vehető tanítóképzés sem n a 
gyon régi. A régi normális iskolák, a melyekben a tanítók képez
te lek , vagy inkább képződtek, csak a többinél teljesebb népiskolák 
voltak, a hol az idősebb tanulók pár évig inaskodtak a tanítói 
gyakorlatban. Tanítóik részben papok, részben világi tanítók 
ugyanazzal a qualificatióval mint a többi népiskolában.

* A M. IVd. Társaság 1899. május havi ülésén tartott előadás.
** Dezső Lajos : M. Pæd. 1892. 389. 1. — Sebestyén Gyula : M. Pæd. 

1892. fi 18. 1. — Kármán Már: M. Pæd. 1893. 72. 1.
Magyar Pedagógia. VIII. 6. 7. 21
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Talán nem is tartoznék ide a fölemlítése ezen kezdetállapot
nak, a melyben még önálló tanítóképzők sem voltak, s annál ke- 
vésbbé lehetett szó ezek számára külön tanárképzésről. De itt 
nyilvánult m ár az az elv, még pedig teljes egyoldalúsággal, a mi a 
tanítóképzés tulajdonképeni lényege, s a mi ennélfogva sohasem 
fog hiányozhatni belőle, az, hogy a tanítóképző szakiskola, tan ít
ványait a tanítói mesterségre kell kinevelnie. A normális iskolák 
rendszeréhen a szakképzésnek akkori általános módja érvényesült, 
a mely szerint egy arravaló mester mellett gyakorlati működés 
folytán kellett a mesterséget eltanulni s így akkor a tanítójelöltek 
tanítói is a tanítók közül kerültek ki.

A gyakorló iskola nálunk és világszerte máig is képviseli a 
tanítóképzés főelvének ilyetén alkalmazását s ebben a részben meg 
is kell ennek maradnia mindig. De nem mindenütt szorult ezen 
aránylag szűk körre a gyakorlat által való tanítónevelés. Angliá
ban mind máig a normális iskolák rendszerének alapján fejlődött 
tovább a tanítóképzés, egyes intézetekben valóban magas szín
vonalra. Másutt is csak fokozatosan engedett tért másnemű köve
telményeknek, melyek a tanítóképzésben mindinkább érvényesülni 
törekedtek, a mely követelmények két pontba foglalhatók össze ; 
egyik: a jelöltek műveltségi színvonalának emelése a közművelt
ségi tanulmányok által, másik : a gyakorlati eljárásnak elméleti 
alapon való megvilágítása és tudatossá tétele.

A külföld legtöbb államában ma is vegyes összeállítású a 
képzőintézeti tanári kar. Pl. Németországban részben theologiæ és 
philosophise candidátusokból, részben tanítókból áll. Ez utóbbiak 
nem csupán a gyakorlati kiképzésben működnek, hanem az egyes 
közműveltségi tárgyak előadói közt is szerepelnek. Külön, képző
intézeti tanári qualificatio egyik csoporttól sem kívántatik. A can- 
didatusok középiskolákra vannak képesítve, a tanítók népiskolákra. 
Természetes azonban, hogy ez utóbbiakkal szemben a kiválogatás 
elve érvényesül ; tanítói vagy irodalmi működésük által kiválósá
gukról bizonyságot tett tanítók alkalmaztatnak képzőintézetekhez.

Az egyetemet végzett candidatusok, a középiskolai tanár
ságra lévén képesítve, ez által a képzőintézetekre is qualifikáltak- 
nak tekintetnek. A középiskolai tanári képesítés, mint nálunk, 
úgy m indenütt általános tanári képesítés gyanánt szerepel, abban 
minden benne foglaltatik.

A tanítóknak képzőintézeti tanárságra való qualiücatióját



különböző követelményekhez kezdték kötni. Ezeket nem szándé
kozom fölsorolni. Két államban azonban intézményileg szervez
ték a tanítóknak képzőintézeti tanárokká képzését és képesítését. 
Ezeket legalább vázlatosan ismertetni akarom, mert a mi viszo
nyainkkal tanulságos összehasonlításra adnak alkalmat. E  két 
állam : Francziaország és Szászország.*

Francziaországban a 80-as évek elején állíttatott két intézet 
egyenesen a képzőintézeti tanárok képzésére, előbb a női jelöltek 
számára b’ontenay aux Eoses-ban, pár évre rá férfiak számára 
Saint-Cloudban. Fölvételi föltételek : tanítói oklevél vagy érettségi 
és legalább 20 éves életkor. A fölvételért pályázók közül fölvételi 
vizsgálat alapján válogatják ki a fölveendőket. A tanfolyam két 
éves ; a közös pædagogiai tanulmányok mellett két szakcsoport 
szerint oszlik meg a képzés. A tanfolyamot képesítő vizsgálat zárja 
be. A sikeres vizsgálatról képzőintézeti tanári oklevél adatik a 
jelölteknek.

A mi polgáriskolai tanító- és tanítónőképzőinkbe a fölvétel 
ugyanazon föltételekhez van kötve. A gyakorlatban nálunk is. 
m int Francziaországban úgy alakul a dolog, hogy 1—2 érettségis 
mellett, a jelöltek túlnyomó része a tanítók közül kerül. Felvételi 
vizsgálatra a mi intézeteink is jogosítva vannak, de nem gyakorol
ják, a mint hogy általában a felvételi vizsgálat sehol sem vált 
annyira rendszerré, mint a francziáknál. De azért nálunk is érvé
nyesül a kiválogatás elve. A fölvehetők száma korlátozva lévén, 
a sok jelentkező közül rendszerint teljessé tehető a szám a nélkül,

* Érdekes, hogy az első kísérletet képzőintézeti tanárok képzésére 
a franczia forradalom conventje tette. A III. évben ( 1794/5) elrendelte, 
hogy Parisban a legkitűnőbb tudósok vezetésével iskola nyittassák, a hol 
már tanultabb s 25 évnél idősebb polgárok a tanítás módszerét megtanul
hassák, abból a czélból, hogy aztán szétmenvén az országban, megtanít
sák erre azokat a polgárokat, a kik a közoktatás szolgálatára akarják 
magukat szentelni. Ezen feladat nagyságáról alkotott fölfogást mutatja, 
hogy ez iskolában Francziaország legelső tudósai alkalmaztattak, köztük 
vannak: Lagrange, Laplace, Bertliollet, La Harpe, Bernardin de St.
Pierre stb. Természetes, hogy ezek a tudósok nem népiskolai módszertant 
tanítottak. Laplace valószínűségi számítást, Lagrange függvénytant adott 
elő s általában valamennyinek első gondja volt a saját tudományos föl
fedezéseivel ismertetni meg a hallgatókat. Az iskola 4- hónapig élt, ak
korra már a conventnek is más gondja akadt. Az a sorsa volt, a mi sok 
más nagy gondolatnak, a mi akkor fölvillant, hogy nemsokára kimúljon.
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hogy a kitűnő és jeles oklevelek színvonalán alul kellene szállani. 
Tanfolyamaink, szintén két szakcsoporttal, három évesek. A tan
folyam ezen egy évi többlete a bevégzés idejére kiegyenlíti azt a 
korkülönbséget, a mit a franczia 20 éves korminimum okoz s azért 
mindent összevetve el lehet mondani, hogy a  f r a n c z ia  k é p z ő in té 
ze ti ta n á r k é p z ő k  és  a  m a g y a r  p o lg á r is lc o la i  ta n ító k é p ző k  e g y m á s 
s a l p á r h u z a m o s  in té z e te k .

Szászországban 1865 óta a jelesen végzett tanítókat két évi 
tanítói gyakorlat után egyetemre bocsátják. Ott végzett két évi 
tanulmány után «Psedagogische Prüfung» czímen vizsgálatot te
hetnek, a melyről p o lg á r is k o la i  és k é p z ő in té z e t i  ta n á r s á g r a  képe
sítő oklevelet kapnak. A tanulmányok rendje nincs megszabva. 
A képesítőn a pædagogiai tárgyakon kívül a polgáriskolákban és 
képzőkben taníto tt, szabadon választható öt tárgyból kell vizsgá
latot tenniök, a melyekből körülbelül olyan combinatiók kerülnek 
ki, mint a mi polgáriskolai tanítóképzőink szakcsoportjai, nem 
tekintve a mi férfi polgári-képzőnk mennyiség-természettudományi 
szakcsoportjának némely túlzásait. A képesítő vizsgálat követel
ményei szabályzatba vannak foglalva. Ezeket összevetve a mi 
polgáriskolai tanítóképesítőnk követelményeivel, meggyőződtem 
róla, hogy a mi követelményeink mértéke semmiben sem áll 
amazoké mögött.

Tehát sem a franczia, sem a szász képzőintézeti tanárképzés 
színvonala nem magasabb, mint a mi polgáriskolai tanítóképzé
sünké. Legalább intézményileg nincs magasabb színvonalra szer
vezve. Hogy aztán a frank és germán fejek külömbek-e mint a 
magyarok, s így a hasonló intézmények azokban nagyobb ered
ményt hozhatnak-e létre, ezt a kérdést fel lehet ugyan vetni, de én 
bizonyosan nem fogok a magyarok ellen felelni rá.

Az eddig elmondottak összefoglalása azt mutatja, hogy a 
tanítóképzésben kezdetben döntő, s azután is állandóan jelenté
keny szerep ju to tt a tanítóknak; továbbá, hogy a hol külön képző
intézeti tanárképzés szerveztetett, ott épen a tanítók számára 
szerveztetek.

Nálunk az 1868. évben kelt Népoktatási Törvény szervezte 
újra a tanítóképzést. A törvény nem írja körül a képzőintézeti 
tanár qualificatióját. Ez nem lephet meg, hiszen még akkor nem 
volt a világon képzőintézeti tanári oklevél, s valószínűleg a tör
vény tervezése idején készültek Lipcsében a legelső jelöltek a
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«Pädagogische Prüfung#-ra; nálunk pedig még a középiskolai ta 
nárképesítés ügye sem volt általában rendezve. Némi tájékozást 
adhat arról, hogy milyen qualitású tanárokra számítottak, a kép- 
zőintézeti tanári állásnak a törvényben megállapított javadalm a
zása, mely magasabbra volt téve, m int a középiskolai tanárok 
akkori fizetésének átlaga.

Az első szükségletről Eötvös miniszter úgy gondoskodott, 
hogy fölszólítást intézett azokhoz a tanárokhoz, a kik irodalmilag 
némi jelét árulták el a népoktatás iránti érdeklődésüknek, hogjr 
egy évig államköltségen tanulmányozzák a külföld népoktatását s 
azután vállaljanak tanári állást állami tanítóképzőknél. A felszó
lítást nagy számban követték úgy felekezeti, mint állami közép
iskolai tanárok s ezekből állíttatott össze az állami tanítóképzők 
első tanári generatiója.

De már 1872-ben megfordult az arány a középiskolai és 
képzőintézeti tanárok javadalmazásában s azóta ez az első forrás 
bedugult. Akkor történt, hogy egynéhány tanítói gyakorlattal és 
akadémiai képzettséggel biró egyén a minisztériumban ad hoc 
összeállított bizottság előtt vizsgálatra bocsáttatott s képzőintézeti 
tanárrá képesíttetett.

Már 1874-ben megnyiltak a polgáriskolai tanító- és tanító- 
nőképzőintézetek s onnan kezdve mindinkább rendszerré vált, 
hogy ezen intézetek képesítettjei közül egészíttessenek ki a képzők 
tanártestületei is. A gyakorlatban tehát ezen intézetek tanítóképző 
tanárokat is képeztek, bár formailag csak a zenére voltak jogo
sítva képzőintézeti tanári oklevelet adni.

Azon összehasonlításból, a melyet fennebb tettem ezen in té
zetek és a franczia meg szász képzőintézeti tanárképzők között, 
láthatjuk, hogy ebben a részben legalább, már akkor elértük a 
nyugateurópai színvonalat.

A mikor már megállapodottnak volt tekinthető az a szokás, 
hogy a polgári-képzők jelöltjei közül vétetnek a képzőintézeti ta 
nárok, akkor, 1887-ben ezen intézetek tanárkarai fölterjesztést in 
téztek a kormányhoz, a melyben javasolták, hogy az intézetet 
végzett jelöltek ne közvetlenül neveztessenek ki a képzőkhöz, ha
nem az erre jeles képzettségüknél fogva kiválasztottak még egy vagy 
két évig az intézetben visszatartatván, ott elméletileg és gyakorla
tilag továbbképezve készíttessenek elő a képzőintézeti tanári ál-
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lásra. Erre, még azon évben megnyíttatott mindkét intézetnél a 
képzőintézeti tanárképző tanfolyam.

A gyakorlati továbbképzésre elegendő alkalmuk nyílt a jelöl
teknek ezen intézetek kapcsolatában levő iskolákban, az interná- 
tusokban, convictusokban, a melyeknek folytonos szemléletében 
éltek, azokban tan ítási gyakorlatokat végeztek s a vezetés és fel
ügyelet teendőiben is az igazgatók keze alatt részt vettek. Az is
kolai életnek ebben az oldalában kellő tájékozottságot szerezhet
tek. Elméleti továbbképzésük végett szakirodalmi tanulmányokat 
kellett tenniök az intézeti tanárok útm utatása és támogatása mel
lett, s pædagogiai és szaktudományi házi dolgozatokat kellett ké
szíteniük. A mint a programm magát kifejezte, a jelöltek elméleti 
továbbképzése túlnyom ólag az «önképzés jellegével» bírt.

Maga ez a jelleg sokat volt támadva. Tényleg támadható is, 
főleg mint egyoldalú elv. De ez még kisebb baj volna ; a nagyobb 
baj az, hogy ez az egész programm kigondolva mégis jobban volt, 
mint végrehajtva. A végrehajtás jellemzésére elég lesz talán any- 
nyit fölemlítenem, hogy a programm végrehajtása tiszteletbeli 
mellékfoglalkozásként volt rábízva a polgári képzőknek különben 
is a szélsőségig tú lterhelt tanáraira.

Mielőtt ezen sokat támadott tanfolyam további sorsát vázo
lom, két dolgot akarok konstatálni. Egyik az, hogy a tanfolyam 
szervezésével m ár intézményileg túlhaladtuk azt a bizonyos nyu
gateurópai niveaut ; a másik, hogy a  ta n f o l y a m  á lta l  ism éte lten  és 
fo k o zo tta b b  m é r té k b e n  érvé n y esü lt a  k iv á lo g a tá s  e lve . Főleg ezen 
utóbbi körülménynek tudom be, hogy a tanfolyam  tizenkét éves 
fennállása óta kibocsátott jelöltjei képzőintézeti tanári állásukban 
minden illetékes tényező elismerését kivívták működésük által.

A tanfolyam csakhamar támadások tárgya lett. Most már 
volt mit támadni, m ert ez kifejezetten a képzőintézeti tanárok 
képzésére szerveztetek s ennélfogva tisztán ebből a szempontból 
volt bírálat tárgyává tehető. Akkor került az ügy e Társaságban 
is többszörös megbeszélés alá. A támadás czélpontja természete
sen a szervezet leggyöngébb oldala : az elméleti továbbképzésre 
vonatkozó intézkedések ellen irányult. Helyteleníttetett a tovább
képzésben alkalmazott elv (az «önképzés»); kétség nyilvánult az 
iránt, hogy a polgári képzők (főkép a férfiak képzője, az ú. n. Pæ- 
dagogium, mert a magyar lovagiasság kihagyta a támadásból a 
nők iskoláját) egyáltalában képesek volnának magasabb tudomá-
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nyos képzést adni, s aztán a tétel teljessége kedvéért kétségbe vo
natott, hogy bármiféle intézet képes legyen erre, hacsak nem 
e g y e te m  a neve. Olyan kizárólagossággal volt ez hangoztatva, 
hogy egy lépéssel tovább menve, már annak a kimondása követ
kezett volna, hogy m inden újfajta magasabb iskola k á r á r a  v a n  a 
magyar kultúrának, m ert veszélyezteti annak egységes nemzeti 
szellemét, a mit csak az egyetem monopóliuma által lehet biz
tosítani.

Ezen egyoldalú támadásokkal szemben a Pædagogium ta
nári kara, bár maga sem nagyon lelkesedett a szervezetért és egy 
ezelőtt kilencz évvel a kormányhoz intézett fölterjesztésében nyíl
tan kifejezte, hogy az eredeti szervezet mellett a képzés sikeréért 
felelősséget nem vállalhat, mégis védelmére kelt a tanfolyamnak, 
a mire már csak a zászló becsülete is kötelezte ; kiemelte a szer
vezet jó oldalait és megengedte, sőt követelte a maga részéről is, 
az elméleti képzés intensitásának hathatósabb biztosítékait.

S eb es tyé n  G y u l a  volt az, a ki itt tartott előadásában a kér
dés mindenik oldalát számba vette s arra az eredményre jutott, 
hogy a képzés gyakorlati részének minden föltétele megvan a 
Pædagogiumban, az elméleti részének pedig az egyetemen.

Innen kezdve azután ebben a minden szempontot mérlegelő 
irányban tárgyaltatott tovább a kérdés a képzőintézeti tanáregye
sület, majd a millenniumi kongresszus tanácskozásaiban. Fokoza
tosan megszilárdult az egyetértés a rra  nézve, hogy mely szem
pontoknak kell a kérdés megoldásában érvényesülniük, s nagyobb
részt az érvényesülés módjára nézve is.

A főszempontokat a következőkben sorolom fel :
E lső  az, hogy ta n ító k b ó l k e l l a  k é p z ő in té ze ti ta n á r o k a t  

n eve ln i. Ezt az ügy minden stádiumában, minden vitázó fél elfo
gadta alapúi. Csak abban volt eltérés, hogy némelyek a polgári 
képzőkön keresztül, mások közvetlenül akarták az okleveles taní
tókat az egyetemre küldeni.

M á so d ik  a k iv á lo g a tá s  elve. Láttuk, hogy a polgári képzők köz- 
beiktatásával való képzésnél ez az elv két fokozatban is érvényesül. 
A kik a tanítókat directe az egyetemre kívánják bocsátani, azok 
sem kívánják ezen jogosítványt a tanítói oklevélnek föltétlenül, 
hanem csak a kitűnő okleveleknek.

H a r m a d ik , a mi vita tárgya sem volt, annyira hozzátartozó
nak tekinti mindenki a képzőintézeti tanár qualitásáról alkotott
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fogalomhoz, az, hogy a képzőintézeti tanárnak, első sorban m in
den tanárok között, szüksége van a la p o s  e l m é l e t i  é s  g y a k o r l a t i  

p æ d a g o g ia i  k é p z e t t s é g r e .
N e g y e d ik  az alkalmazhatóság szempontja, a mely meg

kívánja, hogy a képzőintézeti tanár a középiskolainál s z é le s e b b  

k ö r ű  s z a k c s o p o r t r a  legyen képesítve.
Ö tö d ik  az a követelmény, hogy a képzőintézeti tanár s z a k -  

tu d o m á n y i  k é p z e t t s é g é n e k  s z í n v o n a la  s e  á l l j o n  a l a n t a b b  fo k o n ,  

m in t  a  k ö z é p i s k o la i  t a n á r é  ; ezt követeli az a helyzet, a melyet a 
képzőintézeti tanárság közoktatásunk rendszerében, mint a nép
oktatásügy vezető eleme elfoglal ; megköveteli továbbá a jelölt 
philosopliiai műveltsége, a melyhez hozzátartozik, hogy legalább 
egy tudományágban annak egész rendszerét áttekinteni tudó tájé
kozottsága legyen, hogy ebben tájékozást szerezvén a tudományos 
módszerek felől, ez által a tudományos gondolkozás magaslatára 
föl bírjon emelkedni.

Az első pontba belejátszik egy nagyjelentőségű kérdés, a 
melyet újabb időben több oldalról is feszegettek, ez a ta n í tó k  

e g y e te m r e  b o c s á tá s á n a k  kérdése. Sokkal többféle tekintet kíván 
figyelembe vételt ezen kérdés megítélésében, semhogy itt, ez alka
lommal tárgyalásába bocsátkozhatnám. Csak álláspontom jelzése 
végett kívánok annyit megjegyezni, hogy úgy a tanítóképzésnek, 
mint a tanítóknak érdekében nem tartom azt kívánatosnak. Nem 
azt jelenti ez, m intha megengedhetőnek tartanám , hogy azok előtt, 
a kiket hivatásérzetük vagy sorsuk a tanítói pályára vetett, a to
vábbi előhaladás ú tja  hatalm i eszközökkel elzárassék, vagy mintha 
nem követelném magam is, hogy út és mód nyújtassék nekik arra, 
hogy tehetség és tanulm ány árán a legmagasabb tanítói állásokig 
eljuthassanak, — de épen csak ez a követelmény az, a miben a 
dolog lényegét látom  s e mellett mellékkérdés az, hogy melyik 
úton jussanak el oda ; legfennebb azt a kívánalmat lehet fölállí
tani, hogy az út lehetőleg könnyű és biztos legyen. Egy olyan in 
tézetben van szerencsém szolgálni, a mely a tanítóknak épen ezt 
a szolgálatot van hivatva megtenni. Huszonhat év óta ezernél 
több tanítót vezetett ezen intézet a polgáriskolák, felsőbb keres
kedelmi-, felsőbb leányiskolák és tanítóképzőintézetek tanári és 
igazgatói állásaira és tanfelügyelői állásokra. Vezette őket egy 
teljesen az ő szükségletükhöz szabott rendszeres tanmenetben, a 
mit az egyetemen soha föl nem találhattak volna, hiszen még
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középiskolai kartársaik is, a kikhez pedig az egyetem leginkább 
alkalmazkodik, vajmi ritkán örvendhetnek egy ilyen tanm enet
nek. Vezette őket úgy, hogy ki-ki előre haladván a tehetségének 
megfelelő fordulópontig, ott biztos állásban megállapodhatott, és 
vezette minimális anyagi áldozatok koczkázatával részükről. így 
látva a dolgot, nem tudom elhinni, hogy az egyetemre bocsátás 
ábrándjáért hevülők tiszta tudatában legyenek annak, hogy milyen 
meglevő előnyöket akarnak ők fölcserélni több mint kétes jövőjű 
ábrándjukért.

Ezen némileg ide tartozó kitérés után visszatérek tárgyamra. 
Az volt a föladat, hogy azon öt pontban fölsorolt követelmények 
teljesítésére alkalmas szervezet találtassák.

Minden okos és egészséges reformnak első sorban a meglevő 
alapot kell számbavennie és ha lehet, azon fejleszteni a dolgot 
tovább.

Ezt látjuk a Közokt. Tanács javaslatában is nyilvánulni, 
mely az eddigi szervezetből megtartotta azt, hogy a  p o l g á r i  k é p 

z ő k e t  le g jo b b  s i k e r r e l  v é g z e tte k  k ö z ü l  v á l o g a t ta s s a n a k  a  j e lö l t e k ,  

azonban t o v á b b k é p z é s  v é g e t t  k é t é v i  e g y e t e m i  t a n u l m á n y r a  u t a l j a  

ő k e t . Van ugyan a javaslatnak egy pontja, a mely azok részére, a 
kik a polgári képzőket nem végezték, nyitva hagyja az útat, hogy 
négy évi egyetemi tanulmány és bizonyos más föltételek teljesí
tése után képesítő vizsgálatra jelentkezzenek. De ezt az alternatí
vát kidolgozatlanul hagyja a javaslat, az a pont csak föntartásnak 
látszik a jövő eshetőségekre és a kizárólagosság színét akarja távol
tartani, de a javaslatnak összes többi intézkedései az első a lter
natívára vonatkoznak, az van benne kidolgozva.

Lássuk, hogy ez a rendszer hogyan elégíti ki a fölállított 
követelményeket.

Maga a fölvételi föltétel már eleget tesz a két első követel
ménynek. Igen jól előkészíti a harm adikat is, a mennyiben ezek 
a jelöltek az elemi és a polgári tanítóképzőkben már hét éven át 
részesültek elméleti és gyakorlati paedagogiai képzésben és az 
ehhez szükéges philosophiai előtanulmányokban. Hosszú időn át 
volt foglalkoztatva értelmük ilyen irányban s kellően elő van ké
szítve arra, hogy rendszeres philosophiai és paedagogiai tanulm á
nyokkal ismereteik rendeztessenek. Eleget tesz a fölvételi föltétel 
a negyedik követelménynek is, talán  még túlzott mértékben is, 
úgy, hogy a polgári képzők szakcsoportjainak terjengösségét még
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korlátozni lehet a tanfolyam szakcsoportjainak összeállításában a 
nélkül, hogy a képzőintézeti szükségletet megszűnnénk kielégíteni.

Hátra van még az ötödik követelmény. Ez volt az eddigi 
szervezetnek is Achilles-sarka. Ha egymagában állana, nem volna 
nehéz a megoldás, de mert együtt kell teljesülnie a negyedikkel s 
még hozzá a harmadikkal, alig leküzdhető nehézségnek fog föl
tűnni. Azok részéről, a kik a képzőintézeti tanárok képzését elejé
től végig az egyetemre akarták bízni, még csak kísérletét sem lá t
tam ezen nehézség megoldására vonatkozó javaslatnak, sőt még a 
nehézségek számbavételét sem. Vegyük tehát most számba az ő 
alapjukon. Az volna a kivánalom, hogy tanítói oklevéllel, vagy 
esetleg érettségivel biró fiatal ember belépvén az egyetemre kép
zőintézeti tanárjelöltnek, ott négy vagy öt év alatt, először : széle
sebb körű philosophiai és pædagogiai készültségre tegyen szert, 
mint a mennyi középiskolai tanárjelölt kartársaitól megkívánta- 
tik, másodszor : több szaktárgyat tanuljon mint amaz, s harmad
szor : hogy mégis azzal egyenlő magas színvonalra emelkedjék 
szaktudományi képzettsége. Ezeken felül, ha érettségis volt az 
illető, még pótlólag a népiskolai pædagogia gyakorlatában kell 
készültséget szereznie, ha pedig tanító volt, ki kell pótolnia a kö
zépiskola és a képzőintézet tantervében mutatkozó tárgykülön- 
bözetet.

Az ilyen kísérlet eredményét úgy képzelem magamnak, hogy 
vagy megbukik száz jelölt közül legalább kilenczven, nem tudván 
megfelelni a követelményeknek, vagy pedig le kellene szállítani a 
követelményeket, a szaktudományi készültségben addig a mértékig, 
a mely még föltétlenül megkövetelendő a tanártól, a mely mérték 
a tanítási anyag fölötti uralkodást biztosító tárgyismeretben áll. 
Ezt a mértékét a szakképzettségnek azonban a polgáriskolai ta 
nítóképző is megadja, ezért nem szükséges az egyetemet venni 
elő, sőt ezen őzéiért fölösleges volna az egész továbbképző tan 
folyam.

A tanácsi javaslat a nehézség megoldását következőleg ter
vezi. Csoportosítja ugyan a tárgyakat a képzőintézeti szükséglet
nek megfelelő csoportokban, de a továbbképzés egész súlyát tú l
nyomóan egyetlen tárgyra veti, a mely a szakcsoportból a jelölttől 
szabadon választható s melyet a tervezet főtárgynak nevez. A kö
vetelményeket erre néze így írja körül: «A főtárgybólmegkövetel- 
tetik a tudományág alapos ismerete és átértése, tájékozottság a
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tudományos módszerekben és segédeszközökben s némi jártasság 
önálló alkalmazásukban.» Konkrétebb képet alkothatunk az itt 
körülírt színvonalról, ha a középiskolai tanárképesítő szakvizsgá
latának követelményeit tekintjük mértéknek. Hogy ez a czél elér
hető lesz, arról a következő megfontolások biztosíthatnak : a pol- 
gáriskolai képesítő vizsgálat az egyes tárgyakból részben többet, 
részben valamivel kevesebbet követel m in t a középiskolai alap- 
vizsgálat, általában azonban nem marad ez alatt. Az egyenlőnek 
tekinthető alapon azután mind a középiskolai, mind a képzőintézeti 
tanárjelöltnek két év fog rendelkezésére állani, hogy a szakvizs
gálat követelményeire elkészüljön. A képzőintézeti tanárjelöltre 
kedvezőbb, hogy erejét egyetlen tárgyra összpontosíthatja, a mi 
viszont időt enged neki, hogy philosophiai és pædagogiai tanul
mányokkal bővebben foglalkozzék m in t középiskolai kartársa. 
S a várható siker megítélésében nem hagyandó figyelmen kiviil, 
hogy a képzőintézeti tanári tanfolyamot mind egyénenként kivá
logatott jelöltek fogják látogatni.

A szakcsoportok melléktárgyaiból annyi tárgyismeretet k í
ván a tervezet, a mennyi a tanárt az iskolai anyag fölötti uralko
dásra képesíti. Ezt már a polgári képzők által megadottnak kell 
tekintenünk, a tanfolyam föladata itt csak a meglevő színvonal 
fentartása leend. Ennek eszközei lehetnek : nehány órai colle
gium hallgatása colloquiummal, hospitálás és gyakorlati tanítás 
a melléktárgyakban is, demonstrativ tárgyakban az iskolai demon- 
stratiók gyakorlása ; esetleg át lehet venni az eddigi tanfolyam 
programmjából egy-egy képzőintézeti és népiskolai tankönyv ta 
nulmányozását és erről referálást. Figyelembe veendő még, hogy 
a midőn a jelölt a melléktárgyakkal rokon főtárgy beható tanul
mányozásával megszerzi a tudományos gondolkozás képességét, 
ennek szempontjait alkalmazni fogja a mellékszakokban meglevő 
tárgyismeretére is s így a tanfolyam eredményeként azokban is a 
színvonal emelkedését lehet várni. Különben a középiskolai tanár
jelöltnek is van főtárgya, vagy választ magának főtárgyat tanár 
korában, a mivel behatóbban foglalkozzék, s az ebben fölmutatott 
tájékozottság és eredmények után ítéltetik meg tudományos 
színvonala.

Ilyen módon oldja meg a javasolt szervezet a nehezen össze
egyeztethető követelmények együttes kielégítését. Nem mondom, 
hogy más megoldás nem lehetséges, de m ást még senki sem m u
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tatott. Ebben pedig, mint végrehajtható tervezetben, a képzőinté
zeti tanárképzés föladatának legnagyobb nehézségeit is kielégítő 
módon megoldottnak tekinthetjük.

A képzés gyakorlati részét az eddigi tanfolyam programmja 
kiterjesztette nemcsak a tanítási gyakorlatokra, hanem a képző
intézeti internatus, convictus felügyeletében és vezetésében és az 
administrationalis teendőkben való segédkezésre is. Mindezekből 
az új tervezet csak a tanítási gyakorlatot (képzőben és népiskolá
ban) hagyja meg, a többit mind mellőzi. A tanítási gyakorlatot is, 
tekintettel a megelőző iskolákban végzett ilynemű gyakorlatokra, 
a minimumra szállítja le, hogy mennél kevésbbé legyen a jelölt 
elvonva egyetemi tanulmányaitól. Hogy a gyakorlat megszorításá
ban nem túlzott-e egy kissé a javaslat, azt kérdés tárgyává lehet 
tenni. Talán azon természeti törvény hatása nyilvánult itt, a m it 
az inga követ. Ez, ha kiütött egyik oldalra, azután ki kell neki 
ütni a másikra is. Az eddigi szervezet a gyakorlati oldal felé ütött 
ki, az új szervezet az elméleti oldal felé m utat kitérést. De a m int 
az inga idővel megállapodik az egyensúlyi helyzetben, úgy itt is 
várhatjuk a jövőtől és rábízhatjuk a helyes egyensúly létesítését. 
Hatás nélkül már most sem fog maradni az a körülmény, hogy a 
jelöltek anyaintézeteik kötelékében fognak maradni s az egész 
tanfolyam alatt folyvást szemlélhetik azok belső életét. A gyakor
lat majd ki fogja találtatni, hogy mikép lehet ebbe a passiv tanu l
mányba némi activ elemet is belevinni a főtanulmány károsítása 
nélkül.

A képzés feladatainak összefoglalására, különösen pedig a 
gyakorlati képzés megadására, a jelöltek felügyeletére, tanulm á
nyaik ellenőrzésére, támogatására és kiegészítésére a javaslat 
collégiumokat tervez. Általában az Eötvös-collegiuméhoz hasonló 
szerepet szán ezeknek.

Collegium közreműködésére itt még nagyobb szükség van, 
m int a középiskolai tanárképzésben. Az egyetem philosophiai 
facultása ha nem tisztán középiskolai tanárképző is, de főkép az. 
Ehhez a feladathoz alkalmazkodik leginkább. S ha ennek daczára 
hézagokat hagy a középiskolai tanárjelölt szükségleteinek kielégí
tésében, annál inkább valószínű a hézagok föllépése a képzőinté
zeti tanárjelölt egyetemi tanulmányaiban, a ki tanulmányai köze
pén ugrik be az egyetemi leczkék közé. Az új tanulmányokat az 
addigi alapba belekötni, s általában a hallgatott leczkék csoportját
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lehetőleg rendszeres tanmenetté összefűzni itt még kevésbbé nél
külözhető, mint a középiskolai tanárképzésben. A gyakorlati ki
képzés is ezen collegiumokra lévén bízva, azokban nagyobb m ér
tékben concentrálódnak a tanárképzés föladatai, mint az Eötvös- 
collegiumban.

A férfijelöltek collegiumát a Pædagogiumban, a nőjelöltekét 
az Erzsébet-iskolában helyezi el a javaslat. Tehát a jelöltek anya
intézeteiben, de az azokban levő polgári képzőktől és többi isko
láktól független szervezetben. A jelöltek csekély száma nem is 
engedi meg önálló collegiumok állítását, de ettől eltekintve is, 
ezen intézetek annyira egyesítik magukban a collegiumok fölada
tainak teljesítésére szolgáló föltételeket, hogy teljesen indokolatlan 
volna azokat föl nem használni.

Épen ez a tervezet egyik főjellemvonása, hogy meglévő in 
tézményeinket igyekszik fölhasználni ezen új czélra. Talán nem 
csak a saját elfogultságom láttatja velem úgy, hogy igen szeren
csésen használta föl azokat ezen sok nehézséget rejtő feladatnak 
minden irányban kielégítő megoldására; megerősít ebben a hitem 
ben az, hogy az első sorban érdekelt tényezők megnyugvással 
fogadták a tervezetet.

S jól esik elgondolnom azt is, hogy képzőintézeti tanárkép
zésünk tervezetét, épen úgy, mint annak idején polgáriskolai 
tanítóképzésünkét, magunk csináltuk meg, nem mentünk külföldre 
mintáért. Sőt, ha a végrehajtás megvalósítja azt, a mit a javaslat 
tervez, akkor a külföldnek lesz majd oka mintát venni ezen 
intézményekről.

Budapest. Kovács .János.
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AZ ERKÖLCSI NEVELÉS FELADATA*

4. Az erkölcsös jellem .

1. A z  e r k ö lc s ö s  j e l l e m  a  s o k o ld a lú  s z e r e t e t ,  a  h iv a tá s  s z e r e -  

te te ,  a  le lk i i s m e r e t ,  tö r v é n y t i s z t e l e t  é s  k ö te le s s é g  é r z e t  e g y e n é r té k e  és 

a z  e r k ö lc s i  n e v e lé s  s o k á g ú  f e l a d a t á n a k  e g y s é g e s  k if e je z é s e k é n t  
s z e r e p e lh e t .  Szeretet és lelkiismeret az erkölcsi nevelés munkájá
ban a legjellemzőbb fogalmak, mert magát az erkölcsiséget jelentik. 
A szeretet ugyanis annyi, mint akarat, az akarat meg annyi, mint 
szabad tevékenység, állásfoglalás, erkölcsi cselekvés; a lelkiismeret 
pedig ítélet, az ítélet zsinórmérték, a melytől erkölcsi cselekvésünk 
jósága függ. Folytatólagos összevonással : a szeretet és akarat meg 
a lelkiismeret és ítélet helyébe a z  e r k ö lc s ö s  j e l l e m  lép ; mert Ítélet 
és akarat, elv és te tt teszik az ember jellemét. Erkölcseink a jel
lemünk. Ha erkölcseink jók, jellemünk is jó, ha rosszak, jellemünk 
gonosz. Az ember, a kit erkölcsös, erkölcsileg jó jellemnek mond
hatunk, mindig lelkiismeretes, törvénytisztelő, kötelességérző, val
lásos, ideális, jó polgár, jó hazafi, jó gazda. A gonosz jellem m ind
ennek ellenkezője.

Az erkölcsi jellemtől különbözik a  l é l e k t a n i  j e l l e m .  Erkölcsi
leg jó jellem, t. i., am ely a mértéket egészen megüti, vagyis olyan 
ember, a ki változhatatlan elvek, feltétlen zsinórmérték szerint m in
dig következetes, soha meg nem ingó akaraterővel cselekszik, nem 
található. Szintoly kevéssé van egészen gonosz jellem. Azért s z o k 

tu n k  á l t a l á b a n  i s  j e l l e m r ő l  b e s z é ln i ,  a  m e ly e n  a z  e m b e r t  é r t jü k  -  

m in d e n e s tü l ,  a  m i n t  v a n ,  vele született és szerzett rátermettségé
vel, egyéniségével és személyiségével, tudományával és erkölcsei
vel, embert, a kiben nem mindig ítélet és akarat a cselekvés fö- 
tényezői, hanem organisatio, szenvedély, idők és körülmények is 
döntő szót mondanak.

Ide vonatkozólag mondja Kölcsey: «Saját eh araktert ritka 
bir ; állandót még ritkább. Sok charakter épül értelmi elveken, 
sok csupa vérmérsékleten vagy szenvedelmen. Elvet, mérsékletet 
és szenvedelmet változtatni oly dolog, mire ezer példánk van. Sok 
embert ismertem, kik bizonyos időben ilyen vagy amolyan lélek- V.
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szint viseltek; s később egészen másat vettek föl. Nem m intha 
tettetők lettek volna ; hanem mivel charakteri alapjaik változván, 
magoknak is kellett változniok. Sok emberben ismét a charakter 
helyét dacz pótolja ki; s ezek makacsok, míg ellenkezőjük van; 
nem lévén pedig, könnyen elhajolnak. Ilyenek gyakran lesznek 
mások játékává».1 Ezzel szemben a gonosz és mindenekfölött az 
erkölcsös jellem a sokaságon felülemelkedik. «Két erő tart felül 
a sokaságon : Ítélet és akarat ereje. E kettő nélkül ismereteid csak 
eltanult ismeretek, tetteid csak alárendelt tettek lehetnek : azon
ban mindkettőnek válhatatlanúl kell egybefüzetnie.»1 2 3

Lélektanilag ajellem  velünk születik és a viszonyok és körül
mények befolyása alatt képződik, egyértelmű azzal, a m it velünk 
született rátermettségnek, egyéniségnek, szerzett rátermettségnek 
mondunk ; ezzel szemben az erkölcsi jellem az akarat erejével 
szerzett, az egész lelki életen uralkodó, megingathatatlanul egy
forma érzés- és cselekvésmód.

Az erkölcsös jellemet minden kor nagyrabecsülte. Aristoteles- 
nél nem hiányzanak a vonásai és az utat is megjeleli, a mely 
hozzávezet.8 A «vir bonus», a kit Quintilianus nevelésében szem 
előtt tart, a ki «az összes erények» birtokában van és a ki «erkölcs
ben» tökéletes, nem más, mint az erkölcsös jellem.4 5 Szintúgy a 
Horatius rajzolta «iustus et tenax propositi vir», kit nem tántorít 
meg pártos agyarkodók bűn-unszolása, nem remegtet . . .  fejedelmi 
harag . . . rendíthetetlen roskad össze, rá a világ ha romokba 
dűl is.6

A kereszténység nagy jellemeket nevelt, meggyőzödéses 
férfiakat, kik elveik mellett mindvégig állhatatosan megmaradtak 
és meggyőződésükért akárhányszor életüket áldozták. Különben a 
kereszténység egész szelleme, a melylyel a népek közé jö tt, alkal
mas volt jellemek nevelésére. «A keresztényseg, mondja W illmann, 
szüntelen cselekvésre nógat és arra késztet, hogy meggyőződésünket 
tettben nyilvánítsuk, a melynek a jó és a törvény szolgál zsinór
mértékéül. Gyökerei az ész és az akarat körébe egyaránt belenyúl
nak. Megvilágítja az indítékok, az akarati tevékenységek és gyakor

1 Parainesis Kölcsey Kálmánhoz.
* I. m.
3 Polit. VII. 14. és 15. fejezetben.
1 Inst. O rat. Prosom.
5 Carm. III. 3.
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lati ítéletek szövevényes körét; új fogalmi meghatározások, a 
melyek a régiek öntudatából hiányoztak, támadnak, a minő a 
jóakarat, bona voluntas, et âoxia, továbbá a lelkiismeret, conscientia, 
auvscórjtng. Az akarat megjelelésére általában szavakat alakít, a 
melyek az ókoriak előtt ismeretlenek : >') ébjfia és iïéhrjotç, az isteni 
akarat megjelelésére, dilryia deoű, a törvény forrása, és az em
beri akaratra, a mely a törvényt teljesíti. A jó, a törvényszerű 
akarat szemben áll «a test és az ötletek akaratával», voluntas 
carnis et . cogitationum. д-сХпиата ty,ç aap/.oq хае rwv dlavoewv. 
Minden akarati működésnek és törekvésnek a törvény nemcsak 
zsinórmértéke, hanem  megnyugvásának is forrása, mert «békeség 
a jóakaratéi embereknek».1 Ezen szellem hatása alatt készült Alex. 
Kelemen Haioayajyóqa, a szentatyák, a középkori nevelők és a 
humanisták neveléstani munkálatai.1 2

Kifejezetten K ant és Herbart tűzték a nevelés czéljáúl az 
erkölcsös jellemességet. Kant szerint első dolgunk az erkölcsi 
nevelésben a jellem képzése. A jellem a maximák szerinti cselekvés 
készségében áll. Tökéletes engedelmesség, őszinteség és társas szel
lem tartoznak hozzá.3 «А jellem azon erős elhatározásban áll, 
hogy valamit teszünk, s egyúttal az elhatározás végrehajtásában. 
Vir propositi tenax, m ondja Horatius, s az ilyen igazi jellem. A mi 
az erkölcs ellen van, nem lehet az elhatározás tárgya. Gonosz em
berben a jellem igen gonosz, s itt már makacssággal állunk szem
ben, de azért mégis tetszik, ha elhatározásainak végrehajtásában 
állhatatos, habár jobb volna, ha a jóban volna ilyen. Hogy a gyer
mekben erkölcsi jellem et képezzünk, a kötelességeket, a melyeket 
teljesítenie kell, a lehetőség szerint példa és rendelkezés útján 
tudomására hozzuk.»4 * — Herbart és követői tudvalevőleg a nevelés 
munkáját három részre osztják : kormányzásra, oktatásra és fegyel
mezésre. A kormányzás rendtartás ; eszköze az oktatásnak és 
fegyelmezésnek, m int a tulajdonképeni nevelésnek, és az a dolga, 
hogy a gyermek akaratát meghajlítsa; eredménye, ha jól kezeltük, 
a közvetett erény, vagyis a tudattalan szokások és készségek.6 Az 
oktatás és fegyelmezés képezik az akaratot, a közvetetlen, vagyis

1 Geschichte des Idealismus. II. В. 62—63.
2 Bibliothek f. kath. Pädagogik. I., IL, III., VII., VIII., IX., X.
3 Ueber Pädagogik. Ed. Willmarm 96—100.
4 I. ш. 102—103.

Ziller, Alig. Pädag. 108. 1.
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belátáson alapuló erényt és az erkölcsi jellemet : az oktatás köz
vetve, a gondolatkörnek megfelelő képzésével, a fegyelmezés köz- 
vetetlenül.1 «Ha az oktatás sikeres volt s elérte czélját, a sokoldalú 
érdeklődés fölébresztését, még akkor is csak nagy messzeségben 
lebeg előttünk a nevelés czélja, az erény. A fegyelmezés teszi majd 
az oktatást neveléssé, az fogja az érdeklődésből és érdekeltségből 
az erényt nevelni. Az erény azonban eszmény, mely elérhetetlen 
magasságban lebeg fölöttünk ; a hozzá való közeledést erkölcsös
ségnek mondhatni. Mivel pedig az ifjúság rendesen úgy fejlődik, 
hogy a képezhetőség, a határozatlanság állapotából átmegy a kép
zettség és határozottság állapotába, azért az erényhez való közele
dést is megerősödésnek, megszilárdulásnak vehetni. Az erkölcsös
ségnek nem szabad ingadozni, a nem erkölcsösnek nem szabad 
megszilárdulni ; azért a fegyelmezés czélját az erős erkölcsi jellem 
ben kell keresnünk és találnunk.»'1 2 3 4 *

ú. M in ő  v i s z o n y  v a n  lé le k ta n i  é s  e r k ö lc s i  j e l l e m  k ö z t  9  «Keb
ledben és fejedben ezerféle erő szendereg, mit f e lk ö l te n i ,  k i f e j t e n i  

és  a l a k í t a n i  tendolgod. Ugyanazon személy teheti magát jóvá vagy 
gonoszszá, bölcscsé vagy esztelenné, indulat és körülmény rabjává 
vagy urává. Isten teremtett, és azt ember nem teheti ; de a  t e r e m 

té s  á l t a l  le te t t  a n y a g n a k  a l a k o t  a d n i ,  vagy azt alakról-alakra vál
toztatni magában és magán kívül : ez az emberiség hatalmi és 
szabadsági nagy köre.»8 Valóban a jellemet, ha keletkezésében 
vizsgáljuk, lehetne úgy meghatároznunk, hogy «a  te r e m té s  á l t a l  

le te t t  a n y a g n a k » a d o t t  a la k .  Herbart szerint is van a jellemnek 
tárgyi része, melyet az ember megfigyelés alkalmával már m agá
ban készen talál, és alanyi része, mely a megfigyelés alatt támad.» 
Az alanyi rész persze a tárgyi rész alapján támad és a tárgyi rész 
nem vész el az alanyinak kialakultával.1

A lélektani jellem vagy a jellem tárgyi része «a teremtés 
által letett anyagnak» felel meg, a velünk született rátermettség, 
az egyéniség és a környező tényezők behatása alatt ösztönszerüen 
kialakult jelleg állapítják meg a kereteit; az erkölcsi jellem az 
ember «hatalmi és szabadsági nagy köré»-ben tudatos, czélszerü

1 I. m. 134—135. és 395. 1.
2 Pacher, Herbart neveléstudománya, 65—66. 1.
3 Kölcsey, Parænesis.
4 AÚgem. Piidag. III. B., I. I. 2. Ed. Willmann. J. B. 457—461. 1.
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akarati tevékenységnek eredménye, a személyiség alkotása. K é r 

d é s ü n k  a lélektani és erkölcsi jellem viszonyáról e szerint a  r á t e r 

m e t ts é g ,  e g y é n is é g ,  s z e m é ly is é g  és j e l l e m  v i s z o n y á n a k  k é r d é s é v é  

a la k u l  á t.

S azok után, a miket a rátermettségről, egyéniségről és nevelés
ről általában megállapítottunk,* a felelet valóban csak az lehet, hogy 
a  lé le k ta n i  é s  e r k ö l c s i  j e l l e m  e g y m á s r a  u t a l n a k ,  m i n t  a n y a g  és a l a k  

ö s s z e v a ló k ,  e g y m á s t  k ie g é s z í t ik .  Az erkölcsi jellem, mint a nevelés 
feladata, valamiképen megvan «a teremtés által letett anyagban» ; 
mert különben jellemes ember ép oly kevéssé volna lehetséges, 
mint a hogy nem lehetséges jellemes oroszlán. Másrészt azonban 
a tapasztalat azt mutatja, hogy az ember még sem születik, hanem 
nevelődik jellemesnek, s hogy a nevelés határozottan szükséges 
hozzá. A jellem tehát, illetőleg a jellemesség föltételei, egyúttal 
kivüle vannak az egyéniségnek, ép úgy, a m int a közgazdaság és a 
közélet tartalma, a tudomány és a művészet kivüle vannak az em
beri természetnek. De valamint ezeknek gyökérszálai az emberi 
szívbe nyúlnak és ott szükségletek és képességek alakjában jelent
keznek, a melyeknek kielégítése és kifejtése külső tárgyra utal és 
szorul; szintúgy megvan az emberben a jellemnek is a szükséglete 
és képessége, a mely betöltésre és kiépítésre vár. Az élet és a köz
vélemény itélőszéke is ez értelemben dönti el a kérdést; mert jel
leméért és a belőle folyó cselekedetekért első sorban azt teszi 
felelőssé, a kié a jellem, másrészt azonban egyúttal annak organi- 
satioját, nevelését veti mentségül latba, a kit elitéi. Egyébként nem 
igen akad, a ki a jellem lélektani és erkölcsi részének összevaló- 
eágát tagadná; kérdéses inkább az, m e n n y i t  Í r ju n k  a  j e l l e m b ő l  a  

r á te r m e t t s é g ,  m e n n y i t  a z  e g y é n is é g  és  m e n n y i t  a  s z e m é ly is é g  l a p 

j á r a  ?
A jellemnek legkifejezőbb vonása: a  v á l to z h a t a t l a n s á g , a z  

á l la n d ó s á g ,  a  k ö v e tk e z e te s s é g ,  érzésben, gondolkodásban, elvekben 
és cselekvésben egyaránt. Maga az eszes emberi természet, kinek 
a rátermettsége, az egyénisége és személyisége forrása ennek a 
sajátságnak: az eszes természetben határozódik a jellemeknek, a 
hány csak van. az egyforma szabása, az egyéniségben és személyi
ségben a megannyiféle alakja, mind a háromban a változbatatlan- 
sága, állandósága, következetessége. A hány egyén csak van, mind

* Ált. P®d. 3. §.



egyik érzéki, társas, ideális és vallási lény és mindegyik szükség
leteinek kielégítésére és képességeinek kifejlesztésére állandó és 
szükségképeni viszonyban áll a földhöz, a joghoz, családhoz és tá r
sadalomhoz, a tudományos vizsgálatra és művészi alkotásra kínál
kozó tárgyakhoz és végre az Úristenhez. Mindegyik csak úgy él 
emberhez méltó életet, ha az ész viszi benne a vezérszerepet, ha 
az érzéki törekvés mozgalmassága a szabad akarat vezetése alatt 
áll. Az is «régi panasz, hogy az emberben sokszor szinte két lélek 
v an » ;1 szent Pál apostol ezt szabatosabban így fejezi ki: «Más 
törvényt látok tagjaimban, ellenkezőt elmém törvényével, és engem 
rabbá tevőt».1 2 Másutt bűnnek nevezi az apostol a tagoknak ezt a 
törvényét, mert bűnből származik és bűnre vagyis erkölcsileg rossz 
cselekedetre visz. Kendesen fékevesztett szenvedély alakjában nyi
latkozik, s ebből csak a fékevesztett állapot'nem  tartozik a term é
szethez, a szenvedély maga vele já r ;  vagy rosszra való készség 
alakjában jelenik meg, a minő az egyéniségben átöröklés, vér- 
mérséklet, szokás alapján rendesen van s mint afféle második 
természet bizony érvényesülni akar, ha nem kell is okvetetlenül 
érvényesülnie. Mindez együttvéve teszi a változhatatlanságnak, az 
állandóságnak és következetességnek, a jellemnek alapját a terem 
tés által letett anyagban. M a g a  a z  e s z e s  e m b e r i  te r m é s z e t  m a g á 

b a n  és v i s z o n y á b a n  a  m in d e n s é g h e z  v á l to z h a ta t la n ,  á l l a n d ó  é s  

k ö v e tk e z e te s ,  s  m in t  i l y e n  a l a p j a  a  j e l l e m  á l la n d ó s á g á n a k .  T a r t s d  

m e g  a z  e s ze s  e m b e r n e k  m e g f e le lő  r e n d e t  : e z  a  tö r v é n y ,  a mely a 
természetbe van írva és onnan a maga idején kiolvasható, a l a p j a  

a  je l l e m b e l i  k ö v e tk e z e te s s é g n e k .

A  v e lü n k  s z ü le te t t  r á te r m e t t s é g e n  a l a p s z ik  a  j e l l e m  v á l t o z -  

h a ta t la n s á g a ,  a z  e g y é n is é g e n  a z  á l l a n d ó s á g a ,  a  s z e m é ly i s é g e n  a  

k ö v e tk e z e te s s é g e .
a )  A v á l to z h a ta t la n s á g  az eszes emberi természeten alapszik, 

velünk születik és annyit jelent, hogy az eszes ember nem lehet 
mássá, mint eszes emberré. A nevelés, a mely ezt a törvényt meg
vetné vagy az eszes természetben rejlő törvényszerűséget lábbal 
taposná, hiábavaló és lehetetlen dologra vállalkoznék. A változ
hatatlanság természettörvényen alapszik, a melylyel vele jár, hogy 
működésében állandó, mert szükségkéjien való. A nevelés elmélete

1 Herbait, Allgem. Piiilag. Щ . B. 1. Edit. Willmann, I. 157.
2 Kóm. 7, 23.
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tanulságot vonva e tényből szabályt alkothat, a mely így hangzik : 
a  j e l l e m  a  v e l ü n k  s z ü le te t t  r á t e r m e t t s é g e n ,  a z  e m b e r i  t e r m é s z e t  

k e r e té b e n  é s  a  b e n n e  r e j lő  t ö r v é n y s z e r ű s é g  ú t já n  k é p z ő d ik  és  

a la k u l  k i.  A természettörvény, a mely e jelenségben mutatkozik, 
kivételt persze szenvedhet vagy akár toldást, tökéletesítést is kap
hat. Hozzáértő természettudós is felfüggesztheti vagy tökéletesít
heti a természettörvény működését. Isten, a természet alkotója, 
többet is tehet. S mivel a kinyilatkoztatásból tudjuk, hogy az em
ber nem csak eszes emberré, hanem Isten fiává és a mennyország 
örökösévé is lehet, s hogy az Úristen ép ezért bölcsen alkalmaz
kodva az eszes emberi természetet malaszttal, isteni erővel a szent
ségekben beoltja és gyarapítja, az isteni természet részesévé teszi ; 
a velünk született rátermettségen mindig a születés és újjászületés 
eredményét értjük, szintúgy tágítjuk és tökéletesítjük a többi 
fogalmak tartalm át is.

b ) Az á l l a n d ó s á g  az egyéniségen és a szerzett rátermettségen 
alapszik. Az egyéniség a velünk született rátermettség elemeinek 
különböző számarányában áll. Öröklés és vérmérséklet a tényezői. 
Minden ember érzéki, társas, ideális és vallási lény ; de ezek az 
elemek nem egyenlő mértékben, hanem a hány ember van, annyi
féle kapcsolódásban vannak bennünk. Az egyéniség szintén velünk 
születik; hatásában, a mely a természettörvény hatásával jelent
kezik, szüli az állandóságot, a mely a jellemeknek egyforma sza
básuk daczára is m ás lélekszint ad. Az állandóság ellen, a mely az 
egyéniségen alapszik, könnyebben lehet ugyan neveléssel tenni, 
mint a változhatatlanság ellen; de azért általában háladatlan, 
végelemzésben eredménytelen és mindig káros vállalkozás, mert az 
erős egyéniségek, a kik képességeik tudatában és arányában 
érvényesülni akarnak az élet szinterén, többet érnek, mint a ha tá
rozatlan, önállótlan és alaktalan emberek. A beszéd vége tehát itt 
is az, hogy a  j e l l e m  k ia la k í tá s á b a n  a  g y e r m e k  e g y é n is é g é v e l  

s z á m o t  k e l l  v e t n ü n k ,  h o g y  a z  i l y  é r te l e m b e n  v e t t  e g y é n is é g  k e r e te i t  

n e m  le h e t b o s z u l a t l a n ú l  á t lé p n i .  — Az állandóság, a mely a szer
zett rátermettségben gyökeredzik, már nem  természettörvényen, 
hanem megszokással támadt készségen alapszik. A szerzett ráter
mettség különben átcsap az egyéniség körébe, a mint viszont az 
egyéniség a szerzett rátermettséggel párosul. Az utóbbin t. i. az 
emberi természetnek alaköltését értjük a környező tényezők be
folyása alatt, a m ennyiben e folyamat tudattalan hasonulással
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megy végbe. Mivel pedig a gyermek m ár az anyaméhben sok olyan 
tényező behatása alá kerül, a melyek az eszes emberi természet 
elemeinek számarányán vagyis az egyéniségen kívül esnek, még 
születése előtt szerez bizonyos tulajdonságokat, a melyek csak 
másodsorban nevezhetők egyéni sajátságoknak. Ezek ugyanoly 
természetű tulajdonságok, mint a minőket az ember születése után 
megszokással sajátít el és tesz második természetévé. Az egyéniség 
pedig annyiban fűződik össze a szerzett rátermettséggel, a mennyi
ben az emberek a második természetté lett sajátságokat tényleg az 
egyéniséghez számítják, holott bizonyos, hogy ezek még inkább 
csak másodrendű, esetleges egyéni tulajdonságok. Az eredmény 
ebből világos. A  je l l e m k é p z é s n e k  m in d e n e s e t r e  s z á m o ln ia  k e l l  a  

s z e r z e t t  r á te r m e t t s é g g e l ,  a z  e s e t le g e s  e g y é n i  s a já t s á g o k k a l ,  d e  s z ü k 

s é g  e s e té n  e r e d m é n y n y e l  e l le n ö k r e  i s  f o l y h a t .

c )  A k ö v e tk e z e te s s é g  végre a személyiségből származik, a 
mely az ember eszes voltában határozódik. Az állat nem személy, 
mert nincs esze és szabad akarata. Az ember személy, vagyis ön
magában létező eszes egyéniség, a ki önmaga határozza el magát 
a cselekvésre. Itt tehát már nem természettörvény szerint folyik a 
ténykedés, hanem szabvány és erkölcsi törvény szerint ; de azért e 
körben sincs önkény, ha nincs is természeti, v a n  e r k ö lc s i  o k s á g  é s  

t ö r v é n y s z e r ű s é g , a  m e ly  a  j e l l e m b e l i  k ö v e tk e z e te s s é g n e k  a l a p j a .  

A jellemképzésnek e körben van az elsőrendű munkatere. F ő
szabálya : h a s s o n  a  g y e r m e k r e  o ly  m ó d o n ,  h o g y  e l f o g la l ja  é s  m i n 

d e n k o r  m e g t a r t s a  a  m in d e n s é g b e n  a z t  a z  á l lá s t ,  a  m e ly  ő t  e s z e s  

t e r m é s z e t é n é l  f o g v a  m e g i l le t i .  A szükségképeniség helyett a  s z a 

b a d s á g  itt a jellemképzés f ő tö r v é n y e  ; első sorban ugyan az a 
szabadság, a mely az önkényt kizárja; azután, sajnos, a bűnös 
önkény szabadsága is, a mely letér az erkölcsi rend szabta útakról 
és erőszakosan zavarja azt a viszonyt, a melyben az eszes természet 
a mindenséghez áll. A szabad ténykedés e körében szabad kézzel 
nyúl a jellemképzés még a velünk született rátermettség és az 
egyéniség területére is, nem ugyan azért, mert ezt rosszul teszi, 
hogy ott irtó, hanem hogy s z a b á l y o z ó  m unkát végezzen és e lő 

á l l í t s a  a z t  a  r e n d e t ,  a  m e ly  a z  e s z e s  e m b e r i  te r m é s z e tn e k  m e g f e le l .  

Ez a munka ugyanis előföltétele egy fontosabbnak, a mely abban 
áll, hogy a  n ö v e n d é k e t  a  m in d e n s é g h e z  a  s o k o ld a lú  s z e r e te t  ú t j a i n  

v i s z o n y í t j a .  Ha e munka kizárólagosan az igazi szabadság törvény- 
szerűségét követné, erkölcsös jellem képződnék ; de mivel kisebb-
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nagyobb mértékben az önkényes szabadság búvóhelyein is jár, a 
szeplőtelen jellem vajmi ritka.

A jellemről az újabb irodalomban Schoppenhauer irt.1 Nálunk 
Pauer Imre tárgyalja behatóan, Schoppenliauertól kevés eltérés
sel, saját ethikai elmélete keretében.1 2 Pauernek igaza van, hogy a 
eharactert nem tekinthetni «mint egy egészen a szabad akarattól 
függő, tetszés szerint nevelhető és nemesíthető, vagy épen gyökeré
ben teljesen átalakítható, kiforgatható dolgot, melyben semmi 
eredeti constans elem, például alapsajátság vagy dispositio sincsen«. 
Ez szélsőséges felfogás. Ámde Pauer is szélsőségben jár, midőn azt 
állítja, hogy «a character nem a művészet remeke, vagy talán mes
terségesen alkalmazott más tényezők mesterműve, hanem a ter
mészet alkotása. A művészet, az úgynevezett jellemfejlesztés 
különféle módjai : a nevelés, tanítás, szoktatás, dressura stb. csak 
annyit eszközölhetnek, hogy kifejleszthetik vagy esetleg elfojthatják 
azon latens hajlamokat, a melyek m int szellemi vagy erkölcsi 
talentumok, vagy ellenkezőleg mint extravagáns dispositiók — 
valamely egyén characterében, hozzáértő módon alkalmazott meg
figyelés és próbák útján, ha néha nehezen is, de mégis fölismer - 
hetők, vagy önkénytelenül is föl-föltünnek». Az igazság az, hogy a 
j e l l e m  s e m  k i z á r ó l a g  a  m ű v é s z e t ,, s e m  k i z á r ó l a g  a  te r m é s z e t  a l k o 

tá s a ,  h a n e m  m in d k e t tő é  e g y ü t te s e n .  Különben Pauer nem helyez
kedik a Schoppenhauer merev álláspontjára. Ha következetességet 
keresünk és viszünk bele fejtegetéseibe, alig valamit kell rajtuk 
kifogásolnunk. Felfogásunkkal összeegyeztethető az az állítás, hogy 
«a character merőben individuális egyéni tulajdon», spedig annyi
val inkább, mert Pauer is kétféle egyéni sajátságokat különböztet 
meg Schoppenhauerrel szemben : állandó és változhatatlan elemet 
és változó, tehát egyúttal változtatható tulajdonságokat. Csak az a 
kár, hogy nem magyarázza meg, mit ért ama «constans elemen», 
és hogy további fejtegetéseiben, főleg ott, a hol a jellemfejlesztés 
értelmét és feladatát mondja meg,3 egészen szem elöl téveszti a 
megkülönböztetést. Helyes állítás az is, hogy «az individuális cha- 
racternek alaptulajdonságai vagy főbb vonásai, implicite — m int 
elrejtett dispositiók vagy hajlamok, m ár eredetileg megvannak a

3 4 2

1 Die beiden Grundprobleme der Ethik.
2 Az ethikai determinismus elmélete. 49—-60. 1.
3 I. m. 195—196. 1.
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szervezetben m int örökölt tulajdonok : azokat tebát az ember 
magával hozza a világra». Az individuális character állandó es 
változó elemeit itt is számba kell venni. S ez esetben a változha- 
tatlanság dolgában még szigorúbb felfogásunk van, mint Pauer- 
nek, mert a Pauer értelmében véve a szervezet átalakulásában, a 
melylyel «párhuzamosan fejlődhetik és g y ö k e r é b e n  is módosulhat 
a character»,1 hinni nem tudunk. Már nagyobb kifogás alá esik 
Pauernek az az állítása, hogy a jellemfejlesztés, a mennyiben «a 
cselekedet külső formáit akarná determinálni és kierőszakolni : az 
okosság fejlesztése»1 2 3. Okosság, elv, Ítélet mindenesetre szükséges 
hozzá, de legkevésbbé sem elégséges, ha akarati tevékenység nem 
jár a nyomában, a mely az okosságnál sokkal fontosabb. I tt is áll. 
a mit Erasmus a ratio rerum és verborum viszonyáról mondott : 
verborum prior, rerum potior, vagyis : mentis prior, voluntatis 
potior.

H e r b a r t  a teremtéstől letett anyag és a jellemképzéssel adott 
alak közti viszonyt szintén tárgyalja, habár megállapításai nehéz
kesek és igazán csak attól érthetők, a ki a bölcsész Herbartot is 
ismeri. О  m in d e n e k e lő t t  k ü lö n v á la s z t j a  a  j e l l e m e t  a z  e r k ö lc s ö s s é g 
tő l ,  a minek kettős tekintetben van helyes vagy helytelen értelme. 
Egyik értelme, hogy az, «a mi az ember akaratában állandó és 
maradandó, az, a mit az ember akar összehasonlítva azzal, a mit 
nem akar, a mit magában zár és a mit magából kizár», vagyis, az 
ember jelleme 8 épenséggel oly alakot is ölthet, illetőleg oly alak
kal is bírhat, a mely erkölcsileg jónak épen nem mondható, holott 
senki, a ki az erkölcsösség szaván valamit ért, sem mondhatja, 
hogy az emberben már elégséges a valamiféle jellem; 4 nem, a je l
lemnek erkölcsösnek kell lennie ! Eszünk ágában sincs e követel
ményhez teljes lélekkel nem csatlakozni, de azért azt a megjegy
zésünket nem nyomhatjuk el, hogy a  n e m  e r k ö lc s ö s  j e l l e m n e k  i s  

v a n  e r k ö lc s i  j e l l e g e .  H erbartaz erkölcsösséget jó erkölcsök értelmé
ben veszi ; ámde nemcsak jó, hanem rossz erkölcsök is vannak, 
közömbösségi állapot pedig, a melyben az ember se erkölcsös, se 
erkölcstelen nem volna, nincsen, s így az a jellem, a mely az

1 I. m. 136.
- I. m. 195. 1.
3 Allgem. Pädag. III. В. I. lap.
4 I. m. III. B. 2. lap.
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erkölcsösség követelményeinek meg nem felel, legalább is nem 
erkölcsös, hogy erkölcstelennek ne mondjuk. Herbart összezavarja, 
illetőleg rendszerével összhangzásban nem különíti el az erkölcsi 
jelleget az erkölcsi jóság vagy rosszaság jellegétől. Az erkölcsi jel
leg a tudatosságban és szabad elhatározásban, az erkölcsi jóság 
vagy rosszaság az erkölcsi szabványnyal való megegyezésben vagy 
eltérésben határozódik. A tudatosság és akarati tevékenység közös 
elemei a jellemnek és erkölcsnek, közös vonásuk még az is, hogy 
mindegyik az akarat állandó irányát tételezi föl, s ez az állandó 
akaratirány, a tudatosság és szabad tevékenység egyaránt megvan 
az oly jellemben, a mely az erkölcsösség követelményével egybe- 
hangzik, és az olyanban, a mely eltér tőle. Minden jellemnek van 
tehát erkölcsi jellege; a jellem, a mely az erkölcsi rend követel
ményeihez mérve a mértéket megüti, erkölcsileg jó, vagy, mint 
mondani szoktuk, erkölcsös jellem; az a jellem pedig, a mely e 
zsinórmértéktől elüt, erkölcsileg rossz, vagy erkölcstelen jellem. 
Másik tekintetben meg azért van értelme a jellem és erkölcsösség 
elkülönítésének, m ert így jobban előtérbe lép a rátermettség és 
egyéniség meg a jellem  közt meglevő viszony. Ámde tévedne, a ki 
azt hinné, hogy az erkölcsösség, általában az erkölcs, ráadás 
számba megy az emberben, s hogy nincsenek meg már magában 
az eszes emberi természetben az erkölcsnek is a csirái. A meg
különböztetés sokkal helyesebben így hangzanék : lélektani jellem 
és erkölcsi jellem, a mely megkülönböztetésben a lélektani jellem 
összeesik a velünk született rátermettség, az egyéniség és a szerzett 
rátermettség körével, az erkölcsi jellem pedig a személyiségben 
határozódik, tudatos műveleteknek és szabadakarati tevékenység
nek eredménye. H erbart tényleg a jellemet elkülönülten az erköl
csösségtől lélektani jellem értelmében akarja venni, mert «lélek
tani jelenségek felsorolásának» tekinti a jellemről általában irt 
sorokat ; 1 igazában mégis az erkölcsi jelleg elemeit, a tudatosságot 
és, a mennyiben nála szóba jöhet, az akarati tevékenységet is bele
keveri;1 2 3 az erkölcsösség fogalmának meghatározása pedig első sor
ban az erkölcsi alaj>elv, az erkölcsi zsinórmérték meghatározásával 
foglalkozik,8 habár az erkölcsi jelleg tényezőit itt is szóba hozza.

1 I. m. III. В. lap.
2 I. m. III. B. 1. lap. II.
3 I. m. III. B. 2. lap. II. és 3. lap. I—II.
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A fogalmaknak ez a zavarossága okozza, hogy Herbart nem 
ad igazi és világos feleletet arra a kérdésre : minő viszony van a 
természettől letett anyag és a jellem közt? Legközelebb úgy tetszik, 
bogy az «objectiv jellemet» veszi a velünk született rátermettség, 
az egyéniség és szerzett rátermettség értelmében. «Az embernek 
sokszor szinte két lelke van. Megfigyeli magát, szívesen értené, 
vezetné magát. De már a megfigyelés előtt, elmerülten a dolgokban 
és külsőségekben, van akarata és néha igen határozott jellem
vonásai.» Ez a tárgyi jellem. Ily értelemben azután az alanyi je l
lem nem más, m int a személyiség érvényesülése, a szabad elhatá
rozás és tudatosság megnyilatkozása — a tárgyi jellem ellen vagy 
mellett. A két jellem mindegyikének jellegétől és erejétől, jellegük
nek és erejöknek egymáshoz való viszonyától függ az eredmény. 
A mi mindegyikben jó vagy rossz, bizonyára erősödést, maradandó 
jelleget szül. Ha ellenkezés van köztük, attól függ minden, hogy 
melyik erősebb. Egyforma erő esetén, ha ellenkezés van köztük, 
csak jellemtelenség származhatik. Mit tegyen a nevelés ? Azon ép 
oly közönséges, mint természetes jelenségből okuljon, hogy az em 
berek előbb-utóbb megalkotják, megtalálják a hajlamaiknak meg
felelő maximákat, fordítson tehát nagy gondot a jellem tárgyi 
részére, s ha benne előbb rendet teremtett, egy jó erkölcstan sza
bályozó erejétől sikert várhat.1 — A mi így elég világos, azt ném i
leg homályba borítja, összekuszálja és megrontja «az akarat 
emlékezeterői» szóló fejtegetés. Mi ez? ltátermettsóg erős jellem re; 
állandó akaratirány, mely minden alkalommal magától könnyen 
megnyilatkozik, a jellem tárgyi részének veleje, alapja. Nincs meg 
minden emberben, s az ilyenek csak nagy nehezen tehetnek je l
lemre szert; nevezetesen gyermekeknél ritka, azért van annyi 
dolga a fegyelmezésnek.1 2 Herbart itt a helyett, hogy az emberi 
valóság körébe nyúlna le, hogy benne a tárgyi jellemnek, a velünk 
született rátermettségnek és egyéniségnek állandó és változhatatlan 
elemeit fölkutassa, az eszes emberi természetnek egy jelenségéhez 
kap és ezt a nem állandót, a csak ritkán és nem okvetetlenül meg
levőt, a jellem szilárdságának, állandóságának és következetes
ségének előföltételévé teszi. Ezzel szemben a tárgyi jellemet ta r 
talmasabbnak ismerjük. Velejét, alapját állandó akaratirányok

1 I. m. III. B. t. lap. I.
2 I. m. III. B. 1. lap. II.



MAZY ENGELBERT.

teszik, a melyek minden emberben, m inden gyermekben is meg
vannak, az eszes emberi természetben magában és a mindenségbez 
való viszonyában határozódnak, a melyek, mivel mindig megvan
nak és lényegükben sohasem változnak, biztos előföltetelét teszik 
a jellem szilárdságának. Tökéletesebbek és kevésbbé tökéletesek, 
vagy, ha úgy tetszik, romlottabbak és kevésbbé romlottak lehetnek 
ezek az akaratirányok, s ennyiben az akarat emlékezetének van 
valami értelme ; de nélkülök, pusztán az akarat emlékezetének 
előföltételéből, csak az intellectualis psvchologia vállalkozhatik a 
jellem szilárdságának megfejtésére.

3. Az egyéniség és a jellem viszonyának fejtegetése után egy 
másik szempontból vizsgáljuk az erkölcsös jellemet. Ha a dolog 
természetéből nem folynék, Herbarttól kölcsönözhetnők az új szem
pontot, a kinek az erkölcsös jellemről szóló fejtegetésében ily 
czímet találunk : a  g o n d o la tk ö r  b e f o ly á s a  a  je l le m r e . Kölcsey sze
rin t: «Jókor kell magadat szoktatnod a z  e r é n y t  ism ern i, szeretni 
s úgy sajátoddá tenni, hogy természeteddel összeolvadjon s attól 
élted semmi helyzetében, semmi változandóságaiban többé el ne 
válhasson. L e g e ls ő  a  m i t  e r é s z b e n  te n n ü n k  k e ll : t is z ta  is m e re tte l  
v á la s z to t t ,  s  á l la n d ó u l  m e g ta r ta n d ó  e lv  b ir to k á r a  tö re k e d n i.  
Ennek hijával, ha nem épen gonosz is valaki, de pillanatnyi indu
latok, s az igen sokszor rosszul értett önszeretet mindenkori 
sugalmai határozzák meg; s majd jót, majd gonoszt cselekszik, és 
életfolyama e kettőnek bizonytalan vegyülete . . . Alig van ember, 
kinek keblében a jó és szép magvai természettől hintve ne lenné
nek ; s ki szerencsés vala miveit emberek közt születni ; ki már 
gyermekéveiben azon magvakat maga körül teljes virágzásra fejtve 
láthatja: mi könnyű annak ö n k eb le  m o z d u la ta i t  s  m á so k  p é ld á ik a t  
k ö ve tve , m a g á n a k  a z  erk ö lcsiség  le g t i s z tá b b  k iv á n a ta i fe lő l v a ló  
ism e re te t s z e r e z n i .»* J ellem ü n k  fejlődésében nem csak a velünk 
született rátermettség es egyéniség törvényszerűségét követi, hanem 
azonkívül e lv e k  s z e r in t i  cse lek vésb en  n y i la tk o z ik .  A z  e lvekben  v a n  
a k a r a ti  te v é k e n y s é g ü n k  k ö ve tk e ze te ssé g én ek  z á lo g a . A vak tapoga
tódzva já r; ösztöne és külső behatás vezetik útján vagy másnak 
vezetésére kell hagyatkoznia. Az elvek nélkül szűkölködő embert is 
«pillanatnyi indulatok s az igen sokszor rosszul értett önszeretet 
mindenkori sugalmai» és a különböző körülmények, természeti

34 6
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tények és társadalmi viszonyok hajtják ide s tova, vagy bárgyú 
pulyasággal pórázon jár. A z  e lv e k e t  azonban, a melyek az akarat
nak működésében világítanak, nem , a n n y i r a  tudományos kutatás, 
t a n u l m á n y ,  r á t a n í t á s  e r e d m é n y e i ,  h a n e m  in k á b b  « ö n k e b le  m o z d u -  

l a t i t  s  m á s o k  p é l d á i k a t  k ö v e tv e  le h e t  az erkölesiség legtisztább 
kivánatai felöl való ismeretet s z e r e z n i» .

a )  A szálló ige : Ignoti nulla cupido, eléggé mutatja a z  e lv e k  

fontosságát az akarat tevékenységében. Herbart belőle indulva 
arra az eredményre jut, hogy «agondolatkörnek képzése a nevelés
nek legfőbb része».1 8 mivel szerinte az erény, az erkölcsi jellem 
képzése, a nevelés legfőbb dolga, kiegészítőleg következik, hogy a 
gondolatkör az erkölcsi jellemnek legfontosabb eleme, létesítő oka. 
Ám ez az eredmény, szintúgy a következmény nagy hibában leled
zik, mert az élet nem igazolja. Sokat tudó ember lehet önző, sziv- 
telen, kicsapongó, határozatlan, következetlen, egyszóval jellem- 
telen és erkölcstelen. S megfordítva : kevés ismerettel, semmi 
tudománynyal sem biró ember akárhány van, s mégis jellemesek 
és erkölcsösek. E  tény ellen hiába mondják, hogy «nem az egész 
gondolatkör megy át a cselekvésbe»,1 2 * s hogy «ész és szív közt 
szakadás lehetséges».8 Bacon vagy Mill Stuart szabályát az induc- 
tiv kutatásról idevonva mondhatjuk : hogy volna az oktatás ered
ménye, a gondolatkör, lényeges része, létesítő oka a jellemnek, 
mikor meglehet az emberben a nélkül, hogy a jellem is megvolna, 
növekedhetik vagy megfogyatkozhatik a nélkül, hogy a jellem 
okvetetlenül gyarapodnék vagy sérülne ! S megfordítva : minden 
ismeret nélkül ugyan nem, de oktatás nélkül, a gondolatkörnek 
tudatos és tervszerű képzése nélkül igen sok jellem van. Az oktatás, 
az értelmi képzés, a művelődésnek és jellemképzésnek hosszú, 
fárasztó és eredmény dolgában nagyon bizonytalan sikerű útja, 
melyet csak kevés választott járhat. Baj volna, ha a müveit és még 
inkább a jellemes embereknek száma ebből a kevésből kerülne.

Mindazáltal igaz marad, hogy ismeret, elv, ítélet s z ü k s é 

g e s e k  a jellemhez, mert szükségesek az akarat szabad tevékeny
ségéhez. Sőt Herbartnak igaza van, hogy a gondolatkörnek az a 
része is, a mely cselekvésbe át nem ment, hanem az elme mélyén

1 Alig. Pädag. III. В. í. Cap. II.
2 I. h.
8 Ziller, Allgem. Pädag. 396.1.
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rejtőzik, igen fontos a jellemnek még gyönge alkatára; bizonyos 
körülmények közt ugyanis felszínre ju that és hathat a jellemre.* 
Hozzáteszszük, hogy a  so k o ld a lú  is m e r e t általában, egészében és 
részeiben, épen n e m  k ö zö m b ö s  a  j e l l e m  k ia la k u lá s á b a n  és f e j lő 
désében , h a  n e m  is  k ö zv e te tle n ü l, k ö zv e tv e  alkalomadtán szerepet 
játszik jellemből folyó ténykedéseinkben. Mert téves ugyan a fel
fogás, a gyakorlat és az élet is ellene szól, hogy az oktatásnak 
szinte egyetlen czélja az erkölcsi jellemnek kialakítása; de azért 
igaz az, hogy ismeret, a mely erkölcsileg közömbös volna, nincs, 
mivel minden ismeret, az élet akármely érdekére vonatkozzék, 
közrehat abban, hogy czélszerűbben és teljesebben foglaljuk el a 
mindenségben azt az állást, a mely eszes természetünknek meg
felel. S ez mindenesetre erkölcsi vonatkozás, ha nem mondható is 
még erkölcsi hatásnak vagy szerepnek. Erkölcsi hatást az ily isme
reteknek csak má.s ismereteknek közvetítésével lehet.

A z  is m e r e tn e k , a  m e ly  n é lk ü l j e l le m b e l i  k ö ve tk e ze te ssé g  n e m  
leh e tséges, n o r m a t i v  je l le g ű n e k  k e ll le n n ie  fö l té t le n ü l k ö te le z ő  e rő ve l.  
Normativ jellegével útmutatást ad a cselekvésre, kötelező erejével 
ösztökél reá : mindkettő együttvéve biztosítéka az egyforma, mindig 
következetes cselekvésmódnak. A név nem sokat számít : mond
hatjuk ezt az ismeretet szabványnak, maximának, gyakorlati elv
nek; legjobb mégis, ba a maga nevén e r k ö lc s i  tö r v é n y n e k  v a g y  
le lk iis m e re ti s z a b v á n y n a k  nevezzük. Nem az a z  ism ere t, a  m e ly  a  
tá r g y a k  igazságáról és föltétien jóságáról tudósít, hanem a mely 
v is z o n y la g o s  j ó s á g u k a t  v a g y  r o s s z a s á g u k a t  tü n te ti  fö l, szerepel 
első sorban a jellem képzésében ; még pontosabb meghatározással 
az az ismeret, a mely a tárgyak erkölcsi jóságát vagy rosszaságát 
állítja elénk, s ez abban áll, hogy valamely tárgy az eszes emberi 
természetnek megfelel vagy meg nem felel vagy magában véve 
meg is felel, meg nem is, azaz közömbös. S mivel mindig a tör
vény, illetőleg a törvény ismerete, a lelkiismeret jelzi a tárgyaknak 
megfelelő vagy meg nem felelő voltát, c s a k is  a  tö rv é n y  ism e re te ,  
ille tő leg  a  le lk i is m e r e t  s zü k ség e s  a  je l le m k é p z é s h e z  és a  je l le m b ő l  
fo ly ó  te v é k e n y sé g h e z  k ö zv e te tle n ü l ; e g y é b  is m e r e te k  c sa k  k ö zv e tv e  ; 
mert csakugyan ignoti nulla cupido, vagyis a tárgyról, a mely 
ismeretlen, nem nyilatkozhatik lelkiismeretünk, megfelel-e az eszes 
emberi természetnek vagy se.

Herbart, Allgem. Päclag. I. h.



h) S ezt a közvetve és közvetetlenül szükséges ismeretet nem 
csak oktatás útján szerzi az ember. A közvetett ismeretet, habár 
kisebb részletekben, a hit, a tapasztalás és az ész forrásából az is 
merítheti, a ki soha oktatásban nem részesült. Magától értetődik, 
hogy ezzel nem tagadjuk az oktatás rendkívüli fontosságát és nagy 
hasznát; csak a föltétien szükségességét nem ismerjük el. De a 
törvény ismeretéhez és a lelkiismeret kialakulásához sem szükséges 
«a gondolatkör képzése» föltétlenül, s ha megvan, sem adhatja 
meg a törvénynek azt az ismeretét, a lelkiismeretnek azt az elv
szerű ténykedését, a mely az embernek erkölcsösségét és jellemes
ségét megalapítja és biztosítja. C se le k vé sse l k é p ző d n e k  a  g y a k o r la t i  
e lv e k  és le sz  a  tö r v é n y  és le lk iism e re t á l la n d ó  z s in ó rm é r té k  k ö v e t
k e ze te s  c se le k vé sre . Habozás nélkül elismerjük ugyan, hogy az ok
tatás a törvénynek igen alapos, igen részletes és igen beható 
ismeretét nyújthatja, a lelkiismerettel pedig nagyon gyakorlati, a 
legapróbb esetekkel számoló elveket közölhet, habár nincs kizárva 
az eset, hogy a holt betű megismertetésénél többre nem igen viszi, 
vagy talán még rossz szellemet lehel a betűbe. De meggyőződéssel 
állítjuk azt is, hogy a lelkiismeret kifejlődéséhez és a törvény 
ismeretének megszerzéséhez az «oktatás» elkerülhetetlenül nem 
szükséges. Az eszes ember beleszületik a mindenségbe és tervszerű 
tanítás nélkül is, tisztán a művelődés szabad forrásaiból merítve, 
elfoglalja azt az állást, a mely neki megfelel. Korán megjön az 
idő, a midőn a jót a rossztól megtudja különböztetni, vagyis a 
mikor lelkiismerete működni kezd, és épen a tárgyi világ rendje 
és törvényszerűsége szolgál a működés háttéréül. Egyébként, ha 
meg van is az oktatás, csakis gyakorlati ütőn fejlődik a lelkiismeret 
és veszi az ember tudomásul a törvényeket. Nagy igazság rejlik a 
közmondásban, hogy a maga kárán tanul az ember. Kiegészítésül 
hozzátehetni, hogy a maga kárán és hasznán, a megkísérléssel es 
gyakorlással elért sikeren vagy sikertelenségen tanul, szerez elveket 
az ember. A kárt és hasznot jmrsze nem szabad pusztán anyagi 
értelemben venni. Minden cselekedet, a mely a mindenségben 
állástfoglalni segíti az embert, hasznos és sikeres. S ilyen cselekvés 
nyomán fakadnak az elvek. Még ha oktatással már tudomásül 
vette a növendék az elvet, akkor is vérévé csak cselekvéssel lesz. 
Csöndes magányban fejlődik a talentum , világi zaj között önálló 
charakter, mondja a költő, s oly értelemben mindenesetre igaz, 
hogy elméleti elmerülésre, ismeretek szerzésére otium szükséges, a
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melyet a magány ad meg ; ellenben elv- és tervszerű cselekvésre a 
negotium képesít. Az oktatással szerzett elvek, míg vérünkké nem 
váltak, rendesen csak kevéssé erkölcsös indítékokkal, jutalommal 
vagy büntetéssel alkalmasak, hogy cselekvésünk zsinórmértékévé 
lehessenek ; sokszor csak legalitás és nem moralitás fakad a 
nyomukban.

c) A  tö r v é n y  és le lk iism ere t s z e r in t i  cse lekvésse l s z e r ze tt g y a 
k o r la t i  e lv e k  a  je l le m b e l i  k ö ve tk e ze te ssé g n e k  b iz to s íték a i. Az egyéni 
rátermettség, egyéni szükségleteink és képességeink csak alanyilag 
tényezői az állandóságnak és következetességnek ; a törvény 
ismerete, a lelkiismeret és a  g y a k o r la t i  e lv e k  az eszes embernek 
a mindenségben elfoglalt állását szabályozzák, tö b b é -k e v é s b b é  
tá r g y  i la g  b i z to s í t já k  a  je lle m esség e t. «Az egyén csak környezetével 
együtt foghatja föl magát és hajlamait is csak a tárgyakkal együtt, 
a melyekre irányulnak. Ha csak némileg erőre kap az elméleti 
gondolkodás, az alapelvekhez legott a körülmények változandó- 
ságának szempontja járul, a mely az elvek alkalmazásában szem 
előtt tartandó. Az ember megtanulja, hogy indítékok szerint ha tá
rozza el magát, hogy okokra hallgasson.»1 H a  erkö lcsi é le tü n k  
r e n d je , a mely törvényismeretünkben és lelkiismeretünkben hatá
rozódik, a z  e r k ö lc s isé g  tá r g y i  r e n d jé n e k  m e g fe le l ;  ha a  g y a k o r la t i  
e lve k , a melyeken jellembeli következetességünk nyugszik, a z  

ig a z á n  le g fő b b  m o r a lp r in c ip iu m n a k  ig a z  a p r ó p é n z  é r ték e i:  e r k ö lc s i  
je l le m e s s é g ü n k  m e g in g a th a ta t la n .

4. «Ismerni a jót könnyebb, m int követni; sőt még az sem 
nehéz, hogy némelykor jó vagy épen nemes tettet vigyünk véghez: 
de egész éltedet meghatározott elv szerint intézve, sohasem tenni 
mást, m int a mit az erkölcsiség kíván, s még akkor sem, midőn 
haszon, bátorlét, indulat heve vagy szenvedelem ereje másfelé 
ragad: ezt liivják erénynek.»1 2 V é g ső  e le m z é s s e l nem a gyakorlati 
elvekben, hanem  a k a r a t i  tu la jd o n s á g o k b a n ,  a k a r a tir á n y o k b a n  
ta lá l ju k  a  j e l l e m e t  és a  je l le m b e li  k ö v e tk e ze te s sé g n e k  g y ö k é r s z á l la it .  
Nagy tudomány és művészi genialitás nagy jellembeli fogyatkozá
sokkal párosulhat. A ki csak ismeri a jót, de nem követi, annak 
jellemtelenség a jelleme és erkölcstelenség az erkölcse; a k i  csak 
némelykor teszi a jót, az legtöbbször következetlen ; ellenben a ki

1 Herbart, Allgem. Pädag. III. В. 1. Cap. II.
2 Parainesis.
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akaratát és cselekvését egyetemes érvényű elveknek állandóan alá
rendeli, az a szó szoros értelemben jellemes. A gyakorlati elvek, 
általában az elme működése, a tudatosság előföltétele az akarati 
tevékenységnek, a jellem kialakulásának ; a jellem szerzője és bir
tokosa azonban az akarat. A je l le m k é p z é s  te h á t ,  m in t a z  e rk ö lc s i  
n eve lé sn e k  f e la d a ta , m iv o lta  s z e r in t a z  a k a r a t  képzése , a la k i  és 
ta r ta lm i  g y a r a p í tá s a .

A z  a k a r a t  k é p z é s e  : e ré n y re  n e ve lé s . A mint értelmünk az 
ismeretért tevékeny és az igazság elsajátításával ér czélt, úgy 
akaratunk az erényre irányul és az erkölcsi jóságban nyugszik meg. 
Az értelem működését tanulásnak mondjuk, az akaratét g y a k o r lá s 
nak ; amazt az oktatás támogatja, emezt a nevelés. A tanulás és 
oktatás útjait a tantárgyak mutatják; a  g y a k o r lá s  és n eve lés ú t ja i :  
a z  e rén ye k . A z  embernek nincsenek veleszületett ismeretei, vele
született erényei sincsenek : neveléssel és gyakorlással ju t bir
tokukba. A k a r a tu n k  g y a k o r lá s s a l tevékenysége irányaiban k é s z 
ség ek e t, ügyességet, akaratirányokat s z e r e z ,  s  eb b e n  a  k észség b en , 
ü g y e s sé g b e n , a k a r a t i r á n y b a n  á ll a z  e r é n y . A z  erény lényege sze
rint akarati tulajdonság; az érzéki mozgalmasság körében is lehet
ségesek és vannak készségek, de ezek nem erények, ha csak 
akaratbeli készségek nem járulnak hozzájuk ; az okosság erényé
nek az elmében van ugyan a széke, de indítéka ennek is az akarat. 
A mint az ismeretek tökéletesítik az elmét, úgy az erények gyara
pítják az akaratot: jóvá teszik az akaratot, képessé és hajlandóvá 
az erkölcsi jó cselekvésre. Az erény az akarat készsége és ügyes
sége az erkölcsileg jó cselekvésre.

A z  e ré n y  te h á t  k észség , ügyesség, az akarat készsége, a k a r a t 
i r á n y , vonatkozással a jellemre pedig je l le m v o n á s , s mint ilyen, 
a lk o tó r é s z e  a  je l le m n e k  és fo r r á s a  a  k ö ve tk e ze te s  c se lek vésn ek . 
A  tökéletességek, a melyeket az erény kölcsönöz az akaratnak, 
épen jellembeli tulajdonságok : eg y e s  c s e le k e d e te in k  á lta la  leh e tő leg  
töké le tesek , mert az erény adta ügyesség szüleményei; cse le k vé sre  
m in d ig  k észen  v a g y u n k  a készség folytán, a melyben az erény 
áll, végre á l lh a to s s á g  és k ö ve tk e ze te sség  já r az erény nyomán a 
hajlam miatt, a mely a határozott irányban való cselekvés állandó 
rugója.

5. A gyakorlati elvek a jellemnek elöföltételét teszik; az 
akarat szabad tevékenységével a jellem megteremtője. Az eszes 
emberi természet magában és viszonyában a minden&éghez az a
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keret, a melyen belül az akarat szabad tevékenysége folyik ; ezen 
keretben gyakorlattal vívja ki azt az állást, a mely az embert eszes 
természeténél fogva megilleti ; állásfoglalását szerzett készségei, 
erényei mutatják : s ezek az erények erkölcsét, jellemvonásait, 
erkölcsi jellemét teszik. A  je l le m  a z  e m b e r  m ú lt já n a k  m u ta tó ja ,  
a m a  j ó  és r o s s z  k é s zsé g e k n e k  f o g la la ta ,  a  m e ly e k e t tu d a to s  és 
s za b a d ,a k a ra tú  c se le k v é sse l s ze rze tt. A gyakorlati elvek és a szabad- 
akaratú tevékenység szülte jó vagy rossz készségek állapítják meg 
a jellem erkölcsi voltát; a z  e rk ö lc s i j e l le m  jó s á g a  v a g y  g o n o s z s á g a  
a z s in ó r m é r té k tő l  fü g g , a melyet a gyakorlati elvek előterjesztenek, 
s melyhez az akarat igazodik. A  je l le m  v é g s ő  b iztosítéka , c s a k  f ö l -  
té tlen  é r v é n y ű  z s in ó r m é r té k  leh e t : fö lté t ie n  a k a r a t , a mely a gya
korlati elvekben, egyetemes érvényű és föltétlenül kötelező szab
ványokban, törvényben, lelkiismeretben nyilatkozik és a z  e m b e r i  
a k a r a tn a k  z s in ó r m é r té k e . Csak ily zsinórmérték mellett beszél
hetni erkölcsös jellemről, a mely az ember múltjának mutatója, 
ama jó készségeknek, erényeknek foglalata, a melyeket tudatos és 
szabad tevékenységgel ama zsinórmérték képére és hasonlatos
ságára magában kialakított, s mely a jövőre is kiapadhatatlan 
forrása az állhatatos és következetes cselekvésnek.

Mázy E ngelbert.

3 5 2

A P O L (fÁ R IK K O L A  K É R D É S É H E Z .

I. Középiskola vagy népoktatási intézet?

Ez a leghevesebben vitatott kérdés. Nemcsak most, a mióta 
mindenki a polgáriskolai reformról beszél, hanem ez volt m ár 
akkor, a mikor egymás között, még csak házilag disputáltunk. 
A régi két egyesületnek ezek voltak a zászlókra írt jelszavai, a 
melyek alatt elkeseredett küzdelmeket vívtak egymással.

De hát kell-e valamelyiknek lenni ? Ha egy iskola nem közép
iskola, akkor annak okvetlen népoktatási iskolának kell-e lennie 
és viszont ? Ezen a kettőn kívül semmi sincs ?

Azt hiszem, hogy a mikor ezt m int egyetlen alternatívát 
erőltetjük, akkor inkább a százados hagyományok nyomása alatt 
eselekszünk, mintsem hogy a tények egyszerű logikájától vezet- 
tetnők magunkat.
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A míg az iskolázás egészen az egyházak kezében volt (nálunk 
e század közepéig), addig az egyházi érdek volt uralkodó az iskola 
czéljának megszabásában. Az egyházak biztosítani akarták maguk
nak a hívek nagy tömegét, és a társadalom vezető elemét az egy
ház harczosaivá vagy pártfogóivá akarták nevelni. Arra a czélra 
szolgált a népiskola, melyben az oktatás föczélja a Káté m egtaní
tása volt ; a másik czélt a classikus iskola szolgálta, a hozzá csat
lakozó theologiai és jogi tanfolyamokkal.

A polgári osztálynak az az érdeke, hogy műveltségének eme
lésével megszerezze magának a képességet úgy anyagi, m int tá r 
sadalmi helyzetének javítására, ha talán ellentétes nem volt is az 
egyházi érdekkel, de mindenesetre távolabbra esett az egyházak 
érdekkörétől, s a hol a polgári osztály nem volt eléggé erős, ön
tudatos és gazdag, hogy maga segítsen magán, ott azon két iskola- 
typus mellett a polgárság iskolája ki nem alakult. Míg Német
országban az erős polgári elem elég hamar kezdett gondoskodni 
m agáróla «reál-», «polgári-», «városi» iskolák által, addig a mi 
Katiónk városi iskolája papíron maradt, a községi iskola elvével 
együtt.

így azután 300 esztendő óta csak az a két typus lévén nálunk 
képviselve, nem csoda, hogy belénk rögzött az a fölfogás, hogy 
ebben a kettőben minden benne van, sőt bele is fér minden. Még 
Csengeryn, a polgáriskola apostolán is ezen alternativa uralkodik. 
Beviszi ugyan a polgáriskolát a Népoktatási törvénybe, de egy 
későbbi iratában * ezt azzal okadatolja, hogy közoktatási szerve
zetünk sürgős szükségének ismervén a polgáriskolát, nem akarta 
létesítését a Középiskolai Törvény meghozataláig halasztani, a 
melyben pedig inkább helyén lett volna «ez új középiskola». 
О se vette combinatióba azt a harmadik lehetőséget, hogy a po l
gáriskola azon két kategórián kívül eső önálló typus, a melyet 
külön törvényben is lehet, sőt czélszerü szervezni.

De Csengery magát a dolgot nézte, az pedig egészen tisztán 
állott előtte s azt egy igen jól körvonalozott szervezetben létesí
tette is abban a törvényben, a mely épen akkor kezeügyébe esett. 
Ezen eredmény mellett egyelőre mellékesnek tekinthette a defini- 
tiokat. Hanem jött utána egy egész irodalom, a mely hovatovább 
a definitiók kultuszává fajult annyira, hogy a vitázók készebbek

* «А polgári iskolákról» 1879. L. Összegyűjtött. Munkái У. köt.
23Magyar Pædagogia. VIII. 6. 7.
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voltak magát a dolgot összenyomorítani vagy szétrángatni, hogy 
előzetes definitiójukba bele erőltessék, sem hogy a deünitióból 
engedjenek. A Prokrustes-ágy kínjait kellett a polgáriskolának meg
szenvednie, csakhogy még gyötrelmesebb változatban. Mert Prok- 
rustesnek csak egy ágya volt s a bele nem illő egyén vagy csak 
nyújtást, vagy csak csonkítást szenvedett, de a polgáriskolának 
egymagának két ágyhoz kellett hol hozzá nyúlnia, hol hozzá 
rövidülnie a szerint, hogy melyik fél kezébe került. És még 
hozzá mindkét fél a Csengery nevét írta zászlójára ; egyik azért, 
mert ő tette a polgáriskolát a Népoktatási Törvénybe, a másik, 
mert «új középiskolának» nevezte és értelmezte azt róla írt érte
kezéseiben.

Hozattak föl megállható érvelések úgy az egyik, mint a másik 
értelmezés m e lle tt , valamint úgy az egyik, m int a másik ellen . 
Már maga ez a körülmény, hogy mind a kettő egyaránt bizonyít
ható és czáfolható, egészen biztos jele annak, hogy e g y ik  se m  a z  
ig a z i . A helyett, hogy ezen egyszerű igazság elfogadásával meg
szűnnék a meddő vita, a mely ezen kizárólagos vagy-vagy alapján 
soha sem lesz közös megnyugvásra eldönthető, még most is áll a 
controversia rendületlenül ugyanabban az alakjában a Közokta
tási Tanács és a Polgáriskolai Egyesület között. Az egyik szüksé
gesnek tartja kimondani, hogy a polgáriskola «népoktatási» inté
zet, a másik, hogy «középfokú» iskola.

De ha már e körül forog a vita, akkor az első szükség az 
volna, hogy közmegállapodással s z a b a to s  m e g h a tá r o z á s a  a d a ssá k  
a n n a k , h o g y  m i  t e s z i  a  k ö z é p isk o lá t és m i  a  n é p o k ta tá s i  isk o lá t ? 
Mert addig mindenki azt a meghatározást állítja föl, a melyik neki 
ad igazat.

Át akarom tekinteni a vitákban hangoztatott értelmezéseket, 
talán kiderül belőle, hogy miben lehet megállapodni.

A Középiskolai Törvény a «Középiskola» defmitiójával kez
dődik. Maga a név azonban régibb keletű, megvolt 67 előtt is, 
és kétségtelen, hogy a mikor csinálták, ezzel a szóval akkori köz
oktatásunk te ljes rendszerének k ö zép ső  tagozatát jelölték meg, a 
mely az e lem i i s k o l a i  (megkülönböztetendő a n é p isk o lá tó l)  és a 
fő isk o la i tanfolyamok közé esik. A Középiskolai Törvény defini- 
tiója nem módosította ezt az eredeti értelmet, sőt megerősítette ; 
különös nyomatékot ad e megerősítésnek épen az, hogy az iskola 
c z é ljá t a főiskolákra való előkészítésben m ondotta ki. Pedig első



sorban a czél az, a mi megszabja az iskola helyét a közoktatás 
rendszerében. E szerint úgy az eredeti alkalmazás, mint a Közép
iskolai Törvény definitiója értelmében a «közép» jelző fogalmá
nak lé n y e g e s  jele a főiskolákra való előkészítés, s viszont nincs 
senki széles Magyarországon, a ki a főiskolákra előkészítő isko
lákat ne a középiskola név alá foglalná össze.

Az eltérés ott kezdődik, hogy az egyik rész kimerítve látja 
ezzel a szó értelmezését s ennek megfelelően a magyar középisko
lák körét kitöltöttnek tekinti a gymnasiummal és reáliskolával, a 
másik rész tágítja a kört s ennek kedvéért módosítja a szó értel
mezését is.

Egy szokott értelmezés volt régebben, hogy «a polgáriskola 
a Mzeposztáfy iskolája», tehá t. . . középiskola. Ez, mint tartha
tatlan, már kiment a divatból s azért én sem időzöm mellette.

Uj alakja a fogalomtágításnak, a minek kedvéért már a szó 
is módosult, hogy a polgáriskola azért középiskola, mert « k ö z é p 
f o k ú ». T. i. ez is onnan veszi tanítványait, a honnan a középisko
lák s azután ezekkel p á r h u z a m o s a n  vezeti őket tovább a Népokt. 
Törv. szerint hat évig, az újabb tervek szerint hét évig. Azt az egy 
vagy két év különbséget, a mi még fenmarad, nem veszik nagyon 
számba, én is mellőzöm. Nem tartozik okoskodásom keretébe, 
hogy az egyenlő rangnak van-é híjjá vagy nincs ? Magát azt a föl
fogást tartom tévesnek, mintha a középiskola nevében a «közép» 
jelző r a n g o t akarna jelenteni. Láttuk fennebb, hogy eredeti alkal
mazásában az iskolák egy r e n d s z e r é -nek középső tagját jelölték 
vele. A protestánsoknál rendszerint meg is volt valósítva az egész 
rendszer egyetlen intézet keretében, a mely collegium néven egye
sítette magában az elemi iskolát, a középiskolát és a philosophiai, 
jogi, theologiai tanfolyamokból álló főiskolát. Ma már a legtöbb 
helyen elkülönültek a tagozatok, de azért a különálló középső 
tagozatnak m o s t  is  u g y a n a z  a  h e ly z e te  v a n  a  re n d sze rb e n , most 
is a középső, ö ssze k ö tő  tagozat a népiskolába beleolvadt elemi 
iskola és az egyetemektől nagyrészt fölszívott főiskolák között ; 
k ö zv e tle n  kapcsolódik egyfelől a négy elemi osztályhoz, másfelől az 
egyetemhez. A rendszerben való változatlan helyzettel együtt meg
maradt változatlanul a «közép» jelző eredeti értelme is, a mely 
tehát n em  r a n g je lz ő , hanem r e n d s z e r b e l i  h e ly ze te t je lö lő .

Ezen megkülönböztetés ellen azt lehet vetni, hogy ez nem 
zárja ki, sőt épen magába foglalja azt, hogy a rendszerben elfog-
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lait hely megjelölésére alkalmazott szó egyúttal a tagozat rangját 
vagy fokozatát is megjelöli, tehát a szó rendszertani és rangjelző 
értelemben is vehető s mindkét értelemben helyes. Ez az ellen
vetés megdönthetetlen, ha megmarad a maga logikai korlátái kö
zött, ha t. i. a z o n  r e n d s z e r  k ere té b en  alkalmaztatik, a melyben az 
egész okoskodás mozog. Tehát : tagadhatatlan, hogy a szóban 
forgó rendszerben az elemi iskola r a n g b a n  is  az alsó fokozatot 
képviseli, a középiskola a közép fokozatot, az egyetem a felsőt. 
A logikai megcsuszamlás ott kezdődik, a mikor a re n d s z e r  k e r e 
tén  k ív ü l á l ló  intézményekre is átviszszük a következtetést. Már 
pedig sem a Közoktatási Tanács, sem a Polgáriskolai Egyesület ter
vezete nem állítja és nem kivánja azt, hogy a polgáriskola fölvé
tessék ezen rendszer középső tagozatába, az egyetemre való elő
készítést mindkettő kizárja a polgáriskola czéljai közül s ezzel a 
p o lg á r is k o lá t  k ív ü l  h a g y ja  ezen  r e n d s z e r  k ere té n .

Újabb kulturális fejlődésünk igen sok iskolát hozott létre, a 
mely kívül esik ezen rendszer keretén épen úgy, mint a polgáris
kola. Hova ju tnánk, ha a «közép» szót rangjelzőnek véve és ezen 
rangot megadva minden olyan iskolának, a melynek tanfolyama a 
a középiskolaival r é s z b e n  párhuzamos, azokat is mind középisko
láknak neveznők ?

Középiskola lenne akkor : a polgári leányiskola, a felsőbb 
leányiskola, a felső népiskola (fiú- és leány), sőt az ismétlő nép
iskola is, s nem lehetne megtagadni a középiskola nevet az elemi 
népiskola V. és VI. osztályaitól sem, m ert ezek is párhuzamosak 
a középiskolák I. és II. osztályaival. A tanítóképzők teljes joggal 
követelhetnék a «felső középiskola» elnevezést, sőt az óvónőkép
zők is. Ez nem csupán absurdum-keresés, ilyen irányzatok nyo
mai eléggé mutatkoztak. A felső kereskedelmi iskolák néhány éve 
még «közép kereskedelmi» vagy «kereskedelmi közép »-iskoláknak 
nevezték magukat s a következetesség okáért és egyéb okokért 
z á r ó  vizsgálatukat elkeresztelték é r e tts é g i vizsgálatnak. — Ma is 
van «közép ipar» vagy «ipari közép» iskolánk, — azt már nem 
tudom, hogy szintén osztogat-e érettségi bizonyítványt? S igen 
jelentékeny testületek fejezték ki azt a követelményt, hogy a tanító
képzők tanfolyama is érettségi vizsgálattal záródjék, azt azon
ban még nem kívánták, hogy ez iskola «középtanítóképző» vagy 
«tanítóképző közép» iskolának neveztessék.

De — szokták ellenvetni — mindezen iskolák között egyik
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sem mutat annyi közös vonást a középiskolákkal, mint a polgár
iskola, azért azt l e g in k á b b  megilleti a középiskola czím. Meg enge
dem, hogy leginkább, de ha az ilyen «leginkábbokat» elfogadjuk, 
akkor megszűnik a szabatos értelmezés lehetősége, a mit épen 
keresnünk kell.

Még egy harmadik érvet is föl szoktak hozni a «közép» jelző 
jogosultsága mellett, a mely hivatalos értelmezésekre is hivatkoz- 
hatik. Nálunk C s e n g e r y  s utána T r e f o r t  használták a polgáriskola 
feladatának jellemzésére azt a körülírást, hogy az a nemzet azon 
nagy osztályának műveltségi igényeit van hivatva kielégíteni, «a 
melynek szellemi szükségletét az elemi oktatás távolról sem elé
gíti ki, az az oktatás pedig, a mely a fensőbb oktatásra készít elő, 
túlszárnyalja. » * Ugyan ezen körülirással fejezte ki G u i z o t  fran- 
czia közokt. miniszter az «école primaire supérieure» czélját az 
erről szóló 1833 jan . 28-diki törvény megokolásában. És teljesen 
hasonló körülírást olvashatni az 1872. okt. 15-diki porosz kultusz
miniszteri rendéletben a «Bürger-, Mittel-, Bektor-, höhere Kna
ben-, oder Stadt-Schulen» neveken nevezett iskolákról, a melyek
ről elrendeli, hogy azontúl valamennyi « M it te ls c h u le  » -п а к  nevez
tessék.

A polgáriskolai czél ezen körülírása alapján a «közép» jel
zőt azt tenné jogosulttá, hogy az a művtltségi színvonal, melyet a 
polgáriskola akar megadni, magasabb mint a népiskolai, de 
kevósbbé magas mint a középiskolai, tehát a kettő között k ö z é p ü t t  

áll. Szerettek is hivatkozni az ebből a fölfogásból eredő és ezt ki
fejező porosz Mittelschule-ra, míg az egészen analog franczia 
école primaire supérieur-re már nem szerettek hivatkozni, mert 
ez magyarra átültetve «felső népiskolát» jelentene, ez pedig nagyon 
rontaná a hatást egy olyan okoskodásban, mely azt akarja bizo
nyítani, hogy a polgáriskola nem népiskola. De elfelejtik, hogy a 
porosz névnek is csak s z ó s z e r in t i  fordítása a «középiskola» s ha 
ezen lefordított s z ó  alá a magyarországi f o g a lm a t  akarjuk becsusz- 
tatni, akkor olyan magyar iskolák kerülnek analógiába a porosz 
Mittelschuleval, a melyeket viszont a poroszok odahaza «höhere 
Schulen» név alatt foglalnak össze. A porosz nomenclaturában 
egészen ráillik a Volksschule és höhere Schule közt középszinvo- 
nalon álló iskolára a Mittelschule elnevezés, de mi értelme vari

* Csengery : i. m.
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Magyarországon azt mondani, hogy középiskola az, a mi a nép
iskola és a középiskola között áll? Ez az okoskodás pusztára vet- 
kőztetve ilyen volna: középiskola az, a mi nem középiskola.

S még egyet felejtenek el azok, a kik a Mittelschuleval kere
sik az analógiát. Elfelejtik a saját iskolájuk érdeke ellenére is, 
hogy a magyar polgáriskola tö b b  mint a német Mittelschule ; ma
gában foglalja ugyan ezt is, de magában foglalja a német «höhere 
BürgerschuleD-t is. A teljes magyar polgáriskola (akár hat, akár 
hét osztálylyal) a höhere Bürgerschule-val analog s csak alsó tago
zatában felel meg a Mittelschulenak. Tehát a Mittelschuleval való 
analógia keresztülvitele megcsonkítaná a magyar polgáriskolát. 
Voltak és még m a is akadnak olyan elhatározott lelkű polgárisko- 
lai tanférfiak, a kik az ilyen következményektől sem riadtak 
vissza, a kik az egységes középiskola æràjàban a polgár
iskolát is szerették volna beolvasztani a középiskola a lsó  tagoza
tába. Tehát készek voltak a polgáriskolát lefejezni s a megmaradt 
tönköt beledobni a középiskola torkába, csakhogy végre elmond
hassák, hogy szeretetük tárgya : a polgáriskola csakugyan közép
iskola lett, végre m e g d ic s ő ü lt . Ugyanarra az eredményre áhítoz
tak, mint a polgáriskolák intransigens ellenségei, a kik azt fölös
leges s igy eltörlendő intézménynek tartják. Kitűnő példája ez a 
szélsőségek találkozásának. — Ma már talán úgy tekinthetjük, 
hogy az egységes középiskolával együtt ez a legeslegegységesebb 
középiskola is a m úm iák múzeumába került.

Összefoglalva a mondottakat, konstatálhatjuk, hogy a magyar 
középiskolák nevében a «közép» jelző nem a k ö z é p o s z tá ly  iskolá
ját jelenti, sem azt nem jelenti á lta lá b a n , hogy az iskola k ö zé p 
fo k ú , sem pedig azt, hogy k ö zép  s z ín v o n a lú  általános műveltséget 
ad, hanem jelentette eredeti alkalmazásában, és jelenti most a 
törvényben megerősített értelemben is azt, hogy ez iskolák a z  
elem i isk o la i k é p z e t t s é g ű  ta n u ló k b ó l a  f ő is k o la i  ta n u lm á n y o k r a  
ére tt ta n u ló k a t v a n n a k  h iv a tv a  n eve ln i. Ebben a c z é lb a n  van 
kifejezve a középiskola lényeges kelléke, s ez egyúttal teljesen 
szabatos értelmezését adja a középiskolának, a melynek alapján 
ki van zárva az ingadozás, hogy mely iskolák számíthatók a közép
iskolák közé. A polgáriskolának úgy a Csengerytől szervezett mos
tani alakjában, m in t a reformtervek szerinti alakjaiban ki van 
zárva czéljai közül a főiskolákra való előkészítés, tehát kétségtelen, 
hogy a p o lg á r i s k o la  n e m  k ö zé p isk o la .
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Tehát népiskola-e a polgáriskola, vagy a most dívó enyhített 
szót használva : népoktatási-intézet-e ?

Mi a népiskola és a népoktatási intézet ?
E ö tv ö s  J ó z s e f  h r . midőn a Népoktatási Törvény javaslatát 

1808 junius 23-án benyújtja a képviselőháznak, kisérő beszédé
ben így nyilatkozik : «Nem foglalja ezen törvényjavaslat magában 
az összes népoktatási kérdést, melynek egyik legfontosabb ága a 
fe lső b b  n eve lés és a k ö z é p ta n o d á k  rendszere, az egy későbbi tör
vényjavaslatnak tartatott fenn.» E szerint nemcsak a középisko
lák, hanem még főiskolák is a népoktatást szolgálják, szóval : 
minden iskola népoktatási intézet. De ebben a legtágabb értelme
zésben megszűnik a «népoktatási* jelző m e g k ü lö n b ö z te tő  jelző 
lenni s nem is lehet többé így használni. Pedig a kik szükséges
nek tartják ezt a jelzőt a polgáriskola mellé, azok épen a közép
iskoláktól való megkülönböztetés kedvéért tartják szükségesnek.

A legszokottabb érv a mellett, bogy a polgáriskola népokta
tási intézet, egy tapasztalati érv, t. i. azért az, m e r t  a  N é p o k ta tá s i  
T ö rv é n y  in té z k e d ik  r ó la . Hogy mennyire van e lv i jelentősége ennek 
a tapasztalati érvnek, arra classikus tanú C se n g e ry . О tervezte a 
polgáriskolát, ő vitte be a törvénybe az eredeti javaslat felsőbb 
népiskolája mellé, az ő fogalmazása az az egész fejezet (C. pont.), 
mely a polgár-iskolákról szól, ő illetékes megmondani, hogy mi az 
az iskola, a mit ő csinált ? Midőn a polgáriskolák 10 éves élete 
alatt a végrehajtás mindinkább keserves következményűvé tette a 
polgáriskolákra nézve a «népoktatási jelleg»-et, * a mi fölébresz

35 t»

* Ezen «jelleg* rendelte a polgáriskolákat az iskolaszékek igazga
tása alá, a népoktatási tanfelügyelet hatáskörébe s általában a népiskolai 
rendtartás érvénye alá ; ez juttatta az iskola tanárait a 40 évi szolgálathoz, 
a tanítói nyugdíj-alapba, olyan javadalmazáshoz, a melyet a saját iskolá
juknak csupán a 4-dik osztályát elvégzettek is elérnek, s ráadásul megfosz
totta őket a tanári czímtől is, a melyet pedig a Népokt. Törv. 72. §-ára 
hivatkozva teljes joggal viselhetnek. Hogy mindez nem logikai következ
ménye a népoktatási jellegnek, azt eléggé mutatja a tanítóképző, melynek 
viszonyai egészen mások, bár arról is a népoktatási törvény intézkedett és 
kétségtelenül népoktatási intézet ; de mutatja a Közokt. Tanács tervezete 
is, mely fentartja ugyan a népoktatási jelleget, de ama viszonylatok túl
nyomó részét megváltoztatja. De tagadhatatlan, hogy a népoktatási jelleg
ből kifolyólag zúdultak eddig azon intézkedések a polgáriskolára és alkal
mazottaira s ez a jelleg volt állandó akadályozója azon törekvéseknek, 
melyek a viszonyok javítását czélozták. A ki mindezt átélte, annak jogos
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tette az alkalmazottak reactióját ezen jelleggel szemben, akkor 
Csengery is szükségesnek látta alkotásának alapos értelmezését s 
1879-ben kelt, többször idézett értekezésében egyáltalában n e m  
kelt a  n é p o k ta tá s i  j e l l e g  v é d e lm é re , hanem határozottan kimondta, 
hogy jo b b  h e ly e n  le tt  v o ln a  «ezen új középiskola» a k ö z é p is k o la i  
tö rv é n y b e n , a melyben akkor adni kellett volna « olyan értelme
zést a középiskolákról, a mely a polgáriskolákra is alkalmaz
ható lesz».

Különben úgy a Közoktatási Tanács, m int a Polgáriskolai 
Egyesület tervezete az eddigi törvénytől elütő olyan módosításo
kat kíván a polgáriskola igazgatásában, felügyeletében, évfolyamai 
számában, qualifikáló hatásában stb., szóval minden lényeges 
viszonylatában, hogy azok csakis ú j tö r v é n y n y e l  adhatók meg, 
ezzel pedig azonnal érvényét veszti azon tapasztalati argumentum. 
S nem volna-e különös, hogy a midőn majd a Polgáriskolai Tör
vény létesül s már létesülésével kitörli a tények sorából azt, hogy 
a polgáriskoláról a Népokt. Törvény intézkedjék, tárgyi intézke
déseiben pedig megszünteti mindazon viszonylatokat, a melyeket 
a népoktatási jellegből kifolyólag kellett a polgáriskoláknak elszen
vedniük,^ hogy akkor ugyanaz a törvény mégis kimondja, hogy 
azért a polgáriskola mégis csak népoktatási intézet. Pusztára vet- 
kőztetve ez az okoskodás is így fest : ragaszkodom a népoktatási 
jelleghez, de megtagadom a népoktatási jelleg minden következ
ményét.

De még sem m indeniket. Van azok között egy igen értékes, 
a mit meg akarunk tartani, t. i. az 5000 léleknél népesebb közsé
gek azon kötelezettségét, hogy polgáriskolát tartsanak fenn, a 
mely kötelezettség á l l í tó la g  a népoktatási jellegből folyik. Ezen 
kötelezettség fentarthatása végett kívánta Társaságunk elnöke 
is a «népoktatási» jelző megtartását, idei nagygyűlésünket meg
nyitó beszédében,** a melyben különben olyan követelményeket

oka van tiltakozni a népoktatási jelleg ellen. Mondhatják nekik, hogy ime 
a Közokt. Tanács javaslata megszünteti mindama kellemetlenségeket, s 
azok nélkül most már elfogadhatják a puszta jelleget, de . . . «kit a kígyó 
megmart, fél az a gyiktól is», — s aztán minek fogadják el, ha meggyő
ződésük szerint nem talál rájuk ?! Ez a meggyőződés pedig erős, az előz
mények után teljesen érthető liajtliatatlanságig erős.

* Lásd a fentebbi jegyzetet.
** Magyar Pædagogia 1899. ál. sz. 14. oldal.
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kivan érvényesíteni a jövő polgáriskolájával szemben, hogy azok
kal a legszélsőbb polgáriskolai pártiak is meg lehetnek elégedve.

Ezen kötelezettség nem azért van meg, mert a népoktatási 
jellegből következik, hanem azért, mert egy országon törvény meg
állapítja. Ilyen kötelezettséget a Középiskolai Törvény is állapít
hatott volna meg középiskolák tartására, ha a törvényhozás facto- 
rainak bölcsesége szükségesnek és czélszerűnek látta volna, vala
m int a Népoktatási Törvény sem állapíto tt meg ilyen kötelezett
séget a tanítóképzőkre, mert nem látta czélszerűnek és szükséges
nek. Ha a törvényhozás tényezői megegyeznek, fölveszik majd a 
Polgáriskolai Törvénybe is ezt az intézkedést és akkor az országo
san kötelező lesz. Fölvehetnék akkor is, ha ezzel egészen új köte
lezettséget állapítanának meg, természetesen annál könnyebben 
fog menni a fölvétel, mivel csak egy meglevő kötelezettség fen- 
tartásáról lesz szó. Ez a kötelezettség megvolt eddig a Népokta
tási Törvényből (de nem a jellegből) kifolyólag, ezután majd meg
lesz a Polgáriskolai Törvényből kifolyólag. Ezért nem szükséges 
a «népoktatási» jelzőt ráerőltetni a polgáriskolára, ha különben 
nem talál rá.

Legbiztosabban megtalálhatjuk a népiskola és népoktatási 
intézet helyes értelmezését köztudatunkban. Abban mindenki 
egyetért, hogy az az iskola, a mely az általánosan kötelező okta
tás szolgálatában áll, vagy —■ a mi ugyanazt jelenti — a minden 
emberre nézve nélkülözhetetlen müveltségminimumot van hivatva 
megadni, az népiskola. Ilyen nálunk a 6  osztályú elemi népiskola 
és az ismétlő iskola. Természet szerint csatlakoznak ezekhez m int 
népoktatási intézetek azok az iskolák, a melyek — bár közvetve — 
szintén ama népiskolák feladatát szolgálják. Ilyenek a tanítókép
zők és a tanítóképző tanárokat képző tanfolyamok.

Ez az értelmezés közmegegyezésszem és szabatos, bír a 
helyes értelmezés kellékeivel s azért biztos osztályozást enged. Ez 
értelmezés tágításával kezdődik a bizonytalanság.

Leginkább elfogadható tágítás, a melyük azt mondja, hogy a 
melyik iskola a népiskolai oktatás « betetőzéséül» szolgál, szintén 
népiskolának tekintendő. Ezen a réven került a népiskolák közé a 
franczia «école primaire supérieure» és a magyar felsőnépiskola  
(ez utóbbi rántotta magával a polgáriskolát is a népoktatási in té 
zetek közé). Ámde a polgáriskola ezen tágított értelmezés szerint 
sem lehet népiskola, mert hiszen ha szerzői úgy tekintették volna
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mint a népiskola betetőzőjét, akkor egyszerűen a tetejébe építették 
volna. De nem oda építették, hanem elágaztatták a 4-dik osztály
ból, a mely nem maga a népiskola, hanem  az ebbe beleolvasztott 
elemi iskola. Ha ezt a különbséget elnézzük, akkor nem állunk 
meg az Eötvös értelmezésének határáig, mert hiszen az ugyan
onnan elágazó középiskolák kapcsán az egyetem is bekerül a be
tetőző iskolák s ezzel a népoktatási intézetek közé.

De ha azt az elágazási pontot nem hagyjuk figyelmen kívül, 
sőt mint az osztályozás kérdésében nagy jelentőségű tényezőt 
értéke szerint számba veszszük, akkor teljesen tiszta képet alkot
hatunk m agunknak egész közoktatási organismusunkról.

T. i. minden iskolázás közös alapja az elemi iskola. Ebből 
történik az elágazás. Az első ág a népiskola, mely a mindenkire 
kötelező müveltségminimumot adja meg ; egy másik ág a közép
iskola, mely a kor színvonalának megfelelő műveltség-maximum 
felé vezeti tanítványait ; harmadik ág a polgáriskola, a mely a 
fentebb már felsorolt körülírások szerint azok igényeit szolgálja, a  
kiknek a minimum kevés, de a maximumra sem törekesznek, vagy 
a negativ körülírás helyett positivât használva : a művelt polgár 
igényeit akarja kielégíteni.

E három egymástól tisztán elkülönül, és ebben az elkülönü
lésben megvan a válasz arra a legsűrűbben használt negatív érve
lésre, hogy a polgáriskola azért népiskola, mert nem középiskola. 
Sem az egyik, sem a másik, hanem polgáriskola (a mint hogy a 
porosz Mittelschule sem Volksschule azért, a miért nem höhere 
Schule, sőt elkülönül attól már az iskolázás kezdetén, a hat éves 
korban).

Az már most a kérdés, hogy ha a polgáriskola sem nem 
középiskola, sem nem népiskola, az így magára maradó «polgári« 
jelző eléggé határozottan és világosan kifejezi-e azt, hogy mi ez az 
iskola ?

Hogy mi egy iskola, azt egyetlen szó soha sem mondhatja 
meg, hanem körülírja az iskola szervezete. így itt is határozottan 
és világosan körülírja úgy a Közokt. Tanács, mint a Polgáriskolai 
Egyesület tervezete. Mindkettő egyértelműen mondja,hogy ez iskola 
elemi iskolai képzettségű tanulókat vesz föl, azokat hét évfolyamon 
át iskolázza, hivatva van nekik egy m üveit polgár igényeit kielé
gítő olyan műveltséget adni, mely tulajdonosát képessé tegye a 
gyakorlati életben reá váró helynek m inden irányban hasznos be
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töltésére ; nemcsak önczélú, hanem külső szervezetében is önálló 
az iskola, önálló igazgatás és önálló (úgy a népoktatási, mint a 
középiskolai felügyelettől elkülönülő) felügyelet alatt áll, egyenesen 
hozzá alkalmazott s részletesen megszabott qualifikáló erővel bír.

Ezekben határozottan és világosan meg van mondva, hogy 
mi ez az iskola, és ha ez így meghatározott iskolát polgáriiskolá
nak nevezzük, akkor a «polgári» jelző magában fogja tartalmazni 
mindazt, a mi a fentebbi meghatározásban el van mondva, és épen 
azt fogja magában tartalmazni, és semmiféle más szó nem fogja 
azt olyan teljesen magában tartalmazni. Mert «verba valent usu» 
s a  «polgári» jelző 30 éves magyarországi használata folytán m ár 
eléggé közértelmüve vált ahhoz, hogy ne legyen szükségünk meg
értetéséhez idegen segédeszközökre. Sőt a ki tisztán akarja látni a 
polgáriskolát, az első sorban vegye le szeméről a népoktatási vagy 
a középiskolai szemüveget, — már a melyik épen rajta van. Talán 
hasznunkra volt a fogalom tisztázásának folyamata alatt az ana
lógiák alkalmazása, de a mint a fogalom tisztázva van, akkor el 
kell dobni az analógiákat, mert nincs a világon tökéletes analógia 
s erőltetésük csak gátolja a tisztánlátást. Hogy épen a polgárisko
lának ugyancsak tökéletlen analógiája úgy a középiskola, m int a 
népiskola, azt láttuk e czikk folyamán, a melynek conclusióját a 
következőkben foglalom össze :

a polgáriskola reorganisálásakor mellőzendő úgy a « népok
tatási», m in ta  «közéj) fokú», jelző, hanem csupán a maga nevé
vel: a «polgári» jelzővel jellemeztessék az iskola.

Ezt tartom helyesnek, nem csupán azért, mert egy fölösleges 
szóvitát megszüntet, mert egy olyan compromissumra nyit írtat, 
mely mindkét félt megnyugtatván létrehozhatja az annyira kívá
natos egyetértést a reformmunka további teendőire és gyors be
fejezésére, hanem főképen azért, m ert bármelyik nem találó jelző  
meghamisítja a polgáriskola helyes fogalmát, megnehezíti azt, 
hogy az a maga szempontjai szerint ítéltessék meg s a helytelen 
jelzők helytelen következtetések vonására adhatnak alkalmat. 
A «népoktatási» jelző következményeit eléggé megszenvedte 30 év 
óta úgy az iskola, mint alkalmazottai : a «középfokú» jelző köny- 
nyiivé tenné az iskola átcsuszamlását a középiskolák közé s ezzel 
a polgáriskola megszűnnek azt a föladatot szolgálni, a melynek 
szolgálatára alapíttatott, — a polgárság megint iskola nélkül 
maradna.
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A czimül vett kérdés doctrinair ugyan, de mindjárt megszű
nik az lenni, mihelyt consequentiákat vonnak el belőle. Harmincz 
évig szenvedett az ügy a consequentiák miatt, nehogy a jövőben 
még nagyobb kárt szenvedjen, ki kell dobni az egész kérdést a 
polgáriskolai reform kérdéséből.

II. A népiskolát «tetőzi»-e be a polgáriskola?

A Közokt. Tanács javaslatában a következő föltűnő ellen
mondás van : az I. pontban kimondja, hogy «a polgári iskola az 
elemi iskola négy osztálya fölé épül» ; a III. pontban pedig, hogy 
a polgáriskola alsó tagozatának tanterve úgy csinálandó, hogy «a 
népiskolai oktatást tovább fejlesztve és betetőzve, önmagában is 
egészet alkosson».

Tudvalevő, hogy a népiskola (a kötelező, mindennapos isko
lázást értve) nálunk 6 osztályú, tehát csak a 6-dik osztály befe
jeztével van készen a népiskolai oktatás, és természetes, hogy csak 
a már meglevő népiskolai oktatásnak lehet a tovább fejlesztéséről 
és betetőzéséről beszélni. ,

Ilyen betetőző iskolánk tényleg van nekünk, szervezte a 
Népokt. Törvény « felső népiskola» név alatt. Es a törvény logikus, 
mert a betetőző iskolát csakugyan a népiskola tetejére teszi. A nép
iskola 6-dik osztályát végzett tanulók vétetnek föl a felső népisko
lákba, mely fiúk számára 3 éves, leányok számára 2 éves tan 
folyami).

Ellenben a polgáriskola sem a törvényben, sem a Tanács 
javaslatában nem a népiskolára épül, hanem a népiskolába bele
olvasztott elemi iskolára, épen úgy mint a középiskolák.

Hogy elemi iskola és népiskola nem azonosak, azt talán 
nem szükséges fejtegetni tanító emberek előtt. Csak arra akarok 
rámutatni, hogy a népiskolától elkülönített elemi iskola megvolt 
a régi magyar iskolaszervezetben és még ma is fennmaradt a 
reformátusok régibb kollégiumaiban ; Németországban pedig 
ugyanazon községben egymás mellett van a Mittelschule és a 
Volksschule; mind a kettőbe 6 éves gyermekeket vesznek föl és 
az ábéczén kezdik a tanítást.

A helyes megkülönböztetés végett — mint az I. részben is 
említve volt — szükséges, hogy az elemi iskolát vegyük közös



alapúi, a melynek befejeztével az elkülönítés kezdődik és 3 irány
ban halad tovább az oktatás : népiskolai, polfiáriskolai és közép
iskolai irányban. A népoktatás betetözője ezek közül csak a teljes 
népiskola a hozzácsatlakozó ismétlő iskolával és felső népiskolá
val. A más kettő közül vagy egyik sem betetözője a népoktatásnak, 
ha az I. részben adott értelmezések alapjára állunk, vagy pedig 
mindkettő az, az Eötvöstől említett általánosító értelmezésében 
a népoktatásnak. Ez utóbbi esetben nem megkülönböztetés a 
«betetőzés» s ha mégis alkalmazzák, akkor csak egy szóvirág, a 
mely semmit sem mond. Vagy m ondani akar valamit ? Nézzük, 
m it akarhat?

Talán szorosabb kapcsolatot tervez a tanácsi javaslat a po l
gáriskola alsó tagozata és a népiskola elemi tagozata között, m in t 
a minő eddig volt ? Olyanformán, hogy azt egy bővített népiskola 
5, 6, 7 és 8-dik osztályának tekinti ? A szervezet vázából nem ez 
látszik, mert hiszen annak az felelne meg, hogy olyan községek
ben, a hol polgáriskola állíttatik föl, az elemi iskolával lett volna 
azt helyes összeragasztani (mint pl. a Mittelschule). Vagy csak a 
tantervben akar szorosabb kapcsolatot ? Pl. a magyarnyelvtant a 
polgáriskola ne kezdje elől, hanem térjen  át mindjárt a stiliszti
kára, mert szótan és mondattan volt m ár az elemi iskolában ; vagy 
a számtant folytassa a törtek tanításával, mert az egészekkel m ár 
ismertnek tételezheti föl a műveleteket, stb. Ilyenszerü folytatást 
igenis lehet látni azokban az iskolákban, a melyek a három el
ágazásközül csakugyan a népoktatási ágazathoz tartoznak, de egy
általában nincs meg ez a folytatólagos tanterv sem a polgáriskolá
ban sem a középiskolákban jelenleg és én nem tudom elhinni, 
hogy a tanácsi javaslat egy ilyen tantervi kapcsolatot akarna te r
vezni a jövőre.

Csak vissza kell térnünk a mi alapunkra, hogy t. i. úgy a 
polgáriskola, m int a középiskola az elemi iskolai képzettségre 
épül, azaz : olyan tanítványokat vesz föl, a kik bírnak a tan íth a 
tóságot föltételező elemi fogalmakkal és elemi készségekkel, és az 
ilyeneket kezdi aztán tanítani az egyes tárgyakra rendszeres ta n 
menetben és tantervben, az egyik polgáriskolai, a másik középis
kolai irányban. Hogy a polgáriskola tanterve később több tago
zatra oszlik, az semmi visszahatással nincs erre a kezdetre.

Ha tehát sem szervezetileg, sem a tantervben nincs más 
kapcsolat a polgári és a népiskola m int a közép- és népiskola
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között, akkor nincs értelme a polgáriskolát a középiskolával szem
ben a népiskola betetőzőjének m ondani. A szó fölösleges volta 
már magában elég arra, hogy ezen fontos meghatározásokból ki- 
hagyassék. És egyenesen megköveteli a kihagyást az a körülmény, 
hogy a «továbbfejlesztés és betetőzés» értelméből következtetések 
folynak, a melyek a mnltban nem voltak alkalmazva a polgár
iskolákra s a mennyiben a vázlatos tanácsijavaslatból kiolvasni lehet, 
a jövőben sem fognak alkalmaztatni. így a «tovább fejlesztő» és 
«betetőző» jelzők nem ártatlan jelzők, hanem  hamis jelzők, a 
melyek hibássá teszik a meghatározást.

De ha m agára a polgáriskolára vagy semmitmondók vagy 
hibásak e jelzők, azért a tanácsi javaslatba nem ok nélkül vétet
tek föl, ott nagyon is sokat akarnak mondani, többet, mint a 
mennyit velük mondani lehet. A javaslat föltűnően hangsúlyozza, 
hogy a polgáriskola népoktatási intézet. Ámde a javaslatban kö
rülírt egész szervezet minden pontjából épen azt lehet kiolvasni, 
hogy a polgáriskola nem népoktatási intézet, kellett tehát valamit 
mondani, a mi legalább látszólag okadatolja a «népoktatási» jelzőt 
s azért kellett a polgáriskolát a népiskola betetőzőjének mondani, 
bár nyilvánvaló, hogy nem az. Nem akarok itt újra ezen kérdés 
tárgyalásába bocsátkozni, a melyet az I. részben bőven fejtegettem, 
csak rá akartam m utatni itt a javaslat okoskodásának erőltetett 
voltára, a mely egy kétes értékű jelző megokolása kedvéért fölvesz 
egy más épen olyan kétes értékű jelzőt. Előttem  — az I. és II. 
részbeli fejtegetések alapján — nem is kétesek ezek a jelzők, hanem 
határozottan hamisak s azért mind a kettőt mellőzendőnek tartom. 
Azok nélkül a meghatározás így alakulna :

A polgáriskola elemi képzettségű tanulókat vesz föl s azokat 
általános, gyakorlati (azaz: polgáriskolai) irányban tanítja. Tan
terve. úgy állapítandó meg, hogy az alsó négy osztály tanterve 
önmagában is egészet alkosson.

Végzetesnek tartanám, ha a népoktatási jelleg erőltetése 
kedvéért előrántott betetőzósi elvet be is akarnák vinni a polgár
iskola szervezetébe és tantervébe. Ezzel a reformmunka kilépne 
a maga helyes kereteiből, többé nem a fölismert hiányok kiigazí
tására törekednék, hanem új kísérletezéseknek dobná oda a pol
gáriskolát. Mirevaló volt a polgáriskolák 30 éves élete, ha semmit 
sem akarunk tanuln i belőle, ha az abból elvonható tapasztalato
kat fölhasználatlan hagyjuk? Az a tapasztalat pedig világosan



élőnkbe tárja, hogy a 30 éve szervezett felsőnépiskola, ez a logi
kusan is betetőzőnek szervezett iskola, daczára, hogy eleinte a 
kormányok különös támogatásában részesült a polgáriskolákkal 
szemben, még se tudott nálunk lábrakapni, jóformán kiveszett 
iskolai organismusunkból annyira, hogy ma már tanügyi emberek 
előtt is föl kell azt fedezni. Megbuktatta és fölszívta őket magába 
épen a polgáriskola, a mely hazai talajunkban a hiányos művelés 
daczára is erőssé tudott fejlődni. És most ezen erőteljes alak 
helyébe akarják tenni a kiveszésnek indult alakot s még hozzá 
illogikus kiadásban, a helyett, hogjr a művelés fölismert hiányain 
javítva még erősebbé tegyék az életrevalót? Erre van szüksé
günk, ettől az eljárástól lehet biztos eredményt várni. Mi a máris 
dúsan gyümölcsöző polgáriskolát akarjuk még gazdagabban ter
mővé tenni, nem pedig egy új csemete öntözgetésén kezdeni újra 
a dolgot. Kovács J ános.
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Tanügyi irodalmunk elég sok irányban működik, de az egészben 
alig található olyan tanulmány, mely az iskoláknak az államban elfoglalt 
jogi helyzetének kérdésével foglalkoznék, mintha e kérdés semmiféle 
jelentőséggel, vagy legalább is gyakorlati értékkel nem bírna. Pedig a 
dolog nem egészen van így.

Az egész feltűnő hallgatásnak az oka, úgy gondolom, egy magában 
véve igaz és helyes tételnek félremagyarázása. E tétel az, hogy a taní
tásra hivatottak között, a tanítás alkalmával, a politikai meggyőződés
nek, a politikai kérdések megvitatásának, hallgatnia kell. Ámde ez a 
tétel a napi politikára vonatkozik, de nem vonatkozhatik a szó valódi 
értelmében vett politikára: az államjogtanra. Ennek a közoktatásügy 
rendezése ép úgy feladata, mint pl. az igazságügyi kérdések megoldása, 
azért is e kérdéssel való foglalkozás nem hogy nem tartoznék a taná
rokra, hanem egyenesen kötelességökké válik.

Elvégre is a jog nem egyéb, mint a társas együttlét feltételeinek 
az összesóge, állandó külső rendje az emberek társaságának, a mely nél
kül társas együttlét a szellemileg és testileg oly különböző emberek 
között nem volna lehetséges. Már most, ha egy emberi társaság államot 
akar, a melynek kétségkívül az egyesek anyagi és erkölcsi jóllétének 
előmozdítása, gyarapítása a czélja, akkor ennek az államnak állandó 
külső rendjét: jogát épen azok az egyesek vannak hivatva megszabni, a
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kik azt alkotják. A jog szabályozásának ki kell terjednie minden élet
viszonyra, de az egyesek nem ismerhetnek minden oly viszonyt, melyet 
a jogi szabályozás körébe be kell vonniok. Beáll tehát annak a szüksé
gessége, hogy ki-ki ismeretköre szerint járuljon hozzá a helyes államrend 
megalkotásához. Nem a jogász privilégiuma a törvények alkotása, hanem 
az állam minden egyes polgáráé. Az iskolák jogára, a tanügyi törvény- 
hozásra gyakoroljanak döntő befolyást azok, a kik az iskolát, a tanügyet 
legjobban ismerik.

Ezzel a talán kissé messze menő okoskodással csak azt akarom 
bizonyítani, hogy a tanügy emberei teljes jogosultsággal tehetik meg
beszélésük tárgyává az iskolák jogi helyzetét az állammal és az állam
polgárokkal szemben.

Sajnos azonban, hogy sem az oktatásügy szervezetét illető nagy
számú rendoletek között, sem pedig törvényhozásunkban e kérdés tekin
tetében intézkedést nem találunk. Épen azért annyira actuális ez a 
kérdés ma is, mint volt 1868 előtt, midőn a törvényhozási munkálatok a 
mai rendszer megteremtésére megindultak.

Ha az állami élet egy orgánumának államjogi helyzetét meg akar
juk állapítani, a hatóság fogalmából kell kiindulnunk. Az állam, a maga 
törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalmát, melyeket az államfelség 
fogalmából kiindulva, felségjogoknak is szokás nevezni, hatóságok utján 
gyakorolja. A hatóságok összefüggő lánczolata képezi az állam látható 
szerveit, a melyekkel akar és cselekszik. Az állami rend, a szervek egy
öntetű működése érdekében a hatóságok egymás alá vannak rendelve, s 
mindenek felett áll egy legfelsőbb hatóság, alkotmányos monarchiában a 
nemzet képviselete és az uralkodó. Ezek együttesen legfőbb gyakorlói 
az állam hatalmának, a felségjogoknak.

Végig tekintve a hatóságok hosszú lánezolatán, előadásom tárgyát 
illetőleg önkénytelenül felmerül az a kérdés : benne van-e az iskola e 
lánczolatban, röviden hatóság-e az iskola.

Vizsgálódásunk tárgyává tevén e kérdést, a felelet megalkotása 
előtt is, úgy találjuk, hogy az állam törvényeket hoz az iskoláról s azokat 
az iskolával magával hajtatja végre, e közben tehát az iskola ép oly func- 
tionáriusává, ép oly hatóságává válik az államnak, mint akár egy tör
vényszék, vagy közigazgatási hatóság. A gyakorlati életben tehát az 
iskola mindenütt mint hatóság jelenik meg.

Ezek szerint az általános érvényű elvek fejtegetéséből, működése 
által s a magyar államjog szempontjából is az iskolát hatóságnak kell 
tekintenünk. Ily irányú fejlődésének áttekinthetése czéljából nem lesz 
felesleges, ha egy pillantást vetünk hazánk tanügyi törvényhozásának 
fejlődésére és annak jelenlegi állapotára.

A legelső magyar iskolák, melyeknek egykori létezését positiv ada
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tokkal bizonyítja a történelem, az Árpádok korának fárai iskolái. Szerve
zetükről. berendezésükről nem sokat tudunk, de az bizonyos, hogy e leg
régibb iskolákban papok tanítottak. Az egyházi rend kiváltságait bizo
nyosan élvezték ezek az iskolák tanítói is. De alig hihető, hogy egyébként 
állami szabályozás tárgyát képezték volna ezen iskolák, vagy tanítóik 
jogi helyzete. Adtak-e királyaink ez iskoláknak oly kiváltságokat, me
lyekkel azok hatósági jelleget nyertek volna, erre a kérdésre nem felel
hetünk. Az világos, hogy ebben az időben az iskolába járásra nem vol- 
kötelezve senki ; - - az iskolák felállítására állami intézkedés nem történtt 
iskolai képesítéshez semmiféle állás kötve nem volt. Hisz századok múl. 
tán is akárhány olyan nádora volt Magyarországnak, a ki írni sem tudott. 
A magyar állam fejlődésének ezen kezdetleges korszakában tehát nine; 
bizonyítékunk, hogy az iskola hatóság lett volna.

A helyzet a középkoron át, sőt jóval azon innen is alig változott 
A későbbi kolostori káptalani iskolákkal, melyek kürülbelül a mai közép
iskoláknak felelnek meg, szintén nem sokat törődött az állam. A főisko
lákról sem mondhatunk egyebet. Az Árpádok korában alapított vesz
prémi főiskola, később a pécsi egyetem, szintén nem bírtak államilag 
alkotott, vagy legalább is jóváhagyott szervezettel — tanulási rendszerük 
sem állott állami felügyelet alatt. I. Mátyásról azt jegyezte fel a törté
nelem, hogy óriási méretű főiskola felállítását tervezte Budán. Az épít
tetni szándékolt egyetem 40,000 tanuló részére lett volna állítólag beren
dezve, tehát olyan nagyszabású főiskolának tervezték, a milyenre példát 
még napjainkban sem tudunk. A dolog azonban kissé valószinűtlenűl 
hangzik. A terv sikere esetén ez lett volna az első állami intézkedés az 
oktatásügy terén, de mint tudjuk az egyetem-colossus eszméje nem 
valósult meg s az oktatás maradt továbbra is az egyház kezében.

A reformatió hatalmas lendületet adott az oktatás ügyének ; — 
az uj protestáns egyházközségekkel együtt iskolák létesültek, melyek 
azonban inkább az uj egyháznak állottak szolgálatában, mint az állam
nak. Közoktatásügyről a szó mai értelmében azért e korban sem 
lehetett szó.

Mai budapesti tudományegyetemünk elődje, a Pázmány alapította 
nagyszombati egyetem sem állami intézmény — a tanítással nem végez 
közfunctiót, — az állam nem foly be tanítási rendjébe s a törvényhozás 
nem vesz tudomást létezéséről. Hogy azonban idők folytán az egyetemi 
oktatás egyre nagyobb jelentőséget nyer, bizonyság reá a honoratior 
osztály fejlődése. Ez a társadalmi osztály, mely csaknem a nemesség elő
jogait élvezi, a diplomás emberek osztálya. Bírákat, orvosokat, tudósokat 
foglalnak egybe, egy csaknem különálló renddé, a honorátior elnevezés 
alatt, kik valamennyien a főiskolákon nyerték kiképzésüket és diplo
máikat, melyek részükre kiváltságos előjogokat biztosítanak. Az egyetem,

24Magyar Pedagógia. V III. 6. 7.
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mely az állam által elismert és bizonyos jogokkal kapcsolatba hozott 
bizonyítványokat, diplomákat állít ki, nem felekezeti, vagy magánintéz
mény többé, hanem közfunctiót teljesítő részese az államhatalomnak, 
tehát hatóság. így, egy intézmény, mely végérvényesen határoz oly 
okiratok kiadása, vagy ki nem adása fölött, melyek birtokosaik részére 
közjogi jogosítványokat biztosítalak, minden kétséget kizárólag közjogi 
intézmény, legyenek bár annak közegei papok, vagy szoros értelemben 
vett közhivatalt nem viselő magán személyek.

Az első adat tehát oktatásügyünk történetében, melylyel az iskola 
hatósági jellegét bizonyíthatjuk: a honoratior osztály keletkezése és 
állami elismerése.

Mária Terézia uralkodása idején történik meg a nagy fordulat, 
mely az oktatásügyet kifejezetten is állami ügygyé teszi. Az 1777-ben 
kiadott Eatio Educationis először rendezi államilag a tanügyet.

Mária Terézia rendelete az összes iskolaügy feletti legfelsőbb fel
ügyeletet a koronára ruházza ; a Budán és Zágrábban felállított tanul
mányi bizottságokban, a kilencz tankerület élére állított kir. főigazga
tókban és szakértő felügyelőkben iskolai hatóságokat teremtett.

1777-ben vált Magyarország oktatásügye közoktatásügygyé. Mária 
Terézia Ratio Edueationisa mint királyi rendelet nem volt ugyan alkot
mányunk értelmében törvényes rendelet, de magára vonta a törvény- 
hozás figyelmét is, a mely ez időtől foglalkozni kezd az oktatásügy gyei.

Formailag és törvényesen az 1790/91. évi XXYI. t.-cz. szabályozza 
először az állami felügyeletet, 5. §-ában kimondván, hogy az iskolák 
felállításához előzetes királyi jóváhagyás szükséges.

Hogy e korban az iskola már mint hatóság szerepel, nem is szük
séges további rendelkezésekre hivatkoznom, elegendő erre nézve az 
egyetem pallosjogát említenem, jogát a tanítók és tanulók felett. Ily 
óriási kényszerítő hatalma valóban csak oly hatóságnak lehet, mely a 
szó teljes értelmében közege az állam végrehajtó hatalmának.

Ezentúl a közoktatásügy állandó gondoskodását képezi az állam
nak. II. József intézkedései e téren közismeretnek. Uralkodása alatt az 
iskolába járás kötelezővé lesz.

Későbbi intézkedések az 1806-iki második Ratio, az 1827-iki or
szággyűlés tanügyi törvényei, az 1848-iki XX. t.-cz. 3. és 4-. §§, az 1850. 
évi szomorú emlékű «Entwurf der Organisation der Gymnasien und 
Realschulen». Mindezek jó részben ma már csak történelmileg bírnak 
fontossággal, de mégis tanúsítják, hogy az államhatalom birtokosai tör
vényeket is (ha néha törvénytelenül is) hoztak az iskoláról s az iskolával 
hajtatták végre azokat (vagy legalább megkisérlettek végrehajtatni).

E történelmi múlt viszonyainak vázolása után áttérek a ma fenn
álló helyzet rövid ismertetésére.
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Ha eltekintünk az egyes hitfelekezeti iskoláknak, az illető' egy
házak szervezeti szabályaiban foglalt rendezéseitől, a ma fennálló tan
ügyi rendszer megteremtése az 1868. évi 38. t.-czikkel veszi kezdetét. 
E törvényczikk 1. §-ában kimondja az általános tankötelezettséget; 
14., 16. és 23. §-aiban rendeli, hogy minden népoktatási tanintézet, 
tehát a hitfelekezeti iskolák is az állam felügyelete alatt állanak ; intéz
kedik a népiskolai hatóságokról, a melyek jogait és kötelességeit meg
határozza.

Szembetűnő azonban, hogy a törvény a népiskolai hatóságok 
között az iskola igazgatóját és tanító testületét nem említi, sem arról 
nem intézkedik, hogy az iskola maga egészében hatóságnak tekintendő-e 
vagy nem. Ez utóbbi egyébként — mint később látni fogjuk — közös 
hiánya minden tanügyi törvényünknek és szabályzatunknak, az egyetemi 
szabályzatok kivételével.

Nincsenek meghatározva továbbá e törvényben az igazgató és 
tanítók jogai és kötelességei sem. Csupán a 138. § tartalmaz e tekintet
ben egy negativ intézkedést, a mikor kimondja, hogy a tanítók hiva
talukból «csupán súlyos hanyagság, erkölcsi kihágás vagy polgári bűn
tény miatt mozdíthatók el ».

Az 1868-iki törvénynek az iskolai hatóságokról szóló fejezetét mó
dosította az 1876. évi 28. t.-cz. «a népiskolai hatóságokról». E törvény 
mint népiskolai hatóságot felsorolja a Y. és K.-miniszteriumot, törvény- 
hatóságot, a közigazgatási bizottságot, a tanfelügyelőt, az iskolaszéket és a 
népnevelési bizottságot, megállapítja mindezek jogait és kötelességeit, 
de az iskoláról ez is hallgat.

Az említett törvények végrehajtása tárgyában a Vall. és Közokt. 
miniszter 1876. szeptember 2-án utasításokat adott, a melyekben már 
körvonalozva van az igazgató és a tanítók joga és kötelessége. Szól a 
tanítók, a tantestület, az igazgató fegyelmi jogáról a tanulók felett; 
valamint az igazgató fegyelmi jogáról a tantestület tagjai felett. Az uta
sítás kifejezéseiből már nyilvánvaló az iskola hatósági jellege.

Az 1883. évi XXX. t.-cz. rendelkezései már világosabbak. E tör
vény II. fejezetében szói a középiskolák igazgatásáról és felügyeletéről. 
Kimondja, hogy minden középiskola közvetlen az igazgató vezetése alatt 
áll és hogy az igazgató az iskolára vonatkozó törvények és rendeletek 
végrehajtója, a tanári testület elnöke, képviselője a tanintézetnek a ható
ságok, gyámok s általában a közönség irányában — a tanintézet irodai 
ügyeinek vezetője, a tanintézet tudományos és fegyelmi állapotának 
ellenőrzője és arról első sorban felelős és hogy az igazgatók állami tiszt
viselőknek tekintendők ; végre, hogy az igazgatót « kisebb » fegyelmi 
jogkör illeti.

Ez említett törvény megállapítja úgy a tanulók, mint a tanárokra
24*
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vonatkozó fegyelmi eljárás módját és eseteit, meghagyja a hitfelekezetek 
és szerzetesrendek iskoláit a fó'papok és a rend fegyelmi hatósága alatt. 
Megtartja azonban az állam felügyeleti jogát, mert elrendeli, hogy a 
fegyelmi szabályzatok a Y. és K. miniszterhez tudomásvétel végett fel- 
terjesztendők s minden elmozdítást kimondó fegyelmi Ítélet közzététele 
és szigorú megtartása iránt a miniszter intézkedik.

Eendeli még azt is, hogy a törvényhatóságok és egyesek vagy tár
sulatok iskolái fegyelmi szempontból az állami iskolák fegyelmi szabályai 
alá esnek.

Az 1890 junius 30-iki középiskolai rendtartás szól a tanári kar 
fegyelmi jogáról, közelebbről megállapítja a tanárok és az igazgató teen
dőit és ellenőrzési jogokat biztosít azoknak a tanulók szüleivel és gyám
jaival szemben is.

Egyes szakiskolák szervezeti szabályaiban még határozottabban 
nyilvánul az iskola hatósági jellege. így pl. a budapesti állami ipar
iskola 1891. évi szervezetében az iskola személyzetének jogairól és köte
lességéről szólva, valóságos közhivatali szolgálati pragmatikát tartalmaz. 
Többek közt 32 §-ban felsorolja a tanártestület jogait, ezek közt a fe
gyelmi bíráskodás jogát is említi.

Főiskolai oktatásunk nem törvényekben, hanem a törvények fel
hatalmazása alapján kibocsátott rendeletekben van szabályozva. A buda
pesti egyetemről szóló 1848. évi 19. t.-cz. és a kolozsvári egyetemről 
szóló 1872. évi 19. t.-cz. az egyedüli törvény a főiskolai oktatásról s 
ezekben ki van ugyan mondva a főelv : a tanszabadság elve, de e törvé
nyek sem tanulmányi, sem fegyelmi tekintetben részletes intézkedéseket 
nem tartalmaznak. Irányadó tehát első sorban a budapesti egyetem 
tanulmányi és fegyelmi szabályzata, mely az 1872. évi 19. t. ez. rendel
kezésénél fogva a kolozsvári egyetemre is érvényes s a melynek nyomán 
készült a műegyetem szabályzata is.

E szabályzat VI. fejezete szól «az egyetemi fegyelem»-ről. Meghatá
rozza «az egyetemi hatóságokat illető fegyelmi hatalmat». S hogy «az 
egyetemi hallgatók polgári viszonyaikban, valamint közfenyítés alá tar
tozó cselekvényeikre nézve a köztörvények és hatóságoknak ; egyetemi 
magaviseletükre nézve pedig az egyetemi rendeleteknek és fegyelmi 
szabályoknak, valamint az egyetemi hatóságoknak vannak alárendelve. 
Végre, hogy «az egyetemi polgárok a fennálló egyetemi szabályoknak, 
vagy az egyetemi hatóságok e czélra kibocsátott külön rendeletéinek 
megtartására kötelezvék.»

«Ha valamely egyetemi hallgatót a fennálló köztörvények áthágása 
miatt más, mint az egyetemi hatóság vizsgálat alá von, erről az egyetemi 
tanács értesítendő.»

«Az egyetem rektora, a prorektor, a kari dékánok vagy az általuk
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e végett megbízott tanárok az egyetemi polgárok gyűlésein megjelen
hetnek. őket meginthetik és a gyűlés feloszlását elrendelhetik». Más, 
mint az egyetem tanárai és hallgatói ily gyűléseken részt nem vehetnek.

«Az egyetemi egyesületek az egyetemi hatóságok felügyelete alatt 
állanak.

«A fegyelmi büntető hatalmat nagyobb vétségeknél az egyetemi 
tanács gyakorolja. »

A m.kir. József műegyetem szervezeti szabályzata, és a «jogtanodák 
uj szervezéséről» szóló 1874. évi szabályzat, valamint a szakfőiskolák 
szabályzata hasonló intézkedéseket tartalmaznak.

Ezek azok a kiválogatott adatok, melyeket az iskola jogi hely
zetének megvilágítására felhozni szükségesnek tartottam.

Az előadottakból a következő tanulságokra jutunk :
1. Az oktatásügy Magyarországon 1777 óta állami szabályozás 

alatt áll.
2. Minden létező és jövőben felállítandó tanintézet felett az állam 

kormányát illeti meg a főfelügyeleti jog.
3. Minden magyar polgár köteles gyermekét vagy gyámoltját, a 

mennyiben annak neveléséről magánúton nem gondoskodik, nyilvános 
iskolába járatni. Az e végre szükséges iskolákat - ha azok a hitfoleke- 
zetek, vagy egyesek által felállítva nincsenek — a községek tartoznak 
felállítani, esetleg létesíti azokat maga az állam.

4. Az iskolák tanítási rendje, tananyaga, a tanítók és tanárok kö
telességei és jogai, az ezeknek sanctióját képező fegyelmi intézkedések 
az állam által megállapított, vagy legalább is jóváhagyott szabályzatokba 
vannak foglalva. Az iskolák tehát, illetve azok tantestületei a tanítással 
államilag szabályozott functiót, közfunctiót végeznek, melynek törvény- 
szerű teljesítéséért legfelsőbb fokon mindenkor az állam kormányának 
felelősek.

5. A tételes tanügyi törvények és rendeletek — az egyetemi szabály
zatok kivételével — az iskolát hatóságnak, a tanárokat és tanítókat 
hatósági közegeknek nem nevezik s mint ilyeneknek jogkörét nem sza
bályozzák, de fegyelmi, vagyis kényszerítő hatalmat adnak minden isko
lának és a tantestület minden tagjának a tanulók felett. E fegyelmi ha
talom kifejezetten és legmarkánsabbúl az egyetemi szabályzatokban 
van körülírva, a minek magyarázata abban keresendő, hogy az egye
temek tanulói felnőtt emberek, kikkel szemben a fegyelmi intézkedések 
és a fegyelmi hatóságok jogkörének tételes szabályozása feltétlenül szük
séges volt, és mindenesetre nagyobb gyakorlati jelentőségű, mint az 
alsóbb tanintézetek gyermektanulóival szemben.

Mindezek folytán az iskolát joggal nevezhetjük hatóságnak s az 
iskolák tanító személyzetét hatósági közegnek.
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Ezek előre bocsátása után még vizsgáljuk meg, hogy valamely 
intézmény jogi helyzetére mennyiben gyakorol befolyást az a körülmény, 
hogy az illető intézmény hatóság-e vagy nem ?

Az államnak érdekében van a maga hatóságainak akadálytalan és 
sikeres működését biztosítani.

Hogy a hatóságok működését az egyesek ellenszegülése meg ne 
akadályozhassa ; e czélból maga az állam külön törvényes intézkedésekkel 
védi a hatóságokat és azok közegeit az egyesekkel szemben. E törvényes 
védelem, mely természetesen a büntető törvénykönyvben jut kifejezésre, 
a hatóságoknak bizonyos kiváltságos jogi helyzetet ad, melyben az oly 
intézmények, melyek nem hatóságok, nem részesülnek. Valamely intéz
ménynek hatósági jellege tehát annak jogi helyzetére lényeges befolyás
sal van.

Az iskolának azonban, mely — mint kimutattam — szintén ha
tóság, ez a kiváltságos jogi helyzete, fennálló törvényeink szerint nincs 
meg. Az iskolát és annak közegeit nem védik büntető törvényeink az 
egyesekkel szemben úgy, mint védik a többi hatóságokat. Sőt bármeny
nyire különösnek látszik is ez az állítás, az iskola, mint ilyen, védtele- 
nebbűl áll az egyesek törvényellenes és büntetendő cselekményeivel 
szemben, mint bármely magánember legutolsó szalmafedelű viskója.

Büntető törvényünk súlyos büntetésekkel sújtja azokat, a kik a 
hatóságokat, vagy azok közegeit, elkezdve az országgyűlésen le a mezei 
csőszig és vasúti bakterig, hivatásuk szabad gyakorlatában erőszakkal, 
vagy veszélyes fenyegetéssel akadályozzák, avagy tettleg bántalmazzák. 
A törvény a hatóságok fogalmát azonban meg nem határozza s e tekin
tetben csupán a következő intézkedést tartalmazza : « ezen elnevezés 
alatt «hatóság» a közigazgatási, bírói és katonai hatóságok — közigaz
gatási hatóság elnevezése alatt pedig a biróságok kivételével minden 
állami törvényhatósági és községi hatóság értendő. (Btk. 164. §.) Utóbb 
még hozzá teszi a törvény, hogy nyilvánosan felállított katonai és pol
gári őrök, a vasutak és távirdák felügyelő és kezelő személyzete, a rend
őrségi személyek, ide számítva a csőszök, az erdő-, a folyam-, a gátőrök, 
vadászati felügyelők szintén hatósági közegeknek tekintetnek. E szövege
zésből kitűnik — s állandó bírói gyakorlatunk is arról tanúskodik, hogy 
a büntető törvény az iskolákat és azok tanító személyzetét nem tekinti 
hatóságoknak és hivatásuknak szabad gyakorlatában az erőszak ellen 
nem védi.

Másrészt az iskola abban a büntetőjogi védelemben sem részesül, 
mint a magánemberek lakása. Az ide vonatkozó szakasza a büntető tör
vénynek így szól : « Ha valamely csoport azon czélból, hogy személyeken, 
vagy dolgokon erőszakot kövessen el, valakinek lakába, üzleti helyiségébe 
vagy bekerített birtokába betör : a csoportnak minden egyes tagja a ma
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gánosok elleni erőszak bűntette miatt két évig terjedhető börtönné 
büntetendő (Btk. 175. §.). Ugyan e büntetéssel, illetőleg bizonyos esetek
ben három évig terjedhető hörtönnel biintettetik az, a ki másnak a laká
sába, üzlethelyiségébe az ott lakó, vagy a lakással rendelkező beleegye
zése nélkül — habár nem is személyeken vagy dolgokon elkövetendő 
erőszak szándékából — de jogtalanul, erőszakkal, fenyegetéssel vagy 
hamis kulcsok használatával behatol (Btk. 330. §.).»

Úgy de az iskola nem magánlak, sem üzlethelyiség vagy valamely 
magánember birtokában levő bekerített hely, azért az imént említett 
büntetések az iskolába jogtalanul behatolókat nem érik.

És a magyar kir. Curia csakugyan egy előfordult esetben felmentett 
egy vádlottat — a ki az iskola tanítóját fia megbüntetése miatt kérdőre 
vonta s az iskolában a tanító kiutasítása ellenére benmaradt, ott az elő
adást megakadályozta — azzal a megokolással, hogy az iskola nem ma
gánlak. (Meg van ez írva a Büntető jog tára IV. kötet 221. lapján.)

Az iskola tehát nem részesül sem a magánember házát, sem pedig 
a hatóságot megillető büntetőjogi védelemben.

Hogy ez mily hátrányára van a közoktatásügynek, néhány pél
dával, valóban megtörtént esettel, megkísérlem bizonyítani.

1894-ben egy községi elemi iskolában az épen vallástant tanító 
káplán egy fiú gyermeket megfenyített rendetlenkedéseért. A fiú hirtelen 
felugrott és sírva haza szaladt, otthon anyjának azt hazudta, hogy őt és 
más gyermekeket is a káplán nagyon megvert. A sváb asszony (Soroksár 
lakosai svábok) felbujtogatta a szomszédban lakó asszonyokat is és töb
bed magával berontott az iskola tantermébe és gorombán kérdőre vonta 
az előadást tartó róm. kath. lelkészt. A pap szelíd szavakkal felvilágosí
totta őt arról, hogy miért büntette meg a fiát s felszólította az asszonyo
kat, hogy a tanteremből távozzanak és ne akadályozzák az előadást. 
Erre az asszonyok neki estek a hitoktatónak és ütlegelni kezdték, repró- 
dukálhatlan szitkozódások kíséretében. A pap csak védekezett és ki akart 
menekülni a teremből, de időközben az asszonyok nagy lármája becső- 
dítette a járókelőket, azok is behatoltak az iskolába s csakhamar segítet
tek az asszonyoknak munkájukban ; ostornyelekkel, botokkal rohantak 
a védtelen emberre s annyira megverték, hogy a szegény fiatal pap esz
méletlenül maradt a terem padlózatán fetrengve. Megtörtént ez a szá
nandó eset az iskolában a tanulók szeme láttára.

No és a magyar büntető törvénynek nem volt rá szakasza, a mely- 
lyel ebben az esetben az iskolának és a közhivatali jelleggel biró tanító
nak elégtételt lehetett volna szolgáltatni. Hatóság elleni erőszak nem 
történt, mert a törvény nem ismeri hatósági személynek a hitoktatót, 
magánlak megsértését sem követte el senki, mert az iskola nem magán
lak. A pap — az ő személyét illetőleg — kapott ugyan némi elégtételt, a
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mennyiben a jelen voltak közül azokat, a kikre a tettességet rá lehetett 
bizonyítani, egy-két heti fogházra Ítélték súlyos testi sértés és szabadság 
megsértésének vétsége czímén. Ennyi volt az egész. Holott a magánlak 
megsértéséért ugyanilv körülmények között három évig terjedhető bör
tön, a hatóság elleni erőszak bűntettéért öt évig terjedhető fegyház lett 
volna a büntetés.

De már most tegyük fel azt az esetet, hogy egy ugyanilyen csoport 
behatol az iskola tantermébe és ott az előadást megakadályozza, ezen 
kívül azonban semmi más törvényellenes cselekményt el nem követ. Ez 
esetben senki a csoport tagjai közül nem volna semmiféle büntetés alá 
vonható, mert hisz az iskola büntetőjogilag sem nem hatóság, sem nem 
magánlak. Ily módon rendszeresen meg lehetne akadályozni, teljesen 
büntetlenül bármely tanintézet előadásait.

Lám, mily szerencsések vagyunk, hogy ez a pompás eszköz derék 
nemzetiségi agitátorainknak eszébe nem jutott a gyűlölt magyar iskolák 
ellen. A teljes tanszabadság elvére alapított egyetemeinken mily köny- 
nyen lehetne nehány jó torkú rendkívüli hallgatónak, ki csak e czélra 
iratkoznék be, mert a fegyelmi szabályoktól nincs mit félnie — a büntető 
törvényektől meg — mint kimutattam — épen nincs, az egyetemi elő
adásokat megzavarni.

Szolgálhatok egy példával a budapesti kir. magyar tudomány 
egyetemről is. 1889-ben történt, midőn az egyetemi fiatalság az uj véd
erőtörvény híressé vált 25. §-a ellen tüntetett. Egy egyetemi tanárt, ki 
egyszersmind országgyűlési képviselő is volt, a 25. § megszavazása miatt, 
a szavazást követő napon óriási számú hallgatóság várta a teremben, hol 
a tanár előadást lett volna tartandó. Mikor a tanár belépett, orkánszerű 
üvöltés hangzott fel: «Le a hazaárulóval! Halál a hazaárulóra!» A hall
gatóság kirohant a padokból, a menekülni igyekező tanár előtt az ajtót 
elzárta, botokkal fenyegette, szidalmazta, sőt egyik közülük tettleg is 
bántalmazta. Csakis a rector megjelenése vetett véget a kínos jelenetnek, 
mely könnyen végzetesté válhatott volna. Teljes ornatusában lépett be a 
rector, követve két pedellustól, kik az egyetem jelvényeit vitték. Az ifjú
ság tiszteletteljesen utat nyitott a rectornak, a ki azután lehetővé tette, 
hogy a rectorral együtt a súlyosan insultált tanár is eltávozhatott.

És e dolognak semmiféle folytatása sem volt s büntetőjogilag nem 
is lehetett volna egyéb czímen, mint becsületsértés és személyes szabadság 
megsértésének czímén. Pedig hogy ez utóbbi mennyire nem elégséges 
ily cselekmény megtorlására, azt legvilágosabban azzal a példával bizo
nyíthatom, a mit különben szintén a curiai döntvények hiteles gyűjte
ményében olvastam, hogy a Curia személyes szabadság megsértésében 
mondott vétkesnek egy fiatal embert, a ki a bálteremben egy leányt ülő
helyéről néhány perczig felkelni nem engedett.
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Elég talán a legutóbbi idők eseményeire hivatkoznom, midőn azt 
állítom, hogy hasonló természetű erőszakoskodások az egyetemi ifjúság 
részéről közvetlen hatóságnak, az előadó tanárral szemben nem is ritkák, 
a fegyelmi szabályok védelme előfordulható esetekben elégtelen lehet s 
büntető védelemre van szükség.

Vagy hová forduljon méltó elégtételért egy iparos-tanoncz iskolá
nak tanára, a kit egy 18—20 éves iparosinas tettleg bántalmaz? Azt 
hiszem, tiltakozik ellene mindenkinek jogérzete, hogy itt egyszerűen 
becsületsértésről lehessen csak szó !

Befejezésül még egy példát. A törvény a bármiféle hatóság előtt 
tett eskü megszegését bünteti. « Büntető vagy fegyelmi eljárást von maga 
után minden oly eljárás, melylyel valaki esküjét megszegi, legyen az 
honpolgári, hivatali, vagy oltár előtt letett eskü.» Csak annak az eskünek 
nincs semmiféle sanctiója, melyet a magyar egyetemek doctorainak kell 
tenniök. Megnevezhetném a budapesti egyetem egy doctorát, a ki még 
hozzá magyarországi ösztöndíjjal nyerte kiképeztetését s megesküdött, 
hogy szóval és tettel királya és hazája érdekeit fogja szolgálni és a ki 
jelenleg, mint bukaresti egyetemi tanár, tagja az ellenünk, hazánk ellen 
lazító, az egész világ színe előtt Magyarországot piszkoló oláh culturlígá- 
nak. Nincs semmiféle szabályunk, törvényünk, melynek alapján az eskü
szegővel szemben eljárhatnánk, őt legalább a mi egyetemünk doctori 
czímétől megfoszthatnók. Vagy hol van megírva, hogy mi történjék 
azzal, a ki a kolozsvári egyetem előtt letett esküje ellenére más egyete
men ugyanazon doctori czímet ugyanabból a tudományszakból meg
szerzi?

Ez is annak a téves felfogásnak következménye, mely az iskoláktól 
a hatóságok kiváltságos jogi helyzetét megtagadja.

A felhozottakkal elég szembetűnően kimutattam az iskola jogi 
helyzetének visszásságát. Tényleg az iskola hatóság és jogrendszerünkben 
még sem foglalja el a hatóságokat megillető helyet. Ezen a fonák hely
zeten a büntető törvénykönyv novelláris módosítása utján lehetne 
segíteni.

A büntető jogászoknak az a hangoztatni szokott ellenvetése, hogy 
az iskola nem bír kényszerítő hatalommal s így nincs szüksége büntető
jogi védelemre, a melyben a kényszerítő hatalommal biró hatóságok 
részesülnek, nem jöhet figyelembe ; mert először is a saját tanulói felett 
az iskolának igenis van kényszerítő hatalma, hisz büntetésekkel sújt
hatja, még be is zárathatja, tehát ha rövid időre is, de személyes szabad
ságuktól megfoszthatja őket; másodszor épen az a körülmény, hogy az 
iskola kényszerítő hatalma csekély és csak saját tanulóira terjod ki, teszi 
szükségessé az iskola hatályosabb büntetőjogi védelmét.

S ha a törvényhozás a büntető törvénykönyv módosítása utján
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m in d en  tek in te tb en  e g y e n lő v é  te sz i az isk o la  jo g i h e ly z e té t  a  tö b b i h a tó 
ságokéval, ezzel csak  h a s z n á ln i fo g  a m agyar k ö zok ta tás ü g y én ek , e m e ln i  
fogja tek in té ly é t az isk o lá n a k  é s  a  tanároknak. S zéchy Á kos.

AZ IFJÚSÁGI KÖNYVTÁRAK KEZELÉSÉRŐL.

Hogy a serdülő gyermeket és ifjúságot fejlődéséhez mért s lelké
nek egészséges fejlesztésére alkalmas olvasmánynyal lássuk el, ez a közép
iskolai ifjúsági könyvtáraknak a czélja. — Találja meg bennök a gyer
mek azokat a léleknemesitő és mulattató olvasmányokat, melyek fel
üdítsék a tanulástól fáradt lelkét ; kellemesen elszórakoztassák s kipihen
tessék a feszült figyelmet kívánó iskolai munkától elcsigázott idegeit. 
Találjon végül bennük érdekesen oktató olvasmányokat is.

Ha meggondoljuk az ifjúsági könyvtárnak ezt a nemes hivatását, 
helyesnek kell tartanunk, hogy minden tanulóra nézve kötelező annak 
használata s lelkiismeretes, buzgó tanárember sohasem fog irtózni attól 
a munkától, hogy mint egyik vagy másik osztálynak a könyvtárosa, 
bíbelődjék a könyvosztással, könyvek rendben tartásával s mindenek 
előtt új könyveknek a beszerzésével. Hiszen ezzel egy egész nemzedék 
lelki épületéhez illesztheti oda a «fő szegletköveket». Ez pedig csak 
elég nemes munka !

Épen azért nagy gyönyörűséggel olvastam a Magyar Psedagogiá- 
ban Szitnyai Elek fejtegetéseit, melyekben lélektani belátással, a gyer
meki lélek, a gyermeki természet iránt való őszinte érdeklődéssel ismer
tette, hogy milyen szellemi táplálékot óhajt a gyermek fejlődésének 
különböző fokain.

0 foglalkozott e könyvtáraknak a szellemével s használásukra 
nézve is tett érdekes megjegyzéseket ; engedje meg a szíves olvasó, hogy 
én magára a könyvtárnak a kezelésére vonatkozólag említsek vázlatosan 
egy pár gondolatot, tehát inkább külsőségekkel foglalkozzam !

Olyan dolgok ezek, melyeket bizonyára mindenki ismer s fel kell 
tennem, hogy mindenki helyesel is, ha igazán szereti tanítványait s 
puszta robotmunkának, közönséges kenyérkeresetnek nem tekinti ezt a 
mi hivatásunkat.

A rendtartás szerint hazánknak minden középiskolájában kell 
lenni ifjúsági könyvtárnak s a józan ész követelése, hogy minden osztály
nak külön kell kezelni a könyvtárát, legfeljebb a VII. és VIII. osztályét 
lehet együtt, mert ezeknek az osztályoknak a tanulói sem a tanultság, 
sem egyéb irányú lelki fejlettség tekintetében nem olyan elütök egymás
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tói, hogy szükséges volna a különválasztás, sőt sok tekintetben bajos is 
lenne.

Leghelyesebb, ha az egyes osztályok könyvtárának kezelői az illető 
osztálytanárok. Igaz ugyan, hogy az osztálytanárság úgynevezett terhei 
mellett ezt is tekintheti az ember tehernek, ha épen akarja, de meg 
vagyok győződve, hogy a magyar tanárok legnagyobb része nem hogy 
tehernek tartaná, hanem inkább kellemes foglalkozásnak érzi ezt.

Az osztálytanár ismeri legjobban saját tanítványainak értelmi fej
lettségét, gondolkodása módját, erényeit, hibáit ; legjobban tudhatja, 
miféle könyv felel meg ezeknek leginkább, hogy az illetőnek azt ajánlja 
elolvasásra. 0 néki lehet legtöbb alkalma meggyőződni arról, hogy a 
gyermek igazán és komolyan elolvasta-e a könyvet vagy csak kapkodva 
és figyelmetlenül. Ezt meg is kell tenni ; persze nem kínpadon való val
latással, hanem a magán érintkezésben.

S milyen érdekesen megfigyelheti azután a gyermek hajlandóságait 
a lelkiismeretes nevelő az olyan nyilatkozatokból, melyeket egyik-másik 
könyvre tesz ! Maga ez a megfigyelés megérdemli azt a fáradságot, a mit 
az ember a könyvtárra fordít.

Ezek után az lehet a kérdés, mikor és hányszor tartsa az ember a 
Könyvosztást.

Erre nézve eltérők lehetnek a vélemények s tényleg sok tekintet 
lehet erre nézve döntő. Általában kéthetenként szokott ez történni ; ez 
elég is, ha testesebbek a könyvek, de minden esetre meg kell gondolni, 
vájjon kielégíti-e ez a gyermek szükségletét, még az alsóbb osztályokban 
is, ha esetleg vékonyabb könyveket kapnak.

Természetesen ők maguk segítenek magukon s kicserélgetik idő
közben is a könyvüket, de bizony a tanár tudtán kívül, esetleg akarata 
ellenére. Ez aztán nem valami nagy hasznára válik sem a tanár iránt való 
bizalomnak, sem a fegyelemnek.

Én a II. osztályban hetenként tartottam könyvosztást, persze 
csak a vékonyabb könyvekkel, a vastagabb köteteket két hétre adtam ki, 
sőt hosszabb időre is, ha nehezebb tárgyúak voltak, s legcsekélyebb mér
tékben sem tapasztaltam, hogy ez által tanítványaim szorgalma csökkent 
volna.

Természetesen óvatosnak kell az embernek lenni, hogy túlságos 
olvasómánia ne keletkezzék bennük, de azt hiszem, még jobban elkerül
hetjük ezt a beteges hajlandóságot, ha kielégítjük szükségletüket, mint 
ha ok nélkül szorítjuk őket vissza a tetszés szerint való olvasástól.

Különösen késő őszszel s télen, mikor leginkább a szobára vannak 
utalva, lássuk el őket kellő olvasmánynyal, úgy legjobban elkerültetjük 
velük a kártyát s a deákok unalmának egyéb átkos elíízőit. Később aztán, 
mikor ismét többet mozoghatnak szabadban s kell is mozogniok,
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játszaniok, akkor bátran csökkenthetjük a könyvosztások számát s május 
15-ére, mikor az összefoglaló ismétlések kezdődnek, be is kell rekesztenünk.

Azonban akár két héten, akár hetenként adunk nekik könyveket, 
tűzzünk ki egy határozott napot s azt tartsuk is meg mindig pontosan, 
hogy ezzel is a rendhez szokjanak !

Néhol szokásban van, hogy olyan tanulónak, kit valamelyik ellen
őrző tanácskozáson hanyagnak jelentenek ki, állandóan nem adnak aztán 
könyvet.

Ezt nem tartom helyesnek; ezzel épen nem fokozzuk a szorgalmát, 
csak méltó elkeseredést keltünk benne. S ha meg van róva valami tárgy
ból, talán csak nem fog örökké azzal a tárgygyal vesződni ? ! Akkor is 
maradhat talán annyi ideje, hogy naponként egy rövid félórácskát kedve 
szerint olvasgathasson ? !

S ha mi nem adunk neki könyvet, majd adnak a társai a mi 
akaratunk ellenére ; ha azok nem, majd ad valamely közkönyvtárnak jó 
lelkű őre Zola- és Maupassant-féle regényeket. Mert az embernek azért 
van esze, hogy olvassa, ha épen kedve tartja. S végre is, megfizette a 
könyvtár díját, joga van hozzá, hogy kapjon is érte könyvet.

Egészen más, ha valami leczkeórának az unalmát akarná elűzni 
pad alatt való olvasgatással ; akkor ám vonjuk meg tőle, de akkor is 
csak rövid időre, vagy7 inkább büntessük más, alkalmasabb módon.

Arra, azt hiszem, nem is kellene külön felhívnom egyetlen komoly 
embernek a figyelmét sem, hogy a könyvtár kezelésében a legszigorúb
ban rendet tartson; akiadás naplóját is legszigorúbb rendben vezesse. 
Mert furcsa hatással van az a fiúkra, ha észreveszik, hogy a könyves 
szekrényben a 20-ik számú könyv ott van a 100-ik mellett, majd ezután 
az 50-ik és így tovább. Nem esik az olyan nehezére az embernek, min
denkor helyrerakni a könyveket, bármely fiú még segít is hozzá. Mert 
hát különös az, ha olyant követel a tanár, a miért aztán a tanulót esetleg 
minden nap korholnia kell. S az a fiú éles szemmel figyeli meg tanárá
nak minden ferdeségét, minden rossz szokását és — sajnos — nem csak 
megfigyeli, hanem bámulatos módon el is tanulja őket.

S lehetőleg óvnunk kell a tanulókat attól a felfogástól, hogy a 
lángelméknek velük született sajátsága a rendetlenség, mert akkor mind
egyik annak képzeli majd magát.

Mindezek, a miket elmondtam már, annyira hétköznapi dolgok, 
hogy emlegetésük talán felesleges, sőt bosszantó is volt.

De egy dologra rá kell még térnem, a mit az ifjúsági könyvtárak 
kezelésében végtelenül fontosnak tartok.

Kötelezve vannak a tanulók, hogy a könyvtárt használják ; az új 
tanításterv határozottan előír kötelező házi olvasmányokat. Azonban a 
gyermekek kezén nagyon hamar piszkolódnak a könyvek ; nyálazzák a



lapokat forgatás közben s ez a legjobb alkalom arra, hogy esetleges 
beteg gyermekről másikra terjedjen a betegsége ; s hányban nem lap
pang a tüdöbaj csirája ? ! Arra kötelezzük hát őket, hogy ezeket a 
könyveket forgassák ? !

Szükségesnek, feltétlenül szükségesnek tartom tehát, hogy a 
könyveket alkalmas módon fertőtlenítsék, még ha nem használta is beteg 
gyermek, legalább minden évben egyszer, a nagy szünetben, mikor más 
csoport kezére mennek át. Fertőző betegség gyanújában lévő gyermektől 
használt könyvet fertőtlenítsenek minden egyes alkalommal ; s ha nyil
vánvalóan ragályos betegségben volt a gyermek, egyszerűen égessék el 
azt a könyvet ! * Erre engedélyt adhatna a felsőbb hatóság az igazgatók
nak a hosszas kiselejtező eljárás elkerülésével. S egyáltalában az ifjúsági 
könyvtárakat gyakrabban kellene selejtezni Az elpiszkosodott példányok 
helyett újakat kellene venni s olyanokat, melyek valósággal undort kel
tenek az emberben, gyermek kezébe nem volna szabad adni.

így folyton felfrissíthetnők a könyvtárakat, hiszen az nem lehet 
czélunk, hogy évről-évre más-más munkákat szerezve be, összehalmozzuk 
a könyveket, hanem csak az, hogy megtalálják a tanulók azokat az 
olvasmányokat, melyekre szükségök van. S ez nagyon elérhető (Ю vagy 
80 munkával egy-egy osztály könyvtárában.

Ezt feltétlenül meg kell tenni, az iroda átalányából bizonyosan 
telik valami hatásos, füstölve-fertőtlenítő szerre.

Csak az a bámulatos, hogy erről még írni kell, ezt még kívánni 
kell valakinek, a ki még hozzá, nem is czéhbeli őre az egészségügynek.

Egyetlen gyermeknek az élete, az egészsége többet ér, mint az 
országnak összes ifjúsági könyvtárai, s ha óvjuk őket a túlterheléstől, 
játszatjuk, erősítjük őket, nagyon rosszul cselekszünk, ha máskor meg 
oda nyomjuk kezükbe a kölcsönkönyvtárak piszkos köteteit, hogy évi 
50 krajezárért vagy egy forintért betegségcsírákkal lássuk el őket.

Különben is, ismerve miniszterünknek a tanulóifjúság iránt érzett 
igaz szeretetét, hiszem, hogy nem sokára el is rendeli az ifjúsági könyv
táraknak kötelező, rendes fertőtlenítését.

Ezeket tartottam szükségesnek elmondani az ifjúsági könyvtárak 
kezeléséről ; vajha meglenne soraimnak a kellő sikere !

(Szentes.) M o l e c z  Béla.
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* A hatóságtól ily esetben elrendelt fertőtlenítés olykor bizony 
felületes is lebet.
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Jelige : Nemcsak a szellem, hanem a test 
is mívelendő, hogy életrevaló 
egyénné fejlődjék a növendék.

Seneca.

Míg a szem az iskola liygieniájában régi idők óta feltűnő mél
tánylásnak örvend, addig e tekintetben a fül — mondhatni — semmi
féle figyelemben sem részesül. Ez talán — szerény véleményem sze
rint — onnan ered, hogy az iskola kevésbbé járul hozzá a fül rom
lásához, mint a szeméhez.

Statisztikai adatok feltüntették, hogy a mint a rövidlátás fokozó
dik, minél magasabb osztályba jut a gyermek, úgy fokozódik a nagyot
hallóé is, minél előbbre haladunk az életkorban. De maga az iskola 
nem okozója ennek, míg a szemnél leginkább ezt terheli a felelősség.

Az összefüggés, mely szerint tán a tanterem túlfűtése közt egyrészt 
és a meghűlés által nagy mértékben előidézett fülbetegségek közt más
részt fennállhatna, sokkal bizonytalanabb, mint hogy az iskolát azzal 
lehetne vádolni, hogy a fülbetegségek terjedéséhez hozzájárulna.

Ellenben léteznek más viszonyok az iskolai hygienia és a fül
betegségek közt.

Szóljunk ez alkalommal csupán a nagyothallásról.
Magától értetődik, hogy az a gyermek szellemi fejlődésének hat

hatós akadálya. A nagyothallók mindenekelőtt excessiv figyelmetlen
ségüknél fogva nagy hátrányára vannak az iskola előmenetelének, 
miáltal sok dolgot és gondot okoznak a tanítónak ; de ezt semmi esetre 
sem szabad jellemhibájuknak tudni be, ellenkezőleg, ez nagyon termé
szetes valami.

Hogyan is vegyen részt valaki oly dolgokban, melyeket nem ért ?
Tegyük fel, hogy a gyermek minden igyekezetét arra öszponto- 

sítja, hogy a tanító szavait, melyek csak határozatlan körvonalakban 
jutnak el hozzá, combinativ úton kiegészítse, akkor e feladat a gyermek 
gyenge tehetségének igen nehezére válnék. És ha kimerültség nem áll is 
be, vájjon képes lesz-e a legtalálékonyabb értelmezési tudomány is az 
újat felfogni, melynek a tanító szájából és tudománykincséből foly
tonosan át kell mennie a tanuló fülébe és emlékezetébe ?

A gyermek, igyekezetének lehetetlenségét csakhamar belátva, ked
vetlen lesz oly dolgokat megtanulni, melyeknek összefüggése, viszonyai 
előtte csak hézagosak. Hiába fordítja rá egész éleselméjét, hogy a tanító 
és szülők látszólag igazságos rosszalásának elejét vegye.
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Gyakran a késő esti órákat is arra fordítja, hogy az akadályokat 
legyőzze. Minél jobban erőlködik a kiesi lény, annál lehetetlenebb lesz 
rá nézve a kivánalmaknak megfelelni. És ilyenkor az idegeknek és 
egész erejének megfeszítése és az elégedetlenség érzése a legártalma
sabban hatnak a fülbeteg gyermekre.

így sorakozik az ok és okozat a rendetlenségek egész lánczolatává, 
melyek között az egyik a másikat mindig újabb, rosszabb alakban 
előidézi.

Végre, nehéz esetekben, mélakórságra, elmezavarodottságra hajlik 
és volt már eset rá, hogy életuntságra is vetemedett a gyermek. Gyakran 
butának tartják a szülők a gyermeket és a tanulásban eredményt nem 
tapasztalván, ki is veszik az iskolából, mely időtől fogva azután hamu
pipőkének tekintik, kit csak alsóbbrendű munkára lehet használni.

Mindennek azonban elejét lehet venni, ha idejekorán felismerjük 
a gyermekben a bajt, mely alkalommal rögtön — ha csak lehetséges — 
specialista orvoshoz kell folyamodnunk.

Gyakran szoros összefüggésben vannak a íülbetegségek az orr
betegségekkel.* Ily egyének egész fellépésükről, állásukról, beszédjük
ről, hallgatódzásukról, arczkifejezésükről rögtön felismerhetők, mert hal
lási képességük a rendesnél alacsonyabb. Gyakran már első tekintetre 
fel lehet ismerni, melyik fülén hall kevesebbet az illető, mert rendesen 
arra fordítja fejét, a melyik füllel jobban hall.

A fülbeteg füle rendesen folyik is. Ily fület a közvélemény szerint 
nem szabad bedugni, mert a betegség laikusok szerint, állítólag a belső 
szervekre hat vissza. De ez nincs úgy ! A fül, ha nyitott, könnyebben 
van kitéve a meghülhetésnek, miáltal a baj rendszerint csak foko
zódik.

így fokozódik aztán a nagyothallás is. A gyermek környezete ezt 
annyira megszokja, hogy, ha állítani mérnök, hogy a gyermek kicsit 
nagyot hall, kinevetnének, miről - sajnosán — már nekem is alkalmam 
volt meggyőződhetni.

A süketség eme fokánál a gyermek gyakran fülzúgásról, émelygés
ről és fejfájásról szokott panaszkodni, mit eddig két nagyothalló volt 
növendékemnél majdnem naponként tapasztalhattam. Ezek, mondhatni, 
állandó kisérői a hallószerv beteges állapotának és a gyermek környezete 
rendesen nem szokta kellőleg megfigyelni.

De magának a gyermeknek sincs tán tudomása szerencsétlenségé
ről, mert megszokta és azt hiszi, hogy annak úgy kell lennie.

A tanító azonban csakhamar észreveheti a bajt, mert ily gyermek

* L. : «Néptanítók Lapja» 18S7. évi folyam. 81. számában, Dr, Onody 
«A gyermek belélekzéséről» czímű ezikket.
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az iskolában szórakozottságáról ismerhető fel, már ha kisebb mértékű 
is a nagyothallása.

A gyermek hallja ugyan, hogy a tanító beszél, de a hallottakat 
nem képes egészben felfogni. Erről számtalanszor volt alkalmam meg
győződhetni és különösen oly tantárgyaknál, melyeknél a közlő mód
szert kell használni, mint pl. a történelemnél vagy egyéb elbeszélések
nél, sohasem volt rá eset, hogy az ily gyermek az elmondottakat 
rögtön utánam mondhatta volna teljesen, daczára annak, hogy majd
nem közvetlen mellettök szoktam elbeszélni.

Ilyenkor úgy segítettem magamon, hogy az elmondottakat egy 
mellettök ülő jobb tanuló által ismételtettem, még pedig jó hangosan, 
mikor aztán félig-meddig felfogták.

Ennek oka, az orvosoktól használt kifejezés szerint, abban rejlik, 
hogy a «hallás ingerküszöbe» alacsonyabban fekszik, mint a mennyire 
az a hallottak szellemi megértésére szükséges. Vagy más szóval, hogy a 
hozzánk intézett szavak értelmünkhöz férjenek, nemcsak az szükséges, 
hogy azokat egyáltalában csak felfogjuk, de azoknak bizonyos erélylyel 
kell hangzaniok, mert különben csak percipiáltatnak, de nem apper- 
cipiáltatnak, azaz nem képesek a szellemi feldolgozáshoz eljutni.

Ilyen gyermeknél a tanító következő kísérletet viheti véghez : 
Intézzen oly könnyű kérdést hozzá, melyről bizonyos, hogy valamennyi 
tanulójának értelmi körén belül fekszik, aztán követelje hirtelen a látszó
lag figyelmes, de valóságban nagyothalló tanulótól a feleletet. Meg
győződhetik bárki, hogy a legtöbb esetben ily gyermek nem lesz képes 
rá felelni. Ezt az eljárást gyakran szoktam követni és arra a végered
ményre jutottam, hogy a felszólított a kérdésnek csak utolsó szavait 
ismétli. Jele annak, hogy csak gépiesen hallotta mindazt, a mit mond
tam, s hogy mindez csak gyengén, homályosan jutott el a hallás köz
pontjába.

Miután tehát a nagyothalló gyermek mindig az elfogultság 
stádiumában van, sokkal inkább kell, hogy megerőltesse magát, mint az 
épérzékű gyermek, hogy a hallottakat felfogja.

Ezt a gyermek sokáig nem bírhatja ki, miért is figyelmetlenségbe 
merül, mert a szavak nem jutottak el oly erélylyel a leikébe, hogy a hal
lottak értelmét feldolgozhassa. És ez az illető tanulóra nézve túlterhe
lésre vezet az iskolában.

Félve mondom ugyan, hogy ma tán nincsenek is annyira túlter
helve az épérzékű gyermekek, mint a hogy azt oly annyira világgá sze
retik kürtölni. Állításom igazolására bátorkodom megjegyezni, hogy az 
ismeretek mértéke manap sem mondható sokkal nagyobbnak, mint 
azelőtt. Sőt, ha a mai javított módszereket veszszük tekintetbe, ellen
kezőleg, bátran állíthatjuk, hogy a tananyag könnyebben dolgozható fel,
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mint azelőtt 20—30 évvel. Hiszen a gyermek a tanulandókat már az 
iskolában elsajátítja. A házi feladatok alig vehetők számba, mert számí
tásom és szerény véleményem szerint (epérzékííeknélj alig agy óra kell 
elvégzésökre, hacsak aztán nem kell még francziázni, zongorázni stb.

Szerény tanácsom tehát az, hogy ha valamely szülő gyermeke 
túlterhelésérői panaszkodik, ne mulaszsza el a gyermeket megvizsgál
tatni, vájjon érzékei, de különösen hallásórzéke ép-e ?

Mert természetes, hogy a nem épérzékü gyermeknél máskép áll a 
dolog. Oly gyermek, ki 4—5 tanórában csak keveset fogott fel, mert a 
hallottak nem juthattak el a hallás központjába, és a mellett szorgalmas, 
annak otthon ugyancsak meg kell magát erőltetnie, ha hátra nem akar 
maradni. Ezt aztán már túlterhelésnek nevezem.

Tapasztalatból állíthatom, hogy ha a gyermekeket megvizsgáltat
nák, sok ily esetben, az eddig tökéletesen egészségeseknek hitt gyer
mekek nagy százaléka fülbetegnek bizonyulna.*

Ha már aztán a baj constatáltatott, a segítség is könnyebb leend. 
Főkötelessége itt a szülőknek, hogy a bajt a tanítónak tudomására hoz
zák. (A szülők rossz szokása, hogy ilyesmit palástolni szeretnek, a gyer
mekre nézve esetleg végzetessé válhatik és a tanító munkáját is meg
nehezíti.) Ha a tanító tudomással bir a bajról, mindjárt megteheti intéz
kedéseit, pl. közel ülteti önmagához, megóvja a léghuzamosabb helyek 
felkeresésétől, stb.

Ezenkívül legyen még a gyermek folytonos gyógykezelés alatt.
Ha ez óvóintézkedések megtétetnek, tapasztalni fogjuk, hogy a 

gyermek csodálatos módon pótolja az elmulasztottakat és pedig — 
tapasztalatom szerint lehetőleg rövid idő alatt. A túlterhelt, s állító
lag legyőzhetetlen anyag alatt nyögő, de egy nehéz és eddig fel nem 
ismert bántalommal küzdő lényből friss, vidám és feladatának megfelelő 
ember válik.

Torzsa. H olzmann I gnácz, néptanító.

* Németországban az iskolás gyermekek fogait is vizsgálják legutóbbi 
időben. Pl. Wiesbadenban Stieren dr. fogorvos két polgári iskolában vizs
gálta meg a fogakat 1318 gyermeken 6—14 évig és 97'3%-ának beteg foguk 
volt és pedig összesen : 7904 fog.
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AZ ÉVZÁKŐ VIZSGÁLAT.

Azok a nagy reformmozgalmak, melyek hazánk tanügyét az utolsó 
évtizedek alatt majdnem teljesen átalakították, egyszersmind számos 
rossz szokását és félszegségét is megszüntették a régi «Schulmeister» 
világnak. Annál csodálatosabb, hogy e mindent átható reformok, annak 
a régi világnak egyik legczéltalanabb, legelavultabb és talán legártalma
sabb intézményét, az évzáró vizsgálatokat érintetlenül hagyták.

Mi, a kik már évek óta figyelemmel kisérjük a vizsgálatokon 
résztvevő és izzadó tanférfiakat, a gyermekeik kétes sorsa felett aggódó 
szülőket és magukat a vizsgálatokon «drukkoló» tanulókat, mi már 
régen megvagyunk győződve arról, hogy mindazok, a kik egy ilyen év
záró vizsgálatot végighallgatnak, mindig bizonyos nyomasztó, kellemet
len érzéssel távoznak a vizsgálatról és az ott tapasztaltak alapján tisztába 
jönnek azzal, hogy a vizsgálat, a jelen viszonyok között teljesen fölös
leges, elavult intézmény.

Miért tartjuk mégis a vizsgálatokat ? Talán ellenőrzés szempontjá
ból? Kit, vagy mit akarunk ellenőrizni a vizsgálaton ? A tanítókat, a 
tanulókat, a tanítást, vagy az egész intézetet ? A tanítást és a tanári 
kart ellenőrzi az egész éven keresztül az igazgató, az egész intézetet 
pedig a felettes hatóság, az iskolaszék, a tanfelügyelő, főigazgató stb., a 
kiknek minden intézeti igazgató tartozik a vezetése alatt álló iskola 
életének minden mozzanatáról írásbeli jelentést tenni és a kik az iskolákat, 
ép az ellenőrzés czéljából, az év folyamán egyszer, vagy többször is sze
mélyesen meglátogatják. Tehát e tekintetből fölöslegesek a vizsgálatok.

De mint ellenőrző intézmény a vizsgálat nem, is válik be, mert a 
vizsgálat sohasem adja igazi képét sem a tanító munkálkodásának, sem 
a tanulók szorgalmának. Első sorban azért nem, mert minden tanító és 
tanár az év folyamán megismerheti, hogy tanítványai közül ki mit tud 
és nincs könnyebb, mint egy kis jó emlékező tehetséggel a vizsgálaton 
mindegyiknek azt a kérdést feladni, a melyről már az évközi kérdezések
nél meggyőződtünk, hogy arra a növendék felelni tud. Azután pedig a 
tanférfiak előtt eléggé ismeretes, hogy nem valami nehéz dolog, egy 
osztályt a vizsgálatra ügyesen úgy előkészíteni, hogy minden tanuló jól 
megfeleljen a feladott kérdésekre. Tehát az ellenőrzés szempontjából a 
vizsgálatnak nincsen czélja.

De a fentebb elmondottakból az is következik, hogy maguk a 
vizsgálaton jelenlévő szülők sem állapíthatják meg az ott hallott felele
tekből gyermekeik egész évi munkálkodásának eredményét. Különben 
erre a szülőknek nincs is szükségök ; mert ezek fiaiknak előmeneteléről
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részint a havonként haza hozott «kis könyvecskéből», részint a harmad
évi értesítőből tájékozva vannak és körülbelül már előre tudhatják, 
hogy fiuk milyen eredménynyel fogja bevégezni a tanév utolsó hónapját, 
vagy harmadát. Tehát e tekintetből sincs az évzáró vizsgálatra szükség.

Vagy talán a tanítóság és tanárság kedvéért tartják fenn az évzáró 
vizsgálat intézményét, azért, hogy azokon alkalmuk legyen egy nagy 
közönség előtt egész évi fáradozásuknak eredményét bemutatni és leg
alább némi erkölcsi elismerést aratni ? A mi ezt illeti, e tekintetből 
egészen nyugodtan eltörölhetik az évzáró vizsgákat. A magyar tanítói és 
tanári kar sokkal igénytelenebb, sokkal szerényebb, mint hogy hasonló 
elismerésre vágyódnék. A felettes hatóságok más úton tudnak meggyőző
dést szerezni a tanító vagy tanár pædagogiai képességeiről, a szülők 
pedig sokkal elfogultabbak és ennél fogva épen nem hivatottak arra, 
hogy a tanító pædagogiai képességeit megítélhessék.

Tehát sem az ellenőrzés, sem a szülők, sem a tanárság, sem a 
tanítás eredményének megítélhetése szempontjából nincs a vizsgálatnak 
semmi haszna. De igenis van annál károsabb hatása úgy a tanulókra, 
mint a tanítókra.

Tudvalévőleg a vizsgálatokon mindenek előtt a kétes osztályzatú 
és bukásra álló tanulókat kell megfeleltetni, hogy azoknak még egyszer 
alkalmat adjunk a javításra. E szempontból kiindulva, a régi, ünnepi 
hangulatú vizsgálat egy modern mentő intézménynyé lett, mely, mint 
modern humánus intézményeink legtöbbje, kedvez a könnyelműeknek 
és rosszaknak, de sújtja a szorgalmasokat és jókat. Eltekintve attól, hogy 
milyen épületes és élvezetes dolog mind a kérdező tanárra, mind a 
jelenlévő hallgatóságra nézve egy ilyen vizsgálatot végighallgatni, a 
melyen minden erővel valami tudást akarunk kipréselni abból az agyból, 
a mely egész éven át nem erőltette meg magát, hogy valamit bevegyen, 
— magánál a vizsgálatnál sokkal érdekesebb annak az előjátéka, a mely 
rendesen annak a tanárnak a lakásán folyik le, a kinél a fiú bukásra áll. 
Kezdődik ez azzal, hogy valami kedves ajándéktárgy kerül a hanyag 
nebulót megbuktatni szándékozó tanár asztalára. Pár nap múlva azután 
megjelen a mama (mindig a mama, mert az szebben tud kérni), a ki 
egész éven át nem törődött kedves csemetéje előmenetelével, vagy jobban 
mondva hátramaradásával és irgalomért könyörög a könnyelmű, «de 
különben jó fiú» számára, a legnagyobb házi szigort ígérve a jövőre 
nézve. A tanár, a sok kérésnek és a könyekben úszó anyai szemek 
hatása alatt, megígéri, hogy még az utolsó perczben is mindent meg fog 
tenni a szülők kedvéért a fiú érdekében, de egyszersmind saját lelki
ismerete iránt való felelősége tudatában, az igazgató szigorúságára hivat
kozik. Most persze az igazgató kemény szívének megpuhítását kísérlik 
meg, hasonló czélból.
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A vizsgálaton a tanári kar tehát újra előveszi a patienseket és 
megkísérti rajtuk az utolsó operatiót. Ez az operatio azonban nagyban 
különbözik az orvosi operatiótól. Ez t. i. ha sikerül, a beteg mentve van és 
neki is, az emberi társadalomnak is használtunk ; de a vizsgálati operatio 
akár sikerül az, akár nem, csak káros erkölcsi következményekkel járhat.

Ha a fiú véletlenségből, vagy vak szerencséből csakugyan mutat 
valami tudást, kénytelenek vagyunk őt átereszteni, mert hiszen tényleg 
megfelelt valahogyan a feltett kérdésekre. Ennek egyrészt az a káros 
következménye van. hogy tápláljuk a tanulókban a hanyagság és köny- 
nyelműség iránti hajlamot, mert megerősítjük a rossz tanulókat azon 
tudatban, hogy egy kis szerencsével is el lehet érni oly eredményt, mint 
annak a tanulónak, a ki egész éven át tanult, másrészt pedig az ilyen 
eredmény rossz hatással van a jókra, különösen a gyengébb tehetségű, 
de máskülönben szorgalmas tanulókra, a kik látják, hogy a könnyelmű 
és hanyag tanuló is, ha kis szerencséje volt a vizsgán, ép úgy boldogul
hat, mint ők, a kik egesz éven át tanultak.

De egyátalában megérdemli-e az a tanuló, a ki egész éven át 
nagyon keveset tanult, hogy felsőbb osztályba lépjen, ha a vizsgálaton 
tudott ? Azt fogják sokan mondani : igen. Mi a tudást classifikáljuk, és 
ha bármikor is megfelel a tanuló tudása a követelményeknek, köteles
ségünk az ő tudását a megfelelő érdemjegygyei osztályozni. Megvalljuk, 
hogy ebben van valami igaz. De egyszersmind azt a véleményt is meg
merjük koczkáztatni, hogy a tanuló egy tanévi munkálkodásának, szor
galmának és valamely tantárgyban való ismereteinek, tájékozottságának 
megítélésére, a legrosszabb idő és alkalom az évzáró vizsgálat. A vizsgá
laton tudvalévőleg egy félnap folyamán egy osztály összes növendékei
nek felelni kell, tehát az idő sokkal rövidebb, mintsem hogy egy 
hanyagabb tanulót az egész évi anyagból kellőleg megfeleltethetnénk ; 
különösen az 50—60 tanulóból álló osztályokban, a hol legalább is 
15—20 a kétesek és rossz növendékek száma, és így tehát teljes lehetet- 
ség meggyőződnünk arról, hogy a tanuló az illető tantárgyban kellőleg 
tájékozva van-e. De eltekintve ettől azt, a mit a rendeletek a vizsgákon 
a tanártól kívánnak, megteszi a tanári kar a tanév utolsó hónapjának 
egész folyamán, a mely négy hét majdnem teljesen csak a kétes és rossz 
tanulók feleltetésével telik el. Kétszer, háromszor is felszólítjuk a hanya
gabb és gyengébb tanulókat, a mi tehát ezen szempontból is feleslegessé 
teszi az évzáró vizsgálatokat.

Különben is, a melyik tanár, vagy tanító az egész év folyamán 
nem jött tisztába, nem tudta megismerni mindegyik növendékének az ő 
tantárgyában való képességeit, jártasságát vagy tudását, és még e tekin
tetben a vizsgálatra van szüksége, azt a vizsgálat sem fogja arról fel
világosítani.



AZ ÉVZÁKÓ VIZSGÁLAT.

Es ha az évzáró vizsgálat a kétes osztályzatú és hanyag tanulókért 
van, — mert a középiskolai rendtartás értelmében azokért van, — akkor 
miért kell a vizsgálaton a jó tanulóknak is megjelenniök, miért kell 
azoknak is, a kik egész éven át szorgalmasak voltak, a rosszakért bün- 
hödniök, miért kell ezeknek is öt órán át a teremben izzadni, az egész
ségtelen levegőt szívni és végig hallgatni egy csomó rossz feleletet ? 
Akkor sokkal logikusabb és pædagogiailag is, azt hiszszük, helyesebb 
volna, ha legalább ezen alkalomra a jókat már felszabadítanók a vizsgá
laton való jelenléttől, és csak is a kéteseket és a hanyagokat köteleznők 
a vizsgálatokon való megjelenésre. A jóknak ez már némi jutalom és 
elismerés volna egész évi pontos kötelességteljesítésükért, a rosszakra 
nézve pedig némi büntetés és erkölcsi nyomás, az év folyamán tanúsított 
hanyagságukért.

Feleslegesnek tartjuk itt elősorolni, hogy milyen káros hatása van 
az évzáró vizsgának még a gyermekek erkölcsére, mily nagy mértékben 
hozzájárulnak azok hiúságának, irigységének stb. felkeltéséhez, milyen 
erkölcsi hatással van a vizsgálat a felekezeti és községi iskolák tanítóira, 
a kiknek a felekezet és község befolyásosabb tagjainak a gyermekeit 
kötelességszerűen jól kell a vizsgálaton megfeleltetniük, stb.

Az évzáró vizsgálatnak, a jelen viszonyok között sem tudományos, 
sem pædagogiai, sem erkölcsi, sem praktikus haszna nincs, és ha a régi 
iskolának oly sok félszegségét eltöröltük, nem tudjuk megérteni, hogy 
ehhez a legelavultabb és erkölcsileg talán legártalmasabb intézményhez 
miért ragaszkodunk annyira.

3 8 9

V ende Ernő.
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A  g y e r m e k e k  sz e lle m i m e g e r ő lte té s e ,  ism e r e t le n  o ld a lró l f e l 
tü n te tv e . I. rész : Bölcsőtől a középiskoláig. II. rész : A zenélés psycho- 
physiologiája. (Egy ábrával.) Szentesi/ Bélától. Budapest. Pesti könyv
nyomda r.-t. (Ára nincs jelezve.)

Szentesy műve ■— mint a czíme is mutatja — két részből áll. Az 
első minden pædagogust fog érdekelni ; míg a második részben a szerző 
a zenészekhez, különösen pedig a zenetanárokhoz fordul.

A szerző már az első fejezetben — a bevezetésben — következő 
szavakban foglalja össze kutatásainak eredményeit: «Bármely téren
érvényesülhető genialitás már a legzsengébb korban s pedig minden 
normálisan fejlődő gyermekben feltalálható, de — teszi hozzá — a 
lépésről-lépésre mélyebben hatoló megfigyelés ama megdöbbentő tényről 
győzött meg, hogy eme nagy ilynemű képességeket az iskola, sőt legtöbb 
esetben a csecsemő környezete nyomja el, illetőleg irtja ki».

A szerző már most sorban tárgyalja külön-külön fejezetekben, az 
ösztönt, az öntudatot, az akaratot, az akaratot közvetítő erőt, a lelki 
«tehetségeket», az intelligentia fokait, a genialitást. Az általánosságban 
tartott •— és hozzá tehetjük : nem egészen új — psedagogiai elvek meg
állapítása után szerzőnk áttér a különböző intézetekben tapasztalt 
állapotok fejtegetésére, kezdve az óvóbeli állapotoknál, végezve a közép
iskolai állapotokra vonatkozó észleletein. Helyes, a mit Szentesy az 
óvóbeli állapotokra vonatkozólag állít, hogy itt igen jókor már zsenge 
korában rendszeres munkára szoktatják a gyermeket. Az óvót már iskolává 
alakítják át és azért nem tudja eléggé ajánlani, hogy az óvókban mel
lőzni kellene a kötést, a horgolást, továbbá a fényes fehér vagy tarka 
papirossal való foglalkozást.

A népiskolai állapotokkal sincs a szerző megelégedve, a hol szintén 
a gyermekek elcsigázását tapasztalta.

Áttér ezek után a középiskolára, és itt a szerzőnek azt felelhetjük, 
hogy a középiskolában már rég dívik az az elv, melyet a szerző óhajt, 
t. i. hogy a tanuló gondolata kiterjedjen ama tárgyra is, melyet az 
olvasmány tárgyal és így nem kell szembe szállnia a magolás ellen, 
melyet már ma igen, de igen kevés középiskolában követnek.

Szerző módokat is ajánl, mikép lehetne a tapasztalt bajokat el
hárítani, mire nézve az óvókra azt ajánlja, hogy a gyermekek sokat mo
zogjanak friss levegőn, továbbá, hogy ̂ mellőzze a hosszabb versek, mesék 
tanítását.
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Az elemi és középiskolákban pedig ajánlja ama tárgyak megszün
tetését, vagy a kellő mértékre való korlátozását, melyek egyáltalában 
nem szükségesek vagy nem állnak arányban a gyermek felfogásával, de 
hogy mik volnának e tárgyak, erre a kérdésre szerzőnk nem felel. Általá
ban az olvek, melyeket Szentesy füzetkéiben fejteget, igazak és helyesek, 
de előtte már számos pædagogus fejtegette. így szerzőnk ama kivánságát, 
hogy a nevelésben és tanulásban a gyermekek szellemi fejlődése mellett 
az egészsége se szenvedjen, nem csak az újkori pædagogusok, hanem 
már az ókoriak is minden alkalommal hangsúlyozták és különösen 
egészségügyi tekintetben iskoláink az óvótól kezdve fel az egye
temig - rendkivül nagy haladást tettek. Szentesy művének csak akkor 
volna meg a kellő haszna, ha a szerző a már ismert elveket részletesebben 
és alaposabban is tárgyalta volna, s illetőleg, ha azt, a mi újat ő kíván, 
nem keverné össze oly kívánságokkal, melyek épen nem újak, hanem 
közhelyek.

A mű második része sokkal vonzóbban van Írva, mint az első. 
A második rész arról tesz tanúságot, hogy a szerző a zenében és ennek 
tanítási theoriájában teljesen otthonos. Azért a műnek ezt a részét, mint 
már fentebb említettük, a zenét tanítók — főleg a zongoratanítók -— a 
legnagyobb haszonnal forgathatják és a hangjegy olvasásánál, továbbá a 
zongoraoktatásnál szem előtt tartandó kéz- és testtartásra vonatkozó 
megjegyzéseit a gyakorlatban is érvényesíthetik. Ép így jó hasznát 
vehetik a műhöz mellékelt ábrának is, mely a zongoratanításnál a kéz 
természetes tartását tünteti fel.

Nem rég jelent meg e füzetek német kiadása is, dr. Lobi Ede és 
dr. Ehrenhaft Henrik sikerült fordításában. tj.

Ai beitsliygienie »1er Schule au f G rund von ErmiWlimgsmes- 
sungen. Von Dr. Ferdinand Kemsies, Oberlehrer an der Werder
sehen Oberrealschule in Berlin. Verlag von Beuther und Reichard, 
Berlin. Ára 1 M. 60 Pf.

Mindazok figyelmét, kartársaimét és a többi szakkörökét, kik a 
mostani időkben oly gyakran hangoztatott és főleg a középiskolák ifjú
ságára vonatkozó túlterhelés kérdésével foglalkoznak, felhívom egy 
most megjelent érdekes könyvre. A könyv a Schiller és Ziehen szerkesz
tésében megjelenő «Sammlung von Abhandlungen aus dem Gebiete der 
pädagogischen Psychologie und Physiologie» czímíi gyűjteményben 
látott napvilágot és e gyűjtemény második kötete első füzetét képezi. 
Kemsies, hogy a túlterhelés beálltát és különböző fokát megállapítsa, 
a középiskolai tanulókkal az előadási nap különböző idejében szám
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tani példákat oldatott meg, melyek kidolgozására bizonyos meghatározott 
idő szabatott ki. E dolgozatok sikeréről és minőségéről a túlterhelés 
foka konstatálható volt. Kemsies ezek alapján amaz eredményre jutott, 
hogy az első órában legjobban, az utolsóban legrosszabban dolgoztak a 
tanulók. A napokra nézve pedig azt állítja, hogy hétfőn és kedden a 
dolgozatok legjobbak voltak. Ezen körülményt azzal okadatolja szerzőnk, 
hogy a tanulók vasárnap kipihenhették magokat, de ezen szellemi fris- 
seség csak kedd délutánig tart és szombatig mindinkább lankad. Ezért 
Kemsies igen ajánlja, hogy a hét közepére eső napokra a legkevesebb és 
legkönnyebb leczkék adandók fel. Kemsies ergographiai mérések alapján 
a legjobbnak tartja, ha az órarendben a következőleg csoportosítjuk a 
tantárgyakat. 1. Torna. 2. Mennyiségtan. 3. Idegen nyelvek. 4. Vallástan.
5. Anyanyelv. 6. Természetrajz és földrajz. 7. Történelem. 8. Ének és 
szabadkézi rajz.

Ergographiai méréseket említettem, ezeket szerzőnk a javított 
Mosso'•‘-féle ergograph-on (munkamérője) eszközölte. A Mosso-féle 
ergograph segítségével az egyének physiologiai munkaképessége meg
állapítható. Maga a készülék két részből áll, először a fixirapparatusból, 
mely a kezet mozdulatlanul tartja, másodszor a jegyzőkészülékből, a 
mely a szabadon mozogható és megterhelt középujjnak összehúzódásait 
egy tengely körül szabadon és korommal bevont hengeren graphikailag 
megjelöli. Az így keletkezett vonal kimerülési görbének neveztetik. 
Szerzőnk ezután az ergograph segítségével észlelt tapasztalásáról részle
tesen be is számol. Ez érdekesen megirt és számos graphikai táblával 
ellátott könyvet, valamint a javított Mosso-féle «ergographot» is még 
egyszer az iskola ügyével foglalkozók figyelmébe ajánlom.

Székesfehérvár. Téri J ózsef. *

* L. Mosso : Über die Gesetze der Ermüdung. (Archiv für Physio
logie.) Die Ermüdung. Aus dem Italienischen übersetzt von I. Glinzer. 
Leipzig. Hirzel.
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Ü b e r  d ie  a u sse r h a lb  «1er S ch u le  l ie g e n d e n  U rsach en  «1er N e r 
v o s itä t  «1er K in d e r  von Prof. Dr. Л. Cramer in Göttingen. Berlin 
1899. Ára 0,75 márka.

Ez értekezés Schiller és Ziehen gyűjteményéből (Sammlung von 
Abhandlungen aus dem Gebiete der pädagogischen Psychologie und 
Physiologie) való, még pedig П. évfolyamának ötödik füzete. írója a 
gyermekek idegességének az iskolán kívül levő okait állítja össze igen 
világos áttekintésben. Ilyen összeállítást szükségesnek tart már azért is, 
mivel azt hiszi, hogy a laikus közönség nagyon túlozza magának az 
iskolának befolyását a gyermekek idegességére.

Gramer bevezetésül meghatározza magát az idegességet, különösen 
a gyermekeknél fellépő alakját, megvilágítja különböző nemeit, a neu- 
rastheniát, hysteriát, és nervositást a szó szoros értelmében, hozzászá
mítva az utóbbihoz azokat a jelenségeket is, melyek degenerativ jelleget 
mutatnak, a milyenek bizonyos intellectuális defectusok is. Azokat az 
okokat, melyek a gyermekek ideges állapotát előidézik, Sommer nyomán 
két nagy csoportra osztja : belső, endogen okok, és külső, exogen okok. 
A valóságban azonban rendesen mindakétféle okot együtt találjuk egy 
és ugyanazon egyénben, és az egyik erősíti a másiknak a hatását. Az 
endogen okok között első helyen van az öröklött terheltség. Terheltnek 
mondjuk azt az egyént, a kinek vérrokonai között elme- vagy idegbajos 
személyek találhatók. A terheltségnek és a velejáró degeneratióuak azon
ban újabban, különösen a napi irodalom befolyása folytán túlságos jelen
tőséget tulajdonít a laikus közönség és ennek folytán nem egy egészséges 
ember, a kinek kissé furcsa magatartási! bácsija vagy nénije volt, addig 
keres-kutat magán és addig gyötri magát az elmebaj félelmével, mig 
autosuggestio folytán csakugyan jut bizonyos psychopathikus sympto- 
mákhoz. Az újabb tudományos kutatás pedig a terheltség dolgában 
igen vigasztaló eredményekre jutott. Bégebben ugyanis csak a betegek 
statisztikáját állították össze és nem egyszersmind az egészségesek sta
tisztikáját is. Újabban azonban az egészségesekről is állítottak össze 
adatokat, és arra a biztató tanulságra jutottak, hogy az egészségeseknél 
is 59°/o öröklött terheltségű, vagyis más szóval az embereknek több 
mint felerészben nem árt a terheltség. De azért természetesen öröklött 
terheltségű gyermekeket jobban kell óvnunk további ártalmaktól. 
Ez ártalmak között első helyen van a nagyon ideges szülékkel való 
érintkezés, különösen súlyos e tekintetben az idegbajos anyák befolyása. 
Ismeretesek és itt részben tovább nem fejtegethetők azok a körülmé
nyek, melyek a gyermeket már születése előtt praedisponálják ideges 
bajokra. Bizonyos vidékeknek kedvezőtlen, sokszor még nem eléggé
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felderített locális tényezői is hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyermekek 
idegbajosaknak születnek. A szülők rossz sociális viszonyai, kedvezőtlen 
lakása és táplálkozása fontos tényezők erre nézve. Magától érthető, 
hogy az ily gyermek, ki már többé-kevésbbé intensiv dispositióval 
születik, könnyen lesz azután tényleg idegessé !

Mindehhez hozzájárul aztán sok ártalmas körülmény, mely a gyer
mekre születésétől fogva egészen addig hat, míg iskolába jut. Ezek az 
ártalmas körülmények már az exogen okok csoportját alkotják. Ide tar
toznak mindenek előtt a különböző gyermekbetegségek (kanyaró, vör- 
heny, torokgyík, influenza, infectiosus gyomorbélhurutok). E bajok ren
desen ugyan maradandó kár nélkül folynak le, de ideges alkatú gyerme
kekre lehetnek állandó rossz hatással is. A szülők, akármennyire aggód
nak is gyermekeikért, rendesen igen fonákul bánnak a kis beteggel. 
A lázas gyermek apathikus, nyugalomra van szüksége, s ime, mintha 
épen szántszándékkal ellenére cselekednének. Játékszereket hurczolnak 
ágyához, dobolnak, tréfálóznak, unszolgatják a gyermekeket, míg csak 
mosolyt erőltet magára, Ha a láz aztán apad, a felesleges sürgésnek- 
forgásnak körűié se hossza, se vége. Szülék, nénik, nagyanyák folyton 
körötte vannak, és az ingerlékeny kis reconvalescenst megfosztják a nyu
galomtól, mely neki okvetetlenül kellene; amúgy sincs nyugta, és ko
rábban hagyja el az ágyat, mintsem kellene. Ennélfogva kimerült, és e 
kimerültség idegességben is nyilatkozik. Egy további hiba az, hogy a 
reconvalescenst rendesen kelleténél korábban küldik az iskolába. 8 itt a 
dolog természetében rejlik, hogy ép azokat a gyermekeket küldik előbb 
iskolába, kiknek az iskola különben is sok bajt és fáradságot okoz, azaz 
a gyenge tanulókat, mivel ezeket féltik legjobban a hosszabb mulasztás 
rossz következményeitől. A nem teljesen ép szervezet aztán még nem 
bírja a munkát és ez újabb idegességnek lesz szülőoka. Ily körülmények 
között a gyermekbetegségek rossz hatással lehetnek a gyermekek ideg
alkatára még akkor is, ha nem jár is vele valami complicatio, mely egye
nesen a középponti idegrendszert megtámadja. Az idegességet szülő 
külső okok egy további csoportja a testi vagy lelki trauma, vagy a kettő
nek egyesülése. Testi traumának nevezik az orvosok az ütést, lökést, 
esést stb., lelki traumának az ijedséget, félelmet stb. A mi a testi traumát 
illeti, a gyermek igen sokat elbír, még akkor is, ha a trauma a gyermek 
fejét éri. A laikusok erre nézve is gyakran elhamarkodva járnak el, és 
hajlandók egy pontosabban le nem irható traumában keresni bizonyos 
abnormitások okát. A trauma csak akkor jelentősebb az idegességre 
nézve, ha agyrázkódással jár, de még ehhez sem fűződik okvetetlenül 
ideges állapot. A lelki traumák, ijedség, hirtelen félelem is igen külön-, 
bözően hatnak a dispositio szerint. De a mint a gyereket ütéstől vagy 
eséstől óvjuk, óvni kell őt lelki ütésektől is. Nem szabad őket pl. rém
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mesékkel tartani. Ily rémmesék mellett nevelkedett gyermekek sokszor 
egész osztályokat tudnak a mesék terjesztésével lehetőleg abnormis 
állapotba juttatni. Ha a gyermek akár testi, akár lelki traumán keresztül 
ment, a környezetnek igen tapintatosnak kell lennie további eljárásá
ban. Nem szabad a dologról a gyermekkel sokat beszélni, mert különben 
ebből is könnyen fejlődnek autosuggestio útján liysterikus állapotok.

A testi fenyítéktől is óv a szerző, mint az idegesség egyik szülő
okától. Annál inkább a testi fenyíték ilyenné lesz, mivel a fenyítő ren
desen aífectusban alkalmazza a büntetést, és indulattól eltorzult arcza még 
idegesebbé teszi az esetleg egyébként is idegesen disponált gyermeket. 
A szerzőnek orvos-psychiateri véleménye a testi fenyítékről az, hogy egész
séges gyermekeknek inkább árt, mint használ ; ideges és fejlődésükben 
viszamaradt gyermekeknek pedig határozottan árt. Azt hiszem, e tételt 
elfogadja mindenki, ki gyermekekkel igazán az ő kedvükért foglalkozik, 
ha nem is orvos vagy psychiater, de sajnos, a szülők nem alkalmazkod
nak eléggé a tételhez.

A gyermekidegesség exogen okainak egy jelentős, újabban különös 
figyelemre méltatott csoportját teszik az orrüreg betegségi, melyek a lélek- 
zést nehezítik, és szellemileg elmaradt gyermekeknél igen gyakran talál
hatók. Többször tapasztalták, hogy az orrüregképződmények eltávolítása 
meglepő hatással volt a fejlődésében megakadt intellectus előmozdítá
sára, de azért az az állítás, hogy az orrbajok egyenesen a hülyeség okai, 
túlzott. Minthogy az operatio rendesen igen ártatlan, a szerző egyes ese
tekben ajánlatosnak mondja.

A gyermekek idegességére fontos okok vannak a nevelés külső 
körülményeiben, különösen a jobban situált osztályoknál. Már mindjárt 
a gyermek születése után kezdődnek a visszásságok. Minden látogatónak 
mutogatják a gyermeket, és ezért akárhányszor fölkeltik álmából. Mihelyt 
már valamivel nagyobbacska, kezdődik a csodagyerekké való dressura. 
Elhalmozzák a gyereket mindenféle intensiv ingerrel, fény-, hanginger
rel stb. Hát még, mihelyt beszélni kezd ! Reggeltől estig szótagokat kiál
tanak íülecskéjébe, mintha végtelen fontosságú volna, ha a gyermek egy 
héttel előbb tud «papát» vagy «mamát» mondani. Általában sokat kell a 
gyermekeknek szüleik hiúságától szenvedniük ; ez a gyerekeket látványos
sági tárgygyá teszi, melyet folytonosan kell az idegenek előtt demonstrálni. 
E hiúság rovására Írandó az is, mikor a gyermeket jó előre felesleges és 
haszontalan gondoskodással előkészítik arra, a mit az iskolákan fog ta
nulni. E hiúság hajtja a gyermeket sokszor túlságosan korán az 
iskolába.

A nagyobb gyerekeken is sok visszásságot követnek el a szülők. 
Megterhelik őket, tekintet nélkül arra, van-e tehetségük, nincs-e, min
denféle magánórával a művészet minden ágában ; hajszolják őket táncz-

3 9 5



3 9 f> VEGYESEK.

mulatságokra, gvermekszinházakba stb. Általában nagyon is keveset 
ügyelnek arra, hogy a gyermekek eleget aludjanak.

A pubertás korában már úgy bánnak velük, mintha felnőttek vol
nának ; társaságba, színházba viszik, nem figyelve arra, vájjon nem 
ébresztgetik-e túlságosan korán érzékiségöket. A pubertás jelentőségére 
általában nem ügyelnek eléggé a szülék, nevelők és tanítók, pedig ez 
igen fontos állomás az ember fejlődésében, és neurológusok és psychia- 
terek folyton rámutatnak arra, hogy ez sokszor oly szirt, melyen az 
idegességre disponált gyermek fejlődése hajótörést szenved.

Hogy a nagyváros mily veszedelmes hatással van a gyermekekre, 
ismeretes.

Jó a gyermekeket a szeszes italok élvezetétől is óvni ; idegesen 
disponált gyermeknek okvetlenül megárt.

A fentiekben vázoltuk Cramer fejtegetéseit, melyeket azzal rekeszt 
be, hogy a szellemileg gyenge gyermekek számára rendezzenek be külön 
intézeteket, és a nagyobb idegességet mutató gyermekeket távolítsák el 
egy időre az iskolából.

Jóllehet Cramer a tapasztalt nevelőnek nem mond sok újat, mégis 
rátereltük világos és józan megjegyzéseire a Magy. Pæd. olvasóinak 
figyelmét. Az iskola embere bizonyos szomorú megnyugvással fogadhatja 
az orvos szavait: mi tanitók és ti szülők, verjük mindannyian mellün
ket — peccatur intra muros et extra. W. J.

VEGYESEK.

—  F r a n c z ia  n y e l v i  s z ü n e t i  t a n f o ly a m o k . G e n fb e n , G r e n o b le -  
b a n , L a u sa n n e -b a n . Mint minden évben, úgy az idén is némely svájczi 
és franczia egyetemek szüneti tanfolyamokat rendeznek a franczia nyelv 
gyakorlati utón való elsajátítása czéljából. Itt csak a legismertebb tan
folyamokat akarjuk ismertetni.

Legtöbb hallgatót eddig a genfi szüneti tanfolyam vonzott, melyet 
tavaly is számos külföldi — különösen német — keresett föl. Az idén e 
tanfolyamban csak annyiban állott be változás, hogy míg eddig két cur
sus volt, ez évben csak egy cursus tartatik julius 18-tól augusztus 30-áig. 
A cursus vezetője Bouvier Bemard a genfi egyetem tanára, Seitz Károly, 
Pitard Jenő, Bally Károly, Zbinden Lajos, Thudichum Gusztáv és Mer
cier Henrik egyetemi tanárok közreműködésével. Az előadások közül 
kiemeljük a következőket : A XIX. század színháza (Bouvier). Racine 
tragödiái (Bouvier). Francziaország állapota a XIX. század kezdetén
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(Mercier). Stilisztikai gyakorlatok (Bally). Franczia nyelvtani előadások 
(franczia mondattan, gallieismnsok stb.) (Zbinden). Kiejtési és előadási 
gyakorlatok (Thudiclram).

A tanfolyamban résztvevők 40 franknyi beiratási dijat fizetnek, a 
ki pedig még egyes speciális, főleg gyakorlati előadáson részt óhajt 
venni, minden ilyen cursusért még 6 frankot fizet.

A «Comité de Patronage des étudiants étrangers» ez évben a gre- 
noble-i egyetemen julius, augusztus és szeptember hónapokban havon
ként egy-egy önálló cursust rendez. A dij havonkint 20 frank, mind a 
három hónapra 50 frank. I tt nem csak irodalmi és nyelvészeti előadások 
lesznek, hanem geológiai és botanikai előadások is, a mennyiben a gre- 
noblei «Faculté des Sciences» tanárai és assistenseik rendelkezésére álla
nak a cursuson résztvevőknek, sőt a «Société des Touristes du Dau
phiné» nevű egyesület hetenkint egy-egy hegyi kirándulást is rendez 
Grenoble környékére.

E cursus látogatása igen ajánlható nemcsak azért, mert maga 
Grenoble (a departement d’ Isère-ben) Francziaország egyik legegészsé
gesebb és legromantikusabb vidéken fekvő város, hanem már olcsósá
gáért is, hisz maga a bizottság Grenoble-ban való egy havi tartózkodás 
összes költségeinek maximumát (élelmezést, lakást) magáncsaládoknál 
150 frankra, szállókban 100 frankra (körülbelül 42—48 frt) teszi. A cursus 
vezetője Marcel Raimond (lakása : Grenoble place de la Constitution No. 4).

A «Faculté des Lettres» Lausanne-ban ez évben franczia nyelvi 
tanítók és tanítónők számára julius hó 18-tól augusztus 2G-ig tartó ötö
dik szüneti cursusát rendezi. Az előadásoknak, melyek főleg gyakorla
tiak, irodalomtörténetiek és nyelvészetiek, honoráriuma 30 frank. A cur
sus élén Bouvard J. egyetemi tanár áll (lakása : Lausanne, Avenue Davel 
No. 4.), ki a hozzá intézett tudakozásra (élszállásolás, élelmezés stb. 
efféle ügyében is) készségesen válaszol. (tj.)

— Rousselot atya új módja. Balassa József megró engem a 
«M. Pæd.» legutolsó számában, a miért Rousselot módszerét megtámad
tam. Ha Balassa igazán elégtételt kíván adni Rousselotnak, akkor ösmer- 
tesse a maga mivoltában a dadogás és hebegés oktatásának új módszerét ! 
Én Rousselotról, mint a dadogás és hebegés leszoktatása új módszerének 
megalkotójáról, még eddig soha sem hallottam semmit, pedig 12 óv óta 
kisérem figyelemmel az oktatás ezen ágának irodalmát. Ha pedig — a 
mi most már valószínű — tényleg e téren semmi újat sem talált fel 
Rousselot, akkor nem is érhette őt bántódás czikkemmel, melyben 
kizárólag csak a Bakos János ösmertetce módszert bíráltam. Aphonetikus 
és tudós érdemeit egy árva szóval sem kicsinyeltem. A felelősség tehát ez 
ügyben kizárólag Bakos Jánost terheli. О hozzá fogom utasítani azokat
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a dadogókat és hebegőket, a kik szeretnék, ha róluk «csak úgy kézzel 
szednék le» a beszédhibájukat. Ennyit igazolásomul, fíoboz József.

T é t e le k  e g y  n e m z e tk ö z i  n e v e l é s -  é s  o k t a t á s ü g y i  k o n g r e s z -  
sz u s  sz á m á r a . Talán nem vagyok szerénytelen azon föltevésemben, hogy 
az alábbi tételek, melyek kivétel nélkül szem előtt tartják egy egyetemes 
és nemzetközi kongresszus jellegét, és a melyeket egyúttal a franczia 
vezérbiztos czíméreismegküldtem, érdekelni fogják a honi szakköröket is. 
E tételek jellegét ugyan eleve a kongresszus és kiállítás jellege állapítja 
meg, a mi egyáltalában nem esik a nemzeti irány rovására. «A magyar 
szellem érvényesítése az európai ízlés formái között» volt, a mint Beöthy 
Zsolt a Kisfaludy-Társaság minapicülésén oly találóan mondta, már 80 év 
előtt Kisfaludy programmja, a mit én a nevelésre is szeretnék alkalmazni. 
A vállalat természete itt eleve kizárja a teljességet, melyre annál kevésbbé 
törekedtem, mert a közölt tételek nagyobbára spontán és önállóan szü
lettek meg, minden idegen segédeszköz és forrás mellőzésével, a melyek
nek felhasználása bizonyára jóval megnyújtotta volna számukat és a 
terjedelmet. Néhányat tételeim közül már « Nemzetközi paedagogiai 
kongresszus Budapesten 1896-ban» ez. czikkemben felsoroltam (1. Magy. 
Paed. III. évf. 1894. 1—8. lap), másokat időközben kisebb-nagyobb ter
jedelemben hazai vagy külföldi folyóiratokban fel is dolgoztam és csil
laggal (*) jelöltem meg.

A) Egyetemes jellegű tételek.
a) nevelés.
1. Minden idők és népek nevelésének legfőbb eszménye és örök 

czélja: a, jóság.
2. Melyek a nevelés azon eszközei, melyek a jósághoz vezetnek ?
3. A nevelésnek eszményi és valódi (elérhető) czélja a XX. század 

küszöbén.
4. * A békességre és kölcsönös türelmességre való nevelés.
5. * A Patriotismus fogalma és a hazafias nevelés mibenléte a XX. 

század elején.
6. A szülők nevelése az iskola által.
7. Súrlódások a nyilvános és a házi nevelés, az iskola és a család 

között.
8. A tanítóság, a közvélemény, társadalom és a sajtó kölcsönös 

viszonya.
9. Iskola és tanító a szépirodalomban.
10. * Kellemetlen iskolai és tanári visszaemlékezések.
11. * Hogyan lehetne mindkét nembeli ifjúságot a korai érettségtől 

és a nemi kisértésektől megóvni, illetőleg az érzékiség ellenében edzeni ?
12. Az átmeneti életkorok pædagogiâja.
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il

399

13. A testi és a szellemi nevelés aránya (kulcsa).
14. A pædagogia mint a tudományok királynéja ; a nevelés mint a 

legnehezebb és legfenköltebb művészet.
15. A nevelési elvek egyetemes kánonja.
b) oktatás (általában).
1. A szükséges ismeretek (tananyag) minimuma (kánonja) a taní

tás különböző fokain és az iskolák különböző nemeinél.1
'-2.* A tanulás technikája (művészete).
3. Önképzőkörök.
4. Ipari találmányok és technikai fölfedezések értékesítése a gya

korlati tanítás javára.
c) nyelvek és irodalom.
1. A modem és a classikus nyelvek viszonya a jövő közép

iskoláiban.
2. * A középiskolákban tanítható és tanítandó modern és classikus 

nyelvek minimuma.
3. Mennyiben lehetséges a régi (classikus) írók olvasását modern 

fordításokkal pótolni ?
4. Párhuzamos-nyelvtanok.
5. * A beszélő phonograph mint a kiejtés közvetítője.
6. * Bennszülött (nemzeti) tanárok az élő nyelvek tanítására.
7. * Csereviszony a modem nyelvbeli tanárjelölteknél.
8. Melyik a legjobb módszer a modern (classikus) nyelvek ta

nítására ?
9. Melyek az írásbeli gyakorlatok javításának azon módjai, melyek

1 Ezen elsőrendű fontosságú kérdést illetőleg jegyzeteim között igen 
érdekes adatra akadtam, mely megérdemli, hogy ide iktassam. 1885-ben 
jelent meg Beszterczén Klein Frigyes szász tanártól egy « V olksschulpaedagogik  
u n d  M itte lschu lb ildung» ez. 44 1. terjedelmű füzet, melynek 22. lapján a 
szerző önkéntelenül találkozik b. e. Trefortnak az időtájt megjelent levelé
ben megpendített eszméjével, hogy t. i. elérkezett az idő Schopenhauer 
ama javaslatának megvalósítására, mely az emberek szellemi nevelésére 
k á n o n t óhajt megállapítani. «Ezen tervnek megvalósítása — olvassuk ugyan
ott — egy nemzetközi művelődési kongresszus feladatát képezhetné, melyre 
a népek a tudományok, művészetek, iskolák és a köznek legkiválóbb kép
viselőit küldenék el. így  talán sikerülne, kevesebb fáradsággal mintsem 
gondolnék, megállapítani annak mennyiségét és minőségét, a mi főleg 
tudománj'os ismeretekben a különböző szakokban szükséges és megkiván- 
tató. Az ezen eljárás révén megszerkesztett normál-tantervek azután leg
feljebb 10 évi időközökben volnának, ama kánon revisiójával együtt, felül- 
vizsgálandók». (L. G. H. ismertetését a «Pester Lloyd» 1S86. évi febr. 
28. sz.-ban).
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a tanítás eredményének csorbítása nélkül a tanárt aránylag legkevésbbé 
terhelik ?

d) szervezetiek.
1. A közoktatásügyi minisztériumok szervezetének összehasonlító 

tanulmányozása.
2. * Két. új miniszteri ügyosztály a testi nevelés intézésére és a kül

földi tanügyi mozgalmak tanulmányozására.
3. Pædagogiai közkönyvtárak.
4. Az egységes középiskola: a) lehetősége, bj szervezete.
B. Nemzetközi jellegű tételek.
1. Nemzetközi tan- és nevelésügyi kongresszusok állandósítása.
2. Egységes nemzetközi iskolaügyi statisztika.
3. Összehasonlító statisztikai kimutatások a tanügy minden ágára.
4. * Hivatalos jellegű nemzetközi iskolaügyi szemle (három : angol, 

franczia, német nyelvű Revue).
5. Az iskola- és nevelésügy nemzetközi bibliographiája.
6. Kötelező nemzetközi csereviszony a közokt. minisztériumok 

úgyszintén a pæd. társaságok között.
7. Nemzetközi levelezők szervezése.
8. Miben és mennyiben nyilvánul a szomszédos államok pædago- 

giájának és iskolarendszerének befolyása és kölcsönhatása ?
9. A különböző fokú és fajú tanintézetek nemzetközi egyenértéke-

sítése.
10. A tanítóknak és tanároknak képzése a különböző államokban.
11. A tanítói és a tanári oklevelek nemzetközi rendezése (egyen - 

érték, nostrifikálás).
12. * Nemzetközi iskolák.
13. * Nemzetközi nevelés.
14. Összehasonlító neveléstudomány. Kemény Ferencz.

O r s z á g o s  Z o o ló g iá i  T á r s u la t  alakult a fővárosban, melynek 
czélja a tudományos és gazdasági állattan, vadászat, állat, sport és véde
lem fejlesztése. A társulatnak már is két szaklapja van, ú. m. : a Zoológiái 
Lapok és a Szárnyasaink, melyek közül az első a tudományos állattani 
kérdéseken kívül különös súlyt fektet a méh- és ebtenyésztésre, utóbbi a 
tudományos ornithologia mellett a baromfi-, galamb- és madár-tenyész
téssel foglalkozik. Tagsági kötelezettség 3 évre szól, tagsági díj évi 4 frt, 
mely összegért az illető tag díjtalanul kapja a társulatnak egyik vagy 
másik havonként kétszer megjelenő és gazdagon illusztrált szaklapját. 
Alapszabályokat és mutatványszámokat ingyen küld a társulat igazgató
sága : Budapesten, YH. kér., Bottenbiller-utcza 30. szám.
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— A tornaversenyek végleges rendezését állapítja meg a követ
kező rendelet, melyet dr. Wlassics Gyula, vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. miniszter f. é. június 3-án 20,997. szám alatt valamennyi autonom 
felekezeti egyházi főhatósághoz és valamennyi tankerület kir. főigaz
gatósághoz intézett :

Sajnos tapasztalás tanúsítja, hogy a kerületi tornaversenyek, éven- 
kint ismétlődve, nem gyakorolnak kellő vonzóerőt, nem keltenek elég 
érdeklődést és csak nagy akadályok leküzdésével létesíthetők.

Pædagogiai okok is kivánatossá teszik, hogy a kerületi torna
versenyek csak oly esetekben rendeztessenek, midőn a közönség lelkes 
támogatása hozzájárul a siker biztosításához, midőn az intézetek és a 
tanulóifjúság mennél számosabb részvétele remélhető, mely utóbbi 
nélkül az ily versenyek tulajdonképeni czélja nem éretik el.

Fennakarván tartani az orsz. tornaversenyeket, melyek eddigelé 
ötévi időközökben folytak le, minden lustrumban egy-egy országos és 
egy-egy kerületi tornaversenyt tervezek, országost az ötévi idő első, 
kerületit annak negyedik évében.

Óhajtom azonban, hogy az intézeti helyi versenyek nagyobb 
ünnepélyességgel és gonddal tartassanak meg, hogy ezek kellő előkészí
tésül és behatóbb gyakorlatul szolgáljanak a kerületi, illetve országos 
tornaversenyekre.

E czél előmozdítására, minthogy kerületi tornaversenyek ez évben 
nem tartatnak, minden teljes állami középiskolának és királyi főgym- 
nasiumnak nyolczvan-nyolezvan forintot, minden nem teljes ilyennemű 
tanintézetnek az osztályok számához mért arányos összeget fogok kiutal
ványozni, mely kiváló tornázok jutalmazására (jutalomkönyvek kiosz
tása, szünidei vándorlások stb.) fordítandó.

Minthogy a különböző intézetek növendékeinek versengése leg
jobb eszköz arra, hogy egyrészt a versenyre bocsátott tanulók egész 
igyekezetük kifejtésére buzdíttassanak, másrészt pedig az elért ered
mények megítélésére alkalom nyíljék, elrendelem, hogy azon városok
ban, hol több középiskola van, valamennyi intézet növendékei együtt, 
egy helyen vegyenek részt a versenyben, melynek rendezési módozatai 
az intézeti igazgatók közös értekezletén állapítandók meg.

Budapesten, 1899. évi junius hó 3-án. Wlassics.

Az erkölcsösség kérdése és az iskola («Die Sittlichkeitsfrage 
und die Schule») a czíme annak az értekezésnek, a melyet Boroszlóban, 
a német tanítók múlt évi egyetemes közgyűlésén, Beryemann Pál, jénai 
bölcsészeti tanár felolvasott. Azóta már Németországot bejárta s min
denütt nagy elismeréssel, dicsérettel fogadták. Megérdemli hát, hogy mi 
is foglalkozzunk ezzel a kérdéssel ; hisz, ha valahol, akkor nálunk is, —

26Magyar Pffîdagogia. VIII. 6. 7.
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fájdalom «nálunk is» — igen égető bajon segítene, a mely előtt szemet 
hunynunk nem szabad.

Voltaképen nem is az erkölcsösség kérdéséről — mondja Berge- 
mann —, hanem határozottan a szűziesség kérdéséről kellene szólnunk. 
De bármennyire talál vagy nem talál a kifejezés, annyi bizonyos, hogy 
harczot kell izennünk a mindenfelé annyira elharapózott erkölcstelen
ségnek. Bátorság kell ehhez mindenesetre. Nehéznek ismerjük, de nem 
tarthatjuk sehogysem illetlennek ebbeli munkánkat. A szükség is, társa
dalmi kötelességünk is, ráutalnak, hogy tegyünk már egyszer e téren 
is valamit.

Különösen a nyilvános iskolák nevelőihez, tanítóihoz intézi szavait, 
a kiknek lelkiismeretes munkájától legtöbbet várhatunk. Szükséges 
azonban, hogy mindenekelőtt megismerjük a baj okát, következményeit, 
elterjedését, s végül útat-módot találnunk arra, hogy mikép juthatunk az 
erkölcstelenség meggátlására. Ha a nemi kicsapongásokról beszélek : a 
házasságon kivüli kielégítést és az önfertőzést értem.

Physiologiailag tekintve a kicsapongásokat, a nemi ösztön túl
ságos ingerlékenysége, vagy az hozza létre, hogy nincsen megfékezve. 
Igaz, hogy a nemi ösztön egyike legerősebb ösztöneinknek ; normális 
fejlődésnél és kellő önuralomnál azonban nem szükségképeni dolog, 
hogy kicsapongásra vezessen. Az is bizonyos, hogy ez a nemi ösztön, 
normális nyilvánulásaiban, természetes alapja egész társadalmi életünk
nek, tehát igen fontos. Sőt azt mondhatjuk, hogy sociális, rokon
szenvező hajlamaink a nemi életben gyökereznek ; az az anyaföldjük. 
Épen ezért az anthropologiai alapon nyugvó ethikában, par préférence 
social-ethikai ösztön a neve.

Mihelyt azonban elfajul, antisociálissá válik s épen ezzel kell fog
lalkoznunk. Még pedig a hypemormalis nemi ösztönnel. Ilyennek nevez
zük akkor, a mikor az ösztön kelleténél korább, vagy pedig igen nagyon 
ingerlődik. S honnan ez a hypernormalitás ? Vagy örökölt, vagy külső 
hatásoknak tulajdonítható. Utóbbiakhoz számítjuk a romlott gyermekek
kel való pajtáskodást ; rossz cselédekkel, vagy igen közönséges, alacsony 
gondolkozású emberekkel való társalgást. Mind ennek őre a gondos neve
lés legyen !

Gyakran azonban kedvezőtlen társadalmi viszonyok teremtik a 
bajt. Berlinben p. o. az 1890-ben tartott népszámlálás szerint a családok 
44()/o-ának csak egyetlenegy szobás lakásuk van, mind nappalra, mind 
éjjelre. E mellett az ilyen családok javarésze gyengén is táplálja gyer
mekeit s így korai kenyérkeresésre ösztönzi. A rossz lakásviszonyok, a 
gyenge táplálkozás s a korai, túlságos megerőltetés lejtőre juttatják a 
szegény gyermekeket. Orvosilag bebizonyított tény, hogy sokszor olyan 
egyének, a kik ép és egészséges állapotukban tisztességes gondolkozásnak,
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betegségükken igen obsccen módon társalognak és akárhányszor az ön- 
fertó'zés bűnébe esnek. Megesik a szíve az embernek a sok szegény gyer
meken, a kik különösen nagy városokban, hol az utczán, hol nyilvános 
helyekon, mint munkások, vagy elárusítók tengődnek s a bűnnel köz
vetlenül érintkeznek. Ugyancsak igen ártalmas a gyermekeknek a házi
iparban való alkalmazása. A tartós helyt-ülés okozza a bajt, a mire még 
rátérek.

Mindebből láttuk, hogy mikép hathat a nevelés arra, hogy hyper- 
normálissá legyen a nemi ösztön. A nevelésből származó vagy ennek 
tulajdonítható bűnök kétfélék : mulasztási bűnök és elkövetett bűnök.

Mulasztást követhetünk el a nevelésben és oktatásban ; egyenes 
bűnt pedig a gyermek gondozása körüli eljárásainkban.

I. Mulasztási hiba a nevelésben, ha a gyermek társalgását, vagy 
olvasmányait nem ellenőrizzük kellőképen. Továbbá : ha elmulasztjuk 
rászoktatni a gyermeket arra, hogy mindenről, a mit csak lát, hall vagy 
olvas, velünk beszélgethessen. Ehhez tartozik az is, hogy rendesen és 
szinte félve kerüljük a gyermekkel való társalgásban a nemi dolgokra 
vonatkozókat ; hogy tettetjük magunkat, mintha nem is értenénk a 
dologhoz, vagy nem tudnánk róla ; vagy mintha ezekről beszélni olyan 
undok dolog volna, hogy egy tisztességes ember sem engedheti meg 
magának csak egy szóval is érinteni. Ez által bátortalanná teszszük a 
gyermeket s megakadályozzuk abban, hogy nekünk elmondja azt, a mit 
ebben a tekintetben tapasztal. Hogy pedig sokféle dolgot tud meg, az 
bizonyos, bármennyire ellenőrzik is. Az iskolában is, a játszótéren is tudo
mására juthat ilyesmi. A kezébe akadhat egy élczlap vagy egy újság
papiros s kisebb-nagyobb mértékben érthető dolgokat olvas, vagy az 
állatokon is tesz megfigyeléseket. Ha szégyenlenie kell magát, hogy 
mindezekről a dolgokról, a miket látott, hallott vagy olvasott velünk 
beszélgethessen, vagy egyről és másról kérdezősködjék, akkor gondolatban 
foglalkozik ezekkel ; még pedig annál behatóbban, minél érthetetlenebb 
előtte valami. Ez azonban megmérgezi a phantasiáját s így lassanként a 
bűn örvényébe sülyed.

A psycho-physiologiai processusról, a mely itt végbe megy, később 
fogunk szólni. — Ez hát a száraz, felületes erkölcsködésnek az átka. El
zárja ez a gyermek veleszületett nyiltszivűségónek az útját, mert a gyer
mek, természeténél fogva, nyílt és hajlandó mindenről, a mi véle tör
ténik, őszintén beszámolni. Ha őszinteségre szoktattuk is, ha csak ebben 
az egyetlenegy tárgyban kerülgetőzünk előtte, megbénítjuk ezzel egész 
eddigi cselekvésében. Kezdetben bizonyára még meg fogja próbálni erről - 
arról kérdezősködni és oktatást kérni ; de hogyha ismételten vissza- 
utasítódik, végre is gondolatait el fogja zárni előlünk. Ellenben, ha nem
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utasítanák el kérdezó'sködéseivel, akkor bizonyára még a nem tiszta 
elemekkel való érintkezése sem válnék kárára.

II. A nevelésben egyenesen elkövetett hibák is hatnak a nemi élet 
elfajulására. Ez, a mint mondtam, különösen a gyermek gondozásánál, 
ápolásánál léphet föl, a mely ennek testi s így lelki jólétére irányul. 
A czél az, hogy normális fejló'dését biztosítja a gyermeknek s épen ezért 
alapvető jelentősége van s nem hangsúlyozható soha kellőképen. A gon
dozás, ápolás a gyermeknek az a conditio sine qua поп-ja, a melyből 
individuális élete fog kibontakozni. Ha tekintetbe veszszük, hogy az em
ber psycho-physikai lény, átlátjuk, hogy minő hatással van az ápolás a 
gyermekre ; noha a pædagogiai körökben még nem biztosítanak is ennek 
kellő helyet.

Első sorban a táplálkozási (diætetikus) hibákra utalok. Igen ártal
mas a húsfélével, nagyon fűszerezett táplálóanyagokkal, theával, kávé
val, szeszes italokkal való korai táplálkozás. Mindez igen izgatja, ingerli 
az idegrendszert, a vért igen megbolygatja, és végül természetellenes 
érzékenységre, korai érettségre juttatja a nemi szerveket. Mindezt a 
tapasztalat százszorosán igazolja.

Épen ilyen veszélyes a túlságosan való táplálás. Ennek következ
ménye nemcsak az lehet, hogy az emésztő szervek megsínylik s így az 
egész szervezet is megszenved ; hanem a nemi szervekre is épen ez által 
gyakorolhat indirecte befolyást. Más oldalról azonban gyakran előmoz
dítja a nemi vágyak igen korán való ébredését és a vágyak erejét (inten- 
sitását). Graham Sylvester tanár szerint a nagyétűség korai élvezetekre, 
kicsapongásra ösztönöz. Érthetővé válik ez, ha meggondoljuk, hogy az 
igen bőségesen való táplálkozás vérbőséget okoz és egyúttal a vérből a 
mirigyekre hat és ott képez újabb részeket. A mirigyes szervekhez tar
toznak a nemi szervek is.

A ruhával, ágynemüekkel való elpuhitása, lustaságra szoktatása 
a testnek szintén abnormis fejlődésre vezet — a nemi életre hát ártal
mas. Ártalmas, mert elpuhítja a testet, elzsibbasztja az idegeket és így 
megfosztja az embert az ellenállás erejétől ; midőn vágyai ébredeznek, 
tehetetlenné válik azokkal szemben. Az igen puha és meleg fekvés ugyan
olyan hatású a nemi életre, mint a már említett ételek és italok. Föl
izgatja a vért és e miatt könnyen rosszakat álmodunk.

Egyúttal rá kell mutatnom arra a veszedelemre is, a mely a túl
ságos szellemi megerőltetésből ered. Olyan szellemi megerőltetést értek, 
a melylyel nem halad kapcsolatban a testi mozgás. A szellemi megeről
tetés következménye, hogy az agy véredényei igen megduzzadnak. Ennek 
a következménye az agy izgultsága, túlságos ingerlékenység, a mit az 
egész idegrendszer megérez. Természetes, hogy ebben a nemi szerveknek 
is kijut ; s ez természetellenes ingerültséget, korai érettséget von maga
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után. Nagyon ócsárlandó az is, lia gyermekek igen sokáig ülnek, a nél
kül, hogy ugyanakkor szellemileg kellőképen el volnának foglalva. Ilyen 
tétlenül való üldögélésben a vér a test alsó részének véredényeiben igen 
meggyül, s így a nemi szervekben is, és izgulást, ingerültséget kelt ezek
ben s nemi vágyakat ébreszt.

Mindezekben az esetekben csupán physiologiai jelenségekről volt 
szó ; de hát ezekkel kapcsolatosan lépnek föl a psychologiai jelenségek. 
Mondjuk, hogy valami locális ingert okoz a nemi szervekben. Ennek 
tudata kezdetben gyenge, homályos ; de mindig erősebbé (intensivebbéj 
válik s így világosabbá is, valahányszor az inger ismétlődik és minél 
tovább tart az ingereltség állapota. Aztán lasciv gondolatok kisérik. 
Kivánság kél arra, hogy azt az ingereltséget eltávolítsuk. A kívánságot 
vágy követi s tett lép a vágy nyomába.

Épen ennek az ellenkezője történik akkor, a midőn a nemi ki
csapongásokról szólunk, melyek a nevelés mulasztási vétkének a szüle
ményei. Itt a psychikai állapot az első. a physiologiai a második jelenség. 
Nem tiszta, erkölcstelen gondolatok ugyanis izgatják, ingerük a nemi 
szerveket is. Ezek ismét hatnak a lélekre, vágyat ébresztenek és ez a 
vágy végre erkölcstelen cselekvésben nyeri kielégítését. E szerint hát az 
ember psycho-physiologiai lény, azaz anyagi és szellemi ereje van, és a 
kettő egymástól elválaszthatlan.

Miután ismerjük idegrendszerünket, annak működését, és a szer
vekkel való szoros kapcsolatát, azt is tudjuk az újabb physiologiai 
alapon nyugvó psychologia alapján, hogy az organikus, azaz szervi 
zavarok, változások psychikai zavarokkal és változásokkal járnak s 
viszont.

Ebből könnyen megérthető az is, hogy erkölcstelen képek, tisztes
ségtelen beszéd, vagy ízléstelen olvasmányok stb. mennyiben és hogyan 
hatnak a nemi szervekre és így az illető egyén lelki életére. Hangsúlyoz
nom kell azonban azt is, hogy ebben a vasomotorikus szervek, az edény
rendszer s mindenekelőtt a központi szerv, a szív is érzi a hatást.

Hogy mind az érzékietek, mind az ezeken alapuló lelki functiók, 
mind pedig a szervek s az egész idegrendszer a hangulatunkat hordozzák, 
megszabják, az ezekből is világos. Lássuk ezt közelebbről. Valami ingert 
okoz a nemzőszervekben. Ez kezdetben tisztán helyi (locális) értékű 
organikus inger. Ez az inger a szervektől az idegekhez jut s ezektől, 
mint sensorikus inger, az agyba vezetődik. Innen a testbe vissza s innen 
újból az agyba, a hol ez az inger, feltéve, hogy elég erős érzékletképen 
válik ki, mindig bizonyos hangulat, érzésmennyiség kíséretében jelen 
meg. Ha ez az állapot ismétlődik, azaz, ha az inger erősebb, tartósabb, 
akkor az érzéklet is intensivebb és bizonyos kedélyállapotváltozás is 
követi. Hangulatunknál, kedélyállapotunknál fogva képzeteink, gondo-
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lataink egy pontra irányulnak. Már most vágy kél arra, hogy ettől az 
állapottól szabaduljunk. Ez máskép nem történhetik meg, mintha az 
ingert lerázzuk, lecsillapítjuk. Lehet, hogy megpróbálja a gyermek nemi 
szerveit megtapintani. Ekkor azonban egészen új érzékleti complexumok 
lépnek föl, szóval az élvezet állapota ébredezik. Az illető individuum 
rájő arra, hogy az ingerültség e nemű állapota néki élvezetet nyújt s így 
a bőn lejtőjére jut.

Egy tisztességtelen kép, vagy ugyancsak efféle történet közvetlen 
sensorikus agyingert kelt. Ez az inger a kedélyhangulat hordozta érzés 
kíséretében jelenik meg. Az ingernek a testbe jutása alkalmával a szervi 
élet idegei is ingerlődnek. Ezek viszont a szerveket ingerük. A nemi 
szervekben is ingerlékenység keletkezik és ezek ismét épen úgy hatnak 
vissza, mint már előbb említém.

Még megjegyzem, hogy a directe rosszra való csábulásnál a dolog 
ugyanígy megy végbe, csakhogy a dolog természeténél fogva egy
szerűbben.

Eddig a nem szűzi állapot belső és külső okairól.
Minden tiszteletreméltó embernek kötelessége, feltétlen köteles

sége, hogy nemi vágyait meg tudja fékezni, azokon uralkodjék. Itt azt is 
meg kell említenem, hogy alapjában hamis az a nézet, hogy ezt nem 
lehet megtenni, mivel árt az egészségnek. Ez a nézet igen el van ter
jedve. A régi orvosi tudomány terjesztette. S fájdalom, meg kell valla
nunk, hogy manapság is vannak orvosok, a kik, elég tudatlanul vagy 
lelkiismeretlenül, ilyesmit állítanak. Az új tudomány teljesen elvetendő- 
nek tartja ezt a nézetet.

Herzen Sándor dr., a physiologia professora Lausaune-ban, így 
nyilatkozott erről : « Azt mondják, hogy egészségünk fentartása meg
kívánja, hogy nemi szükségleteinket kielégítsük. Én nem habozom ki
mondani, hogy ez hamis nézet». Ugyanígy vélekednek s ezt ki is fejez
ték : Forel zürichi tanár, Krafft-Ebing bécsi tanár, Bubner berlini tanár, 
Lionel S. Beale londoni tanár, Paget és Komig tanárok, Sonderegger 
a schweizi hygienikus s még az olasz Mantegazza is, «a ki különben — 
a pikantériákat szereti». Hogy milyen lelkiismeretlenséggel jár a szűziet- 
lenség pártfogásába szegődni ; milyen aljas és antisociális eljárás az, ha 
az ember nemi ösztönein nem uralkodik, az kitűnik a nemi kicsapongás 
következményeinek az ismertetésében.

Ha a nemi ösztön igen korán jelentkezik, még mielőtt az illető 
individuum szervezete teljesen kifejlődött volna, és kielégítést nyer, a 
szervezetet igen meggyengíti. Elvonja a vért a nemi szervektől. A vért, 
a melynek rendeltetése : táplálni az agyvelőt és a hátgerinez-velőt, s a 
faj szaporodására szükséges anyaggal látni el a nemző szerveket. Ha hát 
a faj szaporítására való anyagot igen korán választják ki s használják el
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a nemi szervek, ez nem történhetik az agy és a gerinczagy kára nél
kül. Igen sok vér is vonódik el, s táplálóanyag rendszerint igen kevés 
marad.

De nemcsak ez a következménye a nemi ösztön korai kielégítésé
nek, hanem az is, hogy a nemi szervek is elgyengülnek s elsatnyult 
szervek csak csenevész ivadékot nemzenek ; szenved e miatt az illető 
egyén ivadéka.

Az önfertőzésről ugyanezt mondhatjuk ; de jól megjegyzendő, 
hogy ennek még az előbbinél is súlyosabbak a következményei. Tehát 
még ártalmasabb. Miért? Mert, a ki erre vetemedik, annak nincs szük
sége magán kívül más személyre, s így sokkal gyakrabban kielégítheti 
nemi vágyait, s sokkal több anyag vonódik el a fentjelzett rendeltetéstől. 
A tapasztalat igazolja, hogy a ki egyszer ezt a természetellenes nemi ki
elégítést megkisérlette, arról soha le nem szokhatik, majdnem állandó 
vágy él benne a kielégítésre. A túlságos ingerlékenység következtében a 
legkisebb nyomás még a ruháé is — ingerel, csikland.

Még csak annyit ennek a következményeiről, hogy, Woodward dr. 
állítása szerint (a ki a worcesteri őrültek házának az igazgatója), 80 férfi 
közül több mint 25% önfertőzés miatt jutott az őrültek házába. Az em
lített számú őrültek 10 százalékánál pedig teljes idiotismus állott be. 
A Massacliusetts-őrültek háza lakóinak körülbelül 33%-a szenved ona- 
niában. íme a baj veszedelme és elterjedése.

Különösen a nagyobb nevelőintézetekben, kadétiskolákban harapó- 
zott el az onania. Kevés embernek van erről csak sejtelme is ; különösen 
kevés szülőnek. Nem mondunk igen sokat, ha azt állítjuk, hogy az össze* 
gyermekek 50°lo-a ön fertőző ; s hogy körülbelől felét mások csábították 
erre a természetellenes cselekményre. Tapasztalt és szavahihető tanítók 
mondják, hogy itt-ott egész osztályokat megfertőzött ez a ragály, falun 
és városon ; leányiskolákban épen úgy, mint fiúiskolákban. Városon 
azonban a baj nagyobb. (Ez a százalékszám mindenesetre túlzott lesz. 
Szerk.)

S most lássuk az útat-módot, a mi a baj ellen való küzdelmünk
ben czélhoz juttat.

Nagyobbára óvó-, védőintézkedésekre kell szorítkoznunk. A neve
lési hibáknál már itt-ott megemlékeztünk ezekről ; most vegyük sorra s 
öeszegeljük a dolgot.

1. Rendet kell tartani az étkezésben és az ivásban. Mindenekelőtt 
megjegyezzük, hogy gyermekeknek szeszes, mámorító italokat adnunk 
nem szabad. Továbbá : a növényi eledelekhez kell leginkább hozzászok- 
ta ni, azaz leginkább növényfélékkel táplálni. A húsfélékkel ne kezdjük 
igen korán ; ne a 4-ik vagy 5-ik életéve előtt.

2. Tartsunk szigorúan mértéket a gyermek táplálásában. Az arany
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középút itt is legjobban ajánlható. Tehát igen sokat se adjunk s igen 
keveset se.

3. A test edzése nem ajánlható eléggé. A ruhának és az ágynak 
nem szabad igen melegnek és puhának lenniök. Különösen dunnára nem 
szabad a gyermeket fektetni. S nem eltűrni, hogy a győrnek fölébredése 
után az ágyban még lustálkodjék. Fölkelés után és lehetőleg lefekvés 
előtt is hideg vízzel kell lemosnunk s dörzsölgetnünk a testet. Nyáron 
nagyon jót tesz a hideg lábvíz.

4. Sok élénk mozgást kell tennie a gyermeknek a friss levegőn. 
Játszania, tornáznia kell. Gyermeknek sohasem szabad igen sokáig 
üldögélni, soha tétlenül lustálkodnia. A nyugalomra szükséges időt 
azonban nem szabad tőle megvonnunk.

Nevelés és oktatás tekintetében a következők ajánlatosak :
5. Jól meggondolt rendtartás a szellemiekben. Időt kell engedni a 

gyermeknek, hogy csöndesen fejlődhessék szellemileg, igen nagyon ne 
sarkaljuk és hajtsuk a munkára. Ambitióját igen föl ne tüzeljük. Való
ságos bűn a szellemiekkel való brillírozni akarás a gyermekkel.

6. Vigyázzunk nagyon a gyermek olvasmányaira és környezetére. 
Műveletlen, vagy épen durva személyekre ne bízzuk. Vegyünk részt 
játékaikban s csak hosszas megfontolás után válaszszunk neki játszó
társat. A könyvek megválasztásánál ne támaszkodjunk az újságok 
dicséretére, hanem a komoly gyermekirodalom kritikájára ; 8 olvassuk 
el mindig magunk előbb a könyvet s aztán adjuk, alkalmasint, a gyer
meknek.

7. Szoktassuk őszinteségre. Ez nem nehéz dolog. Soha, bárminemű 
is a gyermek kérdése, el ne utasítsuk vele. Mindig s mindenben világo
sítsuk föl.

8. Nyugodt, tárgyias megbeszélgetése a nemi dolgoknak. Ennek 
idejét a gyermek serdülő kora szabja meg. Lassan-lassan meg kell 
értetni vele, hogy a nemi kicsapongás, a szűzietlen állapot, az aljasság 
minő bűnös cselekmények ; mennyire ártanak az egyénnek is, a társa
ságnak is.

A legtöbb ember, természetes, még mindig borzad az efféle föl- 
világosítástól. Némelyek azt tartják, hogy a növendékeket ártatlanságban 
kell tartanunk, a meddig csak lehet. Meg nem gondolják azonban a 
következményeket, sem azt, hogy ez az ártatlanság többnyire úgyis csak 
látszólagos. A mint már említettem is, a gyermeknek bő alkalma nyílik 
látni is, hallani is, olvasni is, a felnőttek hozzájárulása nélkül is. 
S hogyha mindezekben nem nyernek felvilágosítást, előttük olyan titok
zatos homályba burkolózik, érzékeiket, képzelőtehetségüket ingerli, 
kíváncsiságukat mindinkább-inkább felcsigázza, s végre a legmerészebb 
kísérletezés a következménye. Igaz ugyan, hogy lehetnek, a kik serdülő
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korukig ebben a tekintetben ártatlanok s így felvilágosításaink ártatlan 
gondolkozásuktól megfosztják ; de hát az erkölcsösség követelményeiért, 
a gyermek egészségének a fentartásáért s a társadalom javáért mégis 
csak merhetünk annyit!

Vannak olyanok is, a kik a traditióhoz vagy a conventióhoz 
ragaszkodva, azt tartják, hogy úgy kell gyermekeiknek is nevelkedniük, 
s még a dédunokáknak is jó az, a mint ők nevelkedtek. A mi akkor jó 
volt, most is jónak kell lennie.

Mások határozottan a mellett vannak, hogy a szilaj, rakonczátlan, 
kicsapongó élet a természetes és szükséges út a munkás életre. Először 
fetrengjen az ifjú a pocsolyában s aztán öltsön magára férfi-tógát. Min
den tisztességes embernek kötelessége -  mint az öreg Eitz és a fiatal 
Clémenceau szobrászok telték, Dumas «Clémenceau bukása» ez. művé
ben — nyíltan rámutatni arczátlan okoskodásaikra, a melylyel az ilyen 
emberek többnyire a maguk erkölcstelen életét védik, szépítik. Termé
szetes. hogy arra is akadnak bolondok, hogy az ilyeneknek higyjenek.

9. A gyermeknek magán uralkodni kell tudnia. S erre nem lesz 
nehéz szoktatnunk, ha az eddigieket tekintetbe veszszük. így éri aztán 
el a gyermek azt, a mit hajdanában (Tuxppoaúvrj-nek neveztek.

Bizonyos, hogy ebben a tekintetben a tanítók sokat tehetnek, hol 
direct, hol indirect irton. Tenniök pedig kell.

Indirect úton, ha igyekszenek a szülőkkel érintkezni. De a meny
nyiben nem mindig lehetséges a szülőket vagy megbízottakat személyesen 
fölkeresni, a mennyiben t. i. a tanítványok létszáma, vagy a város 
viszonyai nem engedik meg, hát nagyon ajánlatos ú. n. «szülői estélyeket» 
(Elternabend) tartani s itt az egyben és másban szükségesnek mutatkozó- 
kát a szülőknek tudtára adni s így komoly megbeszélgetés tárgyává tenni 
az erkölcsiség kérdésére vonatkozókat is. Ilyeneket — bár, fájdalom, nem 
elegendő számmal -  tartanak a jénai tanítók és tanárok, s Németország
ban több helyütt, s igen tanulságos és jótékony hatásúaknak bizonyulnak, 
természetesen.

Meg kell továbbá említenem, hogy sehol jobban megérlelni, meg
nyerni a közvéleményt nem lehet, mint a sajtóbon, a napi sajtót értem, 
a melybe a tanítóerőink általában igen kevesen dolgoznak. Pedig el- 
hihetjük, hogy nem válik szégyenére egyik tanítónak vagy tanárnak 
sem, ha nem mindennel a szaklapokat tömi, a melyeket a nagy közönség 
nem is olvashat. Az ilyen komoly pædagogiai eszmékre pedig nemesek 
a szakköröket, hanem a nagy közönséget kell megnyernünk. Rá kell 
szoktatni a társadalmat az erkölcsiség kérdésének komoly megértésére. 
Tehát ne hunyjunk szemet a legfontosabb bajok láttára és tudtára !

De direct úton is segíthetnek a nyilvános iskolák tanítói a bajon. 
Meg kell vizsgálni az ámyékszékeket a tanítási szünetek alatt. Hogy
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mikép, az önként értetődik. Tanítási óra alatt nem kell megengedni, 
hogy a gyermek a lábait egymásra rakja, s hogy a kifejtett meleg által, 
vagy súrlódás által nemi szerveit ingerültségbe hozza.

A gyermekeket nem szabad a munkával igen elhalmozni. Igen 
sok házi munkát ne adjunk fel nekik. Mert ártalmas a hosszas 
üldögélés; az agynak minő befolyása van az idegrendszerre, azt már 
ismerjük. A vallás és az állattan tanításánál igen jó alkalom kínálkozik 
arra, hogy tanítványainkkal a nemiekre vonatkozókat megismertessük.

Természetes, hogy egy osztályban legfönnebb 40 tanulónak volna 
szabad lennie. A délelőtti és a délutáni tanítás közt megfelelő időköznek 
kell lennie. Kisebbeknél négy, nagyobbaknál három órának legalább is. 
Délelőtt négy óránál többet tanítani a gyermeket, már ismeretes dolog, 
nem helyes. A tapasztalat hozza magával, hogy két-két órai tanítás után 
hosszabb szünetet kell tartanunk, a gyermekek korához mérten. Miután 
tudjuk, hogy a délutáni tanítás — épen physiologiai okokból — sokkal 
fárasztóbb, délutánra könnyebb és mennél kevesebb órát tegyünk. Továbbá 
szükségesnek mutatkozik az is, hogy minden héten egy egészen szabad 
napja legyen az ifjúságnak, legalkalmasabb a szombat, nagyobb kirán
dulásokra, vagy általában közös játékokra, gyakorlatokra.

No de, hogy ennyit elérhessünk, a végből a tanterven egy kissé 
változtatni is kellene. Szélesebb alapra kell fektetni a természetrajz 
tanítását, különösen az emberrel kell bővebben foglalkozni. A physio- 
logiát, hygieniát és a diátetikát alaposan kell tanítanunk a népiskolák
ban s a továbbképző folyamokon is. így a nép is megismerheti az 
erkölcstelenség okozta veszedelmet.

Nem hangsúlyozható eléggé a jó példaadás és a vallás- és erkölcs
tan tanításának ebben az irányban való áldásos szerepe. Meg kell végül 
értenie a tanulónak s aztán a társadalom minden tagjának, hogy az 
egyes ember nem ér semmit s nem mehetne semmire a sokaság nélkül ; 
hogy a tömegből, a társadalomból válik ki az ember, annak javait élvezi, 
s hogy annak a javára kell törekednie, magát a társadalomnak vissza
adnia ; s még tovább menve éreznie kell, tudnia kell az egyesnek az 
emberiségnek a mindenséghez való viszonyát.

A ki az erejét valami módon haszontalanul elpocsékolja, az nem
csak az emberiség, hanem az istenség ellen is vétkezik. —

Ismertette :
Sepsi-Szent-György. Mayer János,

ev.-ref. főgymn. tanár.
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MAGYAR PÆDAGOGIAI TÁRSASÁG.

Felolvasó ülés 189!). május hó 20-án.

Jelen vannak : Hegedűs István, később Heinrich Gusztáv elnöklése 
mellett Axaméthy Lajos min. tan., Hóman Ottó min. tan., Balassa 
József, Böngérfi János, Bartoniek Géza, Békefi Rémig, Badics Ferencz, 
Bartos Fülöp, Bokor József, Erődi Béla, György Aladár, Gyomlay Gyula, 
Gulyás Ferencz, Gyulay Béla, Hódoly László, Kerékgyártó Elek, Kemény 
Ferencz, Kovács János, Léderer Ábris, Lakits Vendel, Lázár Béla, 
Lázárné Kasztner Janka, Marmula János, Nagy László, Neményi Imre, 
Peres Sándor, Péterfy Sándor, Radó Vilmos, Reif Jakab, Sebestyén Gyula, 
Szigetvári Iván, Sziklás Adolf, Wagner Alajos, Waldapfel János, Zlinszky 
Aladár, Trájtler Károly, utóbbi mint jegyző. Ezeken kivül számos férfi 
és nő vendég.

I. Elnök az ülést megnyitja. Heinrich Gusztáv dr. felolvassa : 
«A középiskolai tanárok képzése» czímtí értekezését. A nagy figyelem
mel hallgatott előadáshoz szólnak : Hódoly László (Ungvár), a ki hálás 
köszönettel fogadta az előadónak nagyérdekű fejtegetéseit s a maga 
részéről kívánatosnak tartaná olyan általános szabály felállítását, mely 
azt is meg tudná mondani, hogyan kell helyesen tanítani ? Mint 
egyedüli helyes módot, a tapasztalást állítja első sorba és óhajtaná, 
ha a jelölteket jó tanárok mellé osztanák be. Waldapfel János hivatkozik 
e kérdésnek a budapesti tanári körben történt megvitatására, és azt hiszi, 
hogy az elnök úr nincsen jól informálva az ott történtekről. Itt is hang
súlyozza, hogy philologiai tekintetben jól képzett tanárjelölteken is 
sokszor tapasztalta a psychologiai készültség oly hiányát, mely az iskolá
ban igen kellemetlen módon nyilvánult. Kellő psychologiai tudás nélkül 
a tanár a legegyszerűbb költeményt sem képes helyesen és szabatosan 
megmagyarázni. Heinrich Gusztáv előadó kijelenti, hogy a philosophiai 
képzés szükséges volta fölött véleménykülönbség közte és a tanári kör 
között nincsen. О csak olyan irány ellen szólalt föl, mely a tantárgyak 
számát szaporítani, az ismeretek gyűjtését halomszámra növelni s ezzel 
magát az egész képzést leszállítani törekszik. Nem kell tehát szaporí
tani a tudományszakokat, mert az a tanár a ki pl. a középkori irodal
mat tárgyalja, bizonyára ki fog terjeszkedni a theologiai irodalomra is ; 
vagy a magyar irodalomtörténet tanára szintén reá tereli a jelöltek 
figyelmét a magyar történeti és művelődési viszonyokra is. Ilyen keret
ben s ilyen összefüggésben kell a tudomány különböző tárgyait tanítani 
s a jelölteket megvizsgálni és nem akként, hogy a tantárgyakat halom-
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számra együvé hordják s a képzést magát ezekkel megterheljék. Wagner 
Alajos néhány észrevétel után örömének ad kifejezést, hogy ez a kérdés 
itt is napirendre került és csak azt kívánná, hogy a ma elhangzott fejte
getések, melyeket a tanárság bizonyára nagy megelégedéssel fogad, az 
illetékes fórumnál is meghallgatásra találjanak. Elnök a midőn a vitát 
bezárja, a maga részéről is kijelenti, hogy e kérdésre a P. T. súlyt helyez, 
annak a gyakorlatban való érvényesülésére törekszik és főleg kívánatos
nak tartja, hogy a jelöltek tapasztalatszerzés czéljából gyakorlatilag 
kipróbált jeles tanférfiak mellé kerüljenek.

II. Kovács .János dr. a második felolvasó, a ki « A tanítóképző 
tanárok képzéséről» értekezik. A nagyérdekű felolvasást folyóiratunk 
közli. A kérdéshez szólnak : Nagy László, a ki az előadásnak egyik 
pontjával szemben fejti ki saját nézeteit. A közokt. tanácstól kidolgozott 
tervezet haladást jelent bizonyos irányban, a mennyiben olyan közép
utat választott (átmeneti jelleggel), mely szerint egyik lábával már az 
egyetemre lép át, másik lábával pedig még mindig a pædagogiumra 
támaszkodik. Azt hiszi, majd ez is ki fog aztán fejlődni, mert nézete 
szerint az a kérdés lényege, vájjon a néptanító be fog-e jutni az 
egyetemre, és hogy az egyetemet be lehet-e vonni a tanítóképzés 
irányelveibe ? О nem tartja lehetetlennek azt, hogy a tanító is bejut
hasson az egyetemre ; mert nézete szerint a tanítóképző tanárt főleg a 
tanítók köréből kell képezni. A tanítók egy jó részének megvan az az 
intelligentiája, hogy az egyetemi képzésnek sikerrel megfelelhessen. 
Szerinte nincsen nagy különbség a középiskolai és tanítóképző tanárok 
képzése között. A formális képzőerő ez utóbbiakban a latin helyett a 
módszertanban s ezenkívül még a különböző művészeti tárgyakban rej
lik, a melyekkel a tanítóképzők nagyobb intensitással foglalkoznak és a 
melyeknek az életben is nagyobb hatásuk van. Ismétli, hogy a tanító- 
képzés csakis az egyetemre volna ruházandó, s igy magát az egyetemet 
is közelebb hozzák a nép művelődéséhez. Kerékgyártó Eleket nem 
elégítette ki a mai előadás és kijelenti, hogy feltevésében újra csalódott. 
Őt évek óta izgatja az a félszegség, hogy mi mindig csak a keretet rajzol
juk és soha sem a képet. Csak folyton dicsőítgetéseket hall és örökös 
tervezgetéseket. A tanférfiak összesége 30 év óta mindig csak tanügyi 
politikát űzött de azt sohasem vitatta meg, hogy milyennek kell lennie 
az iskolai életnek. Az egyetemi kecsegtetés is csak keretnek szolgál, mert 
magát az egyetemet nem tekintheti oly forrásnak, a hol a tanító mindent 
megkaphat. A pædagogium teljesen elláthatja a tanítóképzést, nem 
szükséges azt az egyetemre bízni, a hol a tanárképzés megdöbbentő 
színvonalon áll. Oka ennek az észrendszer. A tanár- és tanítóképzés nem 
jó úton járnak. Különben is a tudományszomj nem fogja Magyarországot 
boldoggá tenni. Kovács János előadó erre a felszólalásra reflectálva ki-



jelenti, hogy az iskola belső élete iránt a Társaság mindenkor érdeklő
dött, de ez nem jelentheti azt, hogy más kérdésekkel ne is foglalkozzék 
és hogy ezeknek a kérdéseknek megoldását a bureaukra hagyja s a tan
férfiak ilyenekhez ne is szóljanak. A meghivón jelezve volt az előadás 
jellege és azért csodálkozik, hogy felszólaló feltevésében mégis csalódott. 
Nagy Lászlót nem akarja meggyőzni és kijelenti, hogy az általa fölvetett 
kérdés nem egészen tartozik a napirendre került tárgy körébe. Kívána
tosnak tartaná, ha a felszólaló ezt a tárgyat külön napirendre venné s 
erről előadást tartana. A mi a compromissumot illeti, azt sem egészen 
helyesen közölte a felszólaló. A képzés súlypontja a pædagogium marad, 
míg az egyetemen csakis segítő collegium lesz szervezve. A közoktatási 
tanács a meglevő intézetet kivánta felhasználni és semmi olyannal nem 
hízta meg, a mit az egyetemnek kellene elvégeznie és viszont az egyete
met sem bízta meg semmi olyannal, a mit a pædagoginmnak kellene 
elvégeznie. — A vita véget ér. Az ülés feloszlik.
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Általános pœdagogia. Különös tekintettel a középiskolai tanárvizs
gálati követelményekre. Irta dr. Mázy Engelbert. Győr. 1899. 8.-r. (most a 
kötet 199 laptól 34á lapig terjedő része jelent meg.)

Brassai mint philosophus. Irta dr. Gál Kelemen. 8.-r. 105 1. Kolozs
vár. 1899. Ára 80 kr.

Népnevelők könyvtára. A népnevelők budapesti egyesületének tulaj
dona. Szerkeszti Peres Sándor. I. évfolyam. Budapest. Lampel B. (Wodianer.)

1. füzet. Fáy András mint pædagogus. Irta Komáromi Lajos. 63 1. 
Ára 50 kr.

á. füzet. A szoczialismus (így) ismertetése. Irta Schön József. 83 1. 
Ara 50 kr.

A magyar irodalom története. Irta dr. Horváth Cyrill. Első kötet. 
A régi magyar irodalom története. Számos szövegképpel és műmelléklettel. 
Budapest. Atlienæum. Nagy S.-r. 775 1. Ára 6 frt.

Szemelvények az Iliasból. Kiadta és magyarázta Kempf József. Buda
pest. Franklin-Társulat. (Jeles írók Iskolai Tára LIX.) 316 1. Ára 1 frt 40 kr. 

Állami vagy felekezeti iskola ? Irta Bertalan Vinczc. 39 1. Budapest. 
Alkalmi és emlékbeszédek. Irta dr. Koltai Virgil. 8.-r. 131 1. Budapest. 

Lampel B. (Wodianer). Ára 1 frt.
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A z e lm é le ti j o g ■ és á llam tudom ány, á l la m v iz sg á la t. Előadói javaslat 
B a lla y i G ézától az ev. ref. egyetem, tanügyi bizottság jogi szakelőadójától. 
Budapest. 1899. 8.-r. 22 1.

S ti l is z t ik a  és olvasókönyv. A polgári és felsőbb leányiskolák III. osz
tálya számára. Budapest. Irta D eme Károly. Lampel B. (Wodianer). 8.-r. 
200 1. Ara fűzve 1 frt, kötve 1 frt 20 kr.

A m a g y a r  he lye sírá s táblázata. Temesvár. Polaesek-féle könyv- 
kereskedés.

A  n é m e t h e ly e s írá s  táblázata. U. ott.
N ém et o lva só kö n yv . (Deutsches Lesebuch.) A gymnasiumok V—VI. osz

tálya számára szerkesztette Bácz Lajos gymn. tanár. Kiadja a «Sárospataki 
irodalmi kör.» Sárospatak. Steinfeld. 8.-r. 286 1. Ára kötve 1 frt 65 kr.

M ilyen  esetben  m e n tsü k  fe l a tanulót a rajzolás és kézimunka tanulása 
alól ? M ohr M ih á ly  kórházi szemész főorvostól Budapesten. Különlenyomat 
a «Gyógyászat» 1898. évi 52. számából. 8.-r. 9 1.

R o v a rg y ü jtö . Segédkönyv a középiskolai tanuló ifjúság számára. Irta 
Lejtényi Sándor. Budapest. Franklin-Társulat. 132 1. Ára kötve 50 kr.

R ajzo ló  g e o m e tr ia . Első rész : a planimetria elemei. A középiskolák 
első osztálya számára. Irta K reybig  Lajos. Három táblával és 148, a szöveg 
közé nyomott ábrával. Budapest. Lampel R. (Wodianer). 8.-r. 96 1. Ára fűzve 
70 kr. kötve 90 kr.

Iparosok o lva só tá ra . Szerkesztik Mártonfi Márton és Szterényi József. 
Budapest. Lampel Róbert (Wodianer F. és fiai) kiadása. V. évf. 1899.

1. szám. A z  ip a r b a n  szereplő ásványok. Irta  dr. S zterén y i H ugó. 
Második sorozat. A grafit. Az azbeszt. 48 1. Ára 30 kr.

2. szám. A  m ű v é sze te k  történetéből. Irta C siz ik  G yu la . 61 1. Ara 30 kr.
3. szám. E le k tro m o s  elem ek és akkumulátorok. Irta Csopey László. 

24 ábrával. 47 1. Ára 30 kr.
4—5. szám. R o m á n ia  gazdasági és néprajzi leírása. Irta Strausz Adolf. 
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A TANÁRKÉPZÉSRŐL.1

Az 1898-ik év jún. és július havát németországi egyetemeken 
és középiskolákon töltöttem. Hospitáltam ott, számos szakférfiúval 
személyesen is érintkeztem, nevezetesen^ végett, hogy láthassam 
a tanárképzést czélzó intézményeket s megbeszéljem az e téren mű
ködőkkel a tanárképzés ügyét. Pontos naplót vezettem. Leírhat
nám az e kérdésre vonatkozó intézményeket, közölhetném a szak
férfiak nyilatkozatait ; csakhogy így oly könyvvel szaporítanám iro
dalmunkat, melyet ép úgy a vevő, mint különösen a szerző drá- 
gálna, s mely nélkül végre is — a létező és ugyanazon tárgyra 
vonatkozó könyvekre1 2 való tekintettel - el is lehetünk.

Ezért csak is tapasztalatom tanulságainak, illetőleg ezeken 
nyugvó kivánataim nak  megokolt előterjesztésére szorítkozom. 
Midőn ezt teszem, jól esik arra gondolni, hogy az alapfelfogásra 
nézve a németországi szakférfiakkal — majdnem kivétel nélkül — 
egy véleményben vagyok s másrészt, hogy újabb tapasztalataim 
régi meggyőződésemet, melyről a pozsonyi theologiai akadémia 
szervezési munkájában való részvételem s később irodalmi mun
kásságom 3 * * * * 8 is tanúskodik -  csak is megerősítették, illetőleg tágabb 
alapra helyezték.

1 Ama jelentésemből vett részlet, melyet a vallás és közokt. m. kir.
miniszter tir ő nagyméltóságához németországi tanulmányutam alkalmából
felterjeszt ettem.

a L. kül. Voss: Die pædag. Vorbildung zum hohem Lehramt in
Preussen u. Sachsen. — Loos : Die pract. pædag. Vorbildung in Deutsch
land. Zeitschr. f. oesterr. Gyrnn. 1893. — Fries: Vorbildung der Lehrer
für das Lehramt. 1895. — Schiller: Pædag. Seminarien für das höhere 
Lehramt. Geschichte und Erfahrung 1890. — Frick : Das Seminarium 
præceptorum 1883. — Schiller: Ueber die akad. Vorbildung zum höheren 
Lehramt. 1877. ■— Collard : La pédagogie à Giessen. Louvain 1893.

8 L. Beszédek és értekezések, kül. a tanárképzésről, lelkészképzés
ről. (169. stb. 1.) 1892.

A magyarh. ág. h. ev. egyház theologiai oktatásügye. A felső okta
tásügy Magyarorezágon czimű műben 703—727. 1. 1896. — Behatóbban

27Magyar Pædagogia. V III. 8.
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A tanárképzés a tanítóképzéstől lényegileg abban különbö
zik, hogy amaz a hivatásra való közelebbi képzést a tanulm ányo
zás alapjára fekteti és pedig úgy, hogy minden a gyakorlati térre 
lépő tanárnál a tudományos s közelebb a szakszerű tudományos 
képzettséget feltételezi ; míg ellenben a tanítóképzés bár felté
telezi a seminariumi tanároknál szintén a tudományos képzettsé
get, ezt azonban a seminaristáktól nem követeli, s megelégszik 
azzal, hogy a seminarista e tanulmányozás eredményét a tan tá r
gyak kezelésében, módszerében értékesítve egyszerűen elfogadja.* 
Tudományos alapon való tanárképzés és képeztetés : ez azon a köz
tudat által is vallott követelmény, a melyből az egyes kivánatokat, 
mint ennek egyszerű következményeit levezetni igyekszem.

I. A tudományos alapvetés megkívánja a leendő tanártól az 
egyetemi képzést, nevezetesen azt, hogy az egyetemen ne csak elő
adásokat hallgathasson, hanem hogy nyíljék minden egyes hallga
tónak alkalma arra, hogy az előadások vagy olvasmányok indítá
sát követve maga is tanulmányozhasson és pedig nem csak otthon 
a könyvtárból nagy nehezen megszerzett könyvekből, hanem egye
temi tudományos szakintézetekben. Kívánjuk ezért is, hogy ép úgy  
m int az orvosi és mathematika- természettudományi fám ítá son  :

tárgyaltam e kérdést a millenniumi tanügyi congressusi felolvasásomban, 
a mely bővített alakban megjelent az Athenæumban : «Az egyetemi tanul
mányozás» 1897.

Újabb tapasztalataimat felhasználtam a Protestáns Szemlében 1899. 
megjelent ezikksorozatomban : «A lelkészképzésről», a mely felmutatja a 
lelkészképzésnek azon négy typusát, a melylyel Németországban az egye
temi tanulmány mellett, de nevezetesen annak elvégzése után — találko
zunk. A tanárképzést szolgáló intézmények Németországban követték a 
lelkészképzóst czélzó intézményeket, úgy, hogy amazoknak alakja fölötte 
tanulságos a tanárképzésre nézve. — F. é. május hó 29-én tartott dékáni 
beszédem: «Az egyetemi tanulmányozás tárgyi feltételeiről» végén szintén 
a tanárképzés kérdésével foglalkozik. —-  Utalhatok még a Tanáregyesület 
kolozsvári gyűlésén elfoglalt álláspontomra, a melyet híven ismertet a Ta
náregyesület Közlönye XXX. évf. 498. 1.

* Igen természetes, hogy távolról sem akarom a tanár és a tanító- 
képzés közti különbséget közelebb kifejteni, a mely nevezetesen a tanczélban, 
az ehhez alkalmazkodó tantárgyak körében és kezelési módjukban érvé
nyesül. Én csak is a leglényegesebb különbségre utaltam, arra, a melyet 
Kein multévi boroszlói tanitógyűlési előadásában a tanítóknak érthető tapsa 
közt elmosni igyekszik — nem a tanügy érdekében, s a tényleges helyzet 
teljes félreismerésével.
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к у ц  и  b ö l c s é s z e i - ,  n y e l v -  é s  t ö r t é n e t t u d o m á n y i  f á m í t á s o n  i s  

s z e r v e z z e n  a z  á l l a m  m i n d e n e g y e s  f ő t a n s z é k  s z á m á r a  k ü lö n  s z a k 

in t é z e t e t ,  mely egy nagyobb, és pedig könyvtárral és szertárral 
ellátott olvasó teremből és egy-egy szaktanári szobából állana. 
A tanár minden nap legalább egy-egy órát tölt intézetében, 
a tanulmányozókkal érintkezik, tanulmányaikat irányítja illető
leg tanácsával kiséri. A könyvtárt pedig ki-ki egészen szaba
don használja, sőt a könyvtáros maga szerzi meg, esetleg az 
egyetemi könyvtár utján az egyesek tanulmányához szükséges s a 
könyvtárban meg nem levő könyveket.* A tanároknak a hallgatók-

* Nem menekülhetek azon gondolattól, hogy a tudomány s neve
zetesen a tanulmányozás érdekét leginkább és legczélszerűbben is szolgálná 
egy oly intézet, a mely a könyvtárt és a múzeumot egyesítené. Oly köz
ponti kupolás épületre gondolok, a mely az encyklopædikus s általános 
érdekű munkákat és műveket tartalmazná, s a melyhez sugarakként csat
lakoznának történeti alapon az egyes szakok, nevezetesen úgy, hogy a tör
ténet képezné a sugárnak testét, az egyes szakok melléktormekben pedig 
e testre fűződő tagokat. — A sugárépületek, valamint a termek üvegföde- 
lüek (kathedralüveg, a mely alig melegít. Érdekes kísérleteket tett e tekin
tetben a marburgi egyetemi könyvtár jeles igazgatója) s oly magasak, hogy 
a történeti tárgyakkal fölszerelt közönséges teremmagasságú falak fölé 
ö könyvtári emeletben vas és üveg szerkezetű s hidakkal ellátott galle- 
riákban helyezkednének el a könyvek. (Szerkezeti, valamint kezelési és 
aosthetikai szempontból is mintaszerű a berlini országháznak könyvtára. 
L. Wittig: Die Bücherei im Reichstagshause zu Berlin. Boriin 1898. Willi. 
Ernst & Sohn). A sugarak, valamint a termek közepén volnának elhelye- 
zendők a dolgozó asztalok. A tanulmányozó egész környezete is belevinné 
őt a tanulmányozandó korszakba. Hogy a sugarak és termek architectu- 
rája is, a mennyire azt a hasznavehetőségi szempont megengedi, szintén 
alkalmazkodik az egyes korszakokhoz : az magától értetődik. — A könyv
tár és muzeum ezen combinatióját a tanulmányozás érdeke ajánlja ; de 
ugyancsak ajánlja ezt a czélszerűségi szempont is, a mennyiben ily köz
ponti és egységes kezelés elejét veszi annak, hogy az egyes intézetek egy 
és ugyanazon esetleg igen drága müvet és tárgyat megvegyék, a mi elkü
lönült intézeti kezelés mellett el nem kerülhető. Ha az orvostudományi, 
valamint a math.-természettudományi kar felszerelését és ezzel járó költ
ségvetést nézzük : akkor a jogi- és bölcsészet-, nyelvészet- és történet- 
tudományi kar számára ily alakban létesítendő — a szemléletet is szolgáló 
intézetnek költsége sem ütközhetik nehézségbe. A millennium alkalmával 
a történeti kiállítás a kiállítás gyöngyét, a külföld bámulatának tárgyát 
képezte : miért nem lehetnénk mi egyszer kozdeményezők ily nagyobb 
szabású, a tudományt valamint a közművelődést is szolgáló intézmény 
létesítésével ? !

27*
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kai való ezen személyes érintkezése szükségtelenné teszi — az 
egyetemi szabadságot veszélyeztető internatusi intézményt.

II. Ezen szakintézetekkel volna egybekötendő a tudományos 
seminariumi intézményf mely az intézeti munkásság érett gyü
mölcsének bemutatására, megbirálására ; egyes a munka közben 
felmerült és közérdekű problémák, megjelent és olvasott művek 
megbeszélésére szolgálna. így vélem átalakítandóknak, illetőleg 
szervezendőknek a tanárképző seminariumait. Az egyetemen a ta 
nárképzést mi a tudomány alapvetésével szolgáljuk, oly tényke
déssel, a melyre a későbbi élet nem ad igen alkalmat. A ki alakí
tani akar : kell, hogy annak anyaga legyen ! A tantárgynak mód
szeres kezeléséről szólhatunk a tanítóképzőkben a megfelelő tudo
mány anyagának birtoka nélkül : de félreismerjük és degradáljuk a 
tanárképzést, ha nem várunk a módszeres gyakorlatokkal m ind
addig, míg a tanárjelöltben nem jegeczesedik meg sajátos m unkás
sága alapján a már m ost módszeresen és pedig tudatosan feldol
gozandó anyag. Kívánjuk tehát, hogy a tanárképzői seminarium

Addig is mig ezen utopistikus (?) gondolat megérik, mi is úgy mint 
újabb időben a németországi egyetemek az intézeti, de a helyhez kötött 
s nem a levegőben lógó intézmények létesítésére vagyunk utalva. A mos
tani administratio egyszerűsítése által, valamint jelenleg facultásonként 
használt tantermeknek minden egyes facultások részéről való szabad hasz
nálása által intézeti termeket nyerhetnénk.

A paedagogiai tudományos intézet felszereléséhez a tanári szobában 
és az olvasó teremben — például szükséges : a tudományos kézi könyv
táron kívül, nevezetesen a pædagogusok iratain kívül — a különböző or
szágokban érvényben volt és érvényben levő tanügyi törvények, tantervek, 
utasítások gyűjteménye, nemkülönben —• különösen hazánkra nézve — a 
tankönyvek lehetőleg tökéletes gyűjteménye. Kívánatosak a pædagogusok 
arczképei, iskolák rajzai s nevezetesen az iskolaépületnek, internatusnak, 
ezek felszerelésének tervrajzai, mintázatai, taneszközök gyűjteménye. Itt, 
a teremben volnának olvashatók a megfelelő szaklapok, a mi természete
sen nem ellenkeznék az akadémiai olvasóteremnek feladatával, a mennyi
ben a szakintézetek olvasó termeibe az egyetemi könyvtár lapjai közvet
lenül, ellenben az akadémiai olvasó terem szaklapjainak egyes számai 
csakis a következő uj szám megérkezte után volnának beszolgáltatandók. 
Az akadémiai olvasóterem ügye az egyetemes műveltség, az egyetemi pol
gárok solidaritása érzetének fejlesztése szempontjából nagyfontosságú; 
ez érdeket az egyes szaknak múló érdeke nem veszélyeztetheti, és pedig 
annál kevésbbé, mivel minden egyes intézeti tag, mint az akadémiai ol
vasónak tagja az ide járó szaklapok uj számait e helyiségben olvashatja, 
azután pedig a szakintézetben tanulmányozhatja.
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mennél határozottabban tudományos seminarmnmá alakuljon. 
A pædagogiai seminariumtól is ugyan ezt kívánjuk. E kivánalom 
nem önmagával ellenmondó, a mennyiben az egyetemen a pæda
gogiai történeti és elméleti kérdések a megértett kor, illetőleg egyén 
világnézete alapján, tehát bölcsészeti alapon s ismét a megértés 
érdekében — összehasonlítva a mai tényleges állapotokkal tá r
gyalandók.

III. Az élet fejlődése nem egyéb, mint egyéniesülés. Minél 
tökéletesebb valamely életszervezet, annál inkább válnak e részek 
az egésznek életét meghatározó szerveivé. A természeti és történeti 
élet ezen alapténye értelmében a tanügyi uniformisnak sem voltam 
soha sem barátja. A magam részéről ugyan meg vagyok győződve, 
hogy a középiskolának normális fejlődését csak is a furcationális 
rendszer biztosítja s bogy a középiskolai oktatásnak egységes tör
zsét a történet képezi : mégis távol vagyok attól, hogy e rendszert, 
e felfogást még ha tehetném is — másra ráerőszakolnám, sőt 
ellenkezőleg, a renaissance által is tudatra emelt amaz alaptény 
erejében egyenesen támogatnám az oly czéltudatos és didaktikai 
gyakorlati ügyességgel biró pædagogusnak törekvését, ki eltérő 
eszmény által vezérelve elméletét külön felállítandó iskolában kí
vánná beigazolni. A tanügy ily iskolák utján mindég nyert, mi
vel positive vagy negative okult. Mind ezek alapján természetesnek 
és helyesnek tartom, hogy maga az államkormány, a tanügyi leg
főbb hatóság nem csak hogy nem ellenzi, hanem támogatja oly 
gyakorlatilag is képzett pædagogusnak, nevezetesen egyetemi tan ár
nak azon törekvését, a melylyel elméletét egy általa szervezendő 
és vezetendő iskola utján beakarja mutatni s azt így is beigazolni. 
Pædagogiai s didaktikai elméletet bemutató és beigazoló iskolának 
felállítását az egyetemen oly esetben, midőn az illető pædagogus 
egyszersmind gyakorlatilag is képzett s ügyes tanító, érthetőnek s 
az ily irányú törekvést támogatandónak tartom.

IY. Midőn ezt a legnagyobb készséggel elismerem, egyúttal a 
leghatározottabban ellene vagyok annak, hogy ily iskola szerve
zése és vezetése a pædagogia tanárának kötelességévé teendő. Va
lamely elméletnek bemutatása, beigazolása a tapasztalat útján, az 
elvieknek és elméletieknek alkalmazása az életre lehet egyes el- 
mélkedőnek kiváltsága, csak hogy épen nem «conditio sine qua 
nom»-ja magának az elméletnek. Sőt a legtöbb esetben az elméleti 
és gyakorlati téren való jeleskedés egyenesen fordított viszonyban
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van. Van akárhány egyetemi tanár, ki a nevelés története és a ne
velés elmélete terén kiváló tudományos munkásságot fejt ki, s ki 
tudományos munkásságának módszerét valamint e munkásság 
gyümölcsét is hallgatóinak nagy sikerrel bemutatja s őket hasonló 
tevékenységre eredménynyel indítja — a nélkül, hogy akár kedve, 
akár ideje, sőt képessége lenne arra, hogy eszményét a népiskolá
ban vagy a középiskolában be is mutassa, be is igazolja.* A kegy
adományok különbözőképpen vannak kiosztva. Eendszerint az 
elméletben jeleskedő igen gyarló a gyakorlatban s a határozottan 
gyakorlati irányzatú egyén igen gyönge elmélkedő.

V. Egészen más szempont alá esnek azon iskolák, a melyek 
nem arra valók, hogy egy elméletet mutassanak, igazoljanak be, 
hanem arra, hogy másokat (ifjakat) egy bizonyos elmélet szerinti 
tanításba vezessenek be. Míg az elsők a pædagogusnak kísérle
tező iskolái, addig emezek a seminaristák kísérleteinek, gyakorla
tainak képezik színterét s ezért is helyesen gyakorló iskoláknak 
nevezhetők. Míg az elsők a tudomány szolgálatában állanak, addig 
az utóbbiak a gyakorlati életet szolgálják. Ezért is amaz elsőknek — 
feltéve a pædagogusnak gyakorlati téren való ügyességét — ad 
personam, ad hoc az egyetemen van helyük ; ellenben az utóbbiak, 
a gyakorló iskolák nem valók az egyetemre, szerves kapcsolatba 
az egyetemmel nem  hozhatók.

Ez állításom igazolása végett utalok
1. a tapasztalatra. A tapasztalat szerint ugyanis Németor

szág összes egyetemein nincs egyetlenegy oly gyakorló iskola, 
a mely az egyetemmel szerves kapcsolatban lenne.

Tudom ugyan, hogy valaminek léte még nem dönt annak 
észszerűsége mellett ; elismerem a nemzeti sajátosság jogosultságát 
is és épen ezért lehet ugyanaz az egyik nemzetre üdvös, a mi a 
másikra káros : a német egyetemeket illetőleg azonban a tényle
gességnek, a létezésnek, nevezetesen a mi szempontunkból mégis 
más a jelentősége. A német egyetemek szerint alakulnak át ugyanis 
épen a legújabb időben még a franczia főiskolák is ; Anglia is meg
nyitja középkori fellegvárait a német egyetemek szervező szellemé
nek ; nevezetesen a mi egyetemi életünk, a mely az elnyomás ideje 
alatt a jezsuita korszakban szakiskolává degradálódott — nemzeti

* Erről bővebben az 1899. máj. á9-én mondott dékáni beszédemben 
szóltam, mely az egyetemi actákban megjelent.
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újjászületésünkkel a német egyetemek szellemében teljesen áta la
kult. Ezt tartva szem előtt az egyetemi élet egészséges fejlődésére 
nézve nem lehet közönyös az, hogy ha egy intézményt, nevezete
sen az egyetemmel szerves kapcsolatban levő gyakorló iskolát a 
német egyetemeken épenséggel nem találjuk.

Hivatkozhatnék azonban valaki ez állításom ellenében a ré
gibb Herbart-, Stoy- és Ziller-féle s a jelenlegi Bein- és Schiller- 
féle gyakorló iskolára. E hivatkozás azonban téves feltevéseken 
nyugszik. Ez iskolák (a Schilleré kivételével) nem voltak sohasem 
első sorban gyakorló, hanem első sorban demonstráló, elméletet 
beigazoló, kísérletező iskolák ; továbbá pedig annyira nem képezték 
sehol sem magának az egyetemnek állandó intézményét, hogy vagy 
még a szervezők életében vagy közvetlen haláluk után megszűntek 
lenni. Herbart demonstráló iskolája Königsbergben állami segély 
daczára csak is tengődött s Herbart elköltözésével megszűnt. Stoy 
iskolája első jénai tartózkodása után azonnal megszűnt, holott ő a 
háladatlan Heidelbergben, a hol az egyetem minden ily irányú 
törekvését megakasztotta dicséri Jena levegőjét. S tényleg hála- 
datosabb is volt Jena, a mennyiben Stoy második jénai tartózko
dása idejében megújíthatta iskoláját, a mely a mint életében is 
lényegileg privatintézet volt, úgy halála után fiának (Heinrich) 
ügyes vezetése alatt tényleg egészen internatussal ellátott p rivát
intézetté vált. A leghíresebb iskola és pedig határozottan gyakorló 
tendentiával a Zilleri volt. Ez is csak volt, a mennyiben e nagyhírű 
iskola is Ziller halálával megszűnt lenni. Megemlíthetem még a 
göttingeni Gessnernek, Sauppe által örökbe fogadott sajátságos 
pædagogiai seminariumát kísérletező iskolájával, a melyről Sauppe 
közvetlen utóda, a most Berlinben ünnepelt Willamovitz már m it 
sem akart tudni, s melyet ennek mostani utóda Kaibel m ár híre 
szerint sem ismert. (A Lections-Verzeichniss-ban «Vacat» jelzi ez 
intézmény régibb fennállását.) Rein iskolája teszi az emberre még 
leginkább az állandóság benyomását. A lefolyt évben költözött be 
ez intézet az állam által emelt, Bein által tervezett uj helyiségébe. 
Kételkedem azonban az iskolának életrevalóságában, mivel ez nem 
is annyira Beinnak, mint a folyton egymást felváltó « Oberleh
rer »-éknek kísérletező statiója, a melyben a növendékek inkább a 
kísérleti anyagnak, mint önczélúak nevelésének szempontja alá 
esnek. Schiller intézete egy önálló az egyetem hatáskörén kívül 
eső állami gymnasium, a melynek Schiller igazgatója - s mely
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Schiller távozása után is megmarad, mivel az egyetemmel, sőt an
nak tanárával sincs semmiféle összefüggése.

Hogy pedig az ilv gyakorlati irányú intézmények a német 
egyetemeken még ad personam és ad hoc is bajosan, az egyetem
mel pedig szerves összefüggésben épenséggel sem valósulnak meg, 
illetőleg nem nyernek állandó alakot : ez ép oly kevéssé véletlen, 
mint nem szándéknélküli. A német egyetemi tanárok e gyakorlati 
irányt egyenesen gyanús szemmel nézik. Nincs abban semmi vélet
len, hogy a neveléstudománynak a németországi egyetemeken 
nincs jelenleg egyetlen egy rendes tanszéke sem. Schiller Giessen - 
ben rendes egyetemi tanár ugyan; ez azonban tulajdonkép csak is 
czím, a mennyiben ő mint az állami gymnasium igazgatója nyerte 
a feljogosítást egyetemi pædagogiai előadások tartására. Mint igaz
gató s nem m int egyetemi tanár kapja fizetését.* Schiller távozásá
val vagy halálával semmiféle tanszék nem ürü lt meg. Ziller — bár 
nagyon is am bitionálta és munkásságával nagyon is kiérdemelte 
volna — haláláig nem volt rendes tanár. Eeinnak hírét viszi a sajtó 
mindenüvé ; Angliában s Amerikában ő a legünnepelt élő német 
pædagogus ; s m ind ennek daczára ő nem rendes tanár s csak is a 
philosophia rendes tanárának felszólítására, m int kisegítő vehet 
részt a doctori szigorlatoknál. Halléban K ram er csak tiszteletbeli 
tanár volt s így nem  tartozott az egyetem vezető testületéhez ; ha
lála után pedig m aga a kormány kívánta a pædagogiai tanszék ál
landósítását, m elyet a méltán híres Fricknek szánt. Az ügy az 
egyetemi tanács elé került, mely is Frieket, a Franckeianum igaz
gatóját, ily állásra nem ajánlotta. Lipcsében még néhány évvel ez 
előtt Masius külön pædagogiai tanszék birtokában volt. Halálakor 
az egyetemi tanács egyhangú határozatával e tanszék philosophiai 
tanszékké alakult á t az illető tanár azon kötelezettségével, hogy 
pædagogiai előadásokat is tartson (az ismeret-elmélet és aesthetika 
terén kiváló Volkelt tölti be jelenleg e tanszéket). Legújabb időben 
a porosz kormány Münchöt Berlinben és Friest Halléban nevezte 
ki a neveléstudomány rendkívüli tanárának, mindkettőt az egye
temi tanács és hatóság teljes megkerülésével, úgy hogy az illetők
nek az egyetem életén belül nincs jelentős állása. A pædagogia,

* Ezen körülmény magyarázza meg azon feltűnő tényt, liogy ő, kit 
a kormány a nyáron az igazgatósági állásától felmentett, egyszersmind 
megszűnt egyetemi activ tanárnak is lenni.
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mint ilyen még a doktorátusnak tárgyát sem képezi. Másnak sisakja 
a la tt: «Philosophie in der Biehtung auf Pædagogik» vonul be a 
pædagogiai doktorandus a küzdőtérre. A doctori értekezés hivatalos 
bírálója, valamint a szóbelin a vizsgáló a philosophiának tanára, 
ki is e ténykedésébe bevonhatja a vizsgáló bizottságba hivatalos 
állásánál fogva nem tartozó pædagogust. (így Jenában, a mely 
gyakorlat után indul Halle is.)

Nem véletlenség, nem szándéknélküliség, hanem a német 
egyetemek részéről czéltudatos eljárásnak következménye az, hogy 
a pædagogiai gyakorlati intézmények nevezetesen a gyakorló iskola 
magával az egyetemmel semmiféle szerves kapcsolatban nincs.

Ezen tényállásnak van pedig jogosultsága is, a mennyiben 
az ily iskolának szerves kapcsolatát az egyetemmel ellenzi,

2. ép úgy az iskolának, m int az щ/уetemnek természete.
Az iskola ugyanis, ha az egyetemmel szerves kapcsolatba 

jut, épen ezen összeköttetésénél fogva nélkülözi az állandóság, a 
megbizhatóság, a traditioszerűségnek, a kormány megfelelő ható
sága alá való rendeltségének jellegét ; úgy hogy a nevelés szempont
jából oly fontos történeti hatalmak, a melyek minden szervezett 
iskolában annak önmagától működő ethikai, sociális szellemét al
kotják, nem érvényesülhetnek a tudós egyéniségének kizárólago
san döntő hatása miatt. Ez az iskola szempontjából mindenesetre 
baj, sőt mondhatjuk: lehetőleg nagy baj ; mert a középiskola s ne
vezetesen az alsóbb osztályok tanulói nevelésénél az állandó tö r
téneti hatalmak ténykedő szellemétől várjuk különösen a nevelés 
szempontjából a jó eredményt.

Már pedig egy oly iskola, a mely az egyetemmel, nevezete
sen a paedagogia tanárával lépne szerves összeköttetésbe, az egye
tem természeténél fogva nem számolhat úgy eme történeti hatal
makkal, m int az az iskolának nevelői érdeke kívánná. Az egyete
men ugyanis az iskola, a mint föntebb kiemeltük, nem lehet más, 
mint a pædagogus elméletét gyakorlatilag is bemutató, illetőleg 
kísérletező eszköz ; mert az egyetem, m int ilyen, más érdeket mint 
a tudomány érdekét nem ismer s az egyetemen uralkodó tansza
badság meg nem kötheti s meg nem szoríthatja a tanárt m ás
honnan, mint saját elméletéből folyó szabványokkal törvények
kel, tantervekkel, felügyelettel. Az egyetemmel szerves össze
függésben álló iskola tehát kénytelen mindég alkalmazkodni az 
illető egyetemi pædagogus egyéni felfogásához, illetőleg kutatása
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irányához és eredményéhez. Az iskola ezért ma ilyen, holnap 
olyan, sőt még egy és ugyanazon tanár szervező vezetése alatt is 
változik azon problémák szerint, a melyek őt intensive lefoglalják. 
Ön- és czéltudatos, önálló tanerő ily kísérletező tanintézeten nem 
maradhat meg ; a tanerők folytonos fluctuatiója ily intézeten csak 
is természetes ; sőt megeshetik az is, hogy az egyetemi pædagogus 
elméletének a gyakorlat utján való igazolásával nem foglalkozik, 
hízva eszménye igaz voltában, az élő szónak erejében s hallgatóira 
bízva az eszmék megvalósítását. Ily esetben azután az egyetem
mel szerves kapcsolatba hozott iskola megszűnik lenni. Állandósá
got, a történeti hatalmakba való betaglaltságot kíván az iskola ; az 
egyetem ellenben a véle szerves kapcsolatban levő iskolától válto
zást tanmódban, tanerőkben, tantárgyakban s függetlenséget m in
den történeti hatalommal szemben, sőt esetleg kívánhatja magá
nak az iskolának megszüntetését.

Ily ingó, az iskolát néha elnyelő talajon áll azon iskola, a 
mely az egyetemmel összefér. Csak hogy ez iskola nem gyakorló, 
hanem kísérletező, nem az egyetemmel állandó szerves kapcsolat
ban álló, hanem az egyetemi pædagogiai tanár személyiségétől, az 
elméletre nézve véletlen jellegű gyakorlati képzettségétől, s ily irányú 
hajlamától függő, tehát véletlen tényezők által feltételezett iskola.

A két intézmény : a gyakorló iskola és az egyetem szerves 
kapcsolata, avagy a gyakorló iskolának egyetemen való állandósí
tása ellen szól továbbá azon lényeges, egym ással meg nem egyez
tethető különbség, a mely az egyetemi tanulm ányozás és az is
kolai tanulás szelleme között létezik. Az egyetem  az ismeret bár
mely terén sem ismer el kész eredményeket. Az egyetemi polgár 
a szellem autonómiájára támaszkodva m inden adott ismeretben 
kérdést, problémát lát, a melyet ki-ki önerejéből köteles megol
dani. Nincs semmi kész bárkire nézve, m inden alakul, lesz. — 
Ezen folytonos levés, alakulás, a lelki m unka közben létesültnek 
is folytonos tisztulása és bővülése : ez a tanulmányozás fő jelleme. 
Még az úgynevezett kész tudós sem zárkózhatik el azon gondolat 
elől, hogy új tapasztalatok, új gondolatok az igazság világító ereje 
mellett oly hatalmakká válhatnak, a melyeket nem a régi képzet
kor érték-képzeteivel fogad magába, hanem melyek ép a régieket 
új központokként appercipiálják. S mennyivel inkább igaz mind 
ez a « studens «-re nézve. A tanulmányozás éltető levegője a [eltél
ien szabadság.
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Mind ennek ellentéte a nép- és középiskolai tanulás. Nem a 
kérdések, a problémák, hanem a tanulmányozásnak kész eredmé
nye az, a mely a tanulókat foglalkoztatja; s maga a tanár is nem 
ily eredmény létesítésén fáradozik, hanem azon, hogy e kész ered
ményt miként ültetheti át a növendék, a tanuló szellemébe.

Amott a tárgy természetével foglalkozunk s felteszszük, hogy 
a hallgató megérett ily tisztán tárgyszerű foglalkozásra : itt a 
növendék természetével foglalkozunk s a kész tárgyat a növendék 
fejlődési fokozatára való tekintettel közöljük. Amott tehát a tárgy- 
gyal önmagában és önmagáért ; itt a tárgygyal eszközként m ásért 
foglalkozunk ; ott a tanulmányozás csak belső meghatározás alá 
esik s így szabad, itt ellenben külső képen határoztatik meg s így 
kötött. Itt a tanulás eredménye már előre megállapított, ott ellen
ben egészen bizonytalan ; itt egy évekre kimért pensum eltulajdo
nításáról, amott a tanulmányozás irányzatának megindításáról 
van szó ; itt ismeretekre, amott megismerésre ; itt tudásra, amott 
tudományra akarunk vezetni ! — Ki nem látná be, hogy itt tény
leg a tanulás, tanítás egészen más, sőt ellenkező szempontok alá 
esik, a mit különben azon mindennapi tapasztalat is igazol, mely 
szerint lehet valaki jó egyetemi-, ki rossz középiskolai tanár s for
dítva jó középiskolai, a ki rossz egyetemi tanár ; sőt általában fel
állítható azon szabály, hogy minél odaadóbb és jobb egyetemi 
tanár valaki, annál rosszabb középiskolai tanár.*

Vannak — elismerem — kivételesen oly jeles középiskolai 
tanárokból vált egyetemi tanárok, kik egy időben is képesek m ind
két nemű kötelezettségüknek látszólag teljesen megfelelni. De 
ezek is többnyire vagy az egyik vagy a másik hivatást tényleg 
elhanyagolják.

Minden esetre azonban, ha teljes erejüket osztatlanul csakis 
az egyik hivatásnak szentelik, e téren bizonyára nagyobb és mé
lyebb eredményt érnek el. Még határozottabban áll ezen incorn- 
patibilitás az egyetemi hallgatóra nézve.

Nála ugyancsak az egyetemi évek egy jegeczesedő folyamat
nak csakis megindítói. Kezdetben nála a dolog természete szerint

* Herbart is, midőn őt egy probléma foglalta le, kevésbbé törődött 
gyakorló iskolájával, sőt később Gröttingában el volt nélküle. A sokoldalú 
Kein sem oszthatja meg idejét és figyelmét, hogy gyakorló iskoláját ne
vezetesen a rend szempontjából ellenőrizhetné.
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minden folyamatban van. Tudatos világnézetre felküzdi magát, 
szaktudományába elmélyed, annak szálait a tudomány egészével 
igyekszik egybekötni. Minden alakuló félben van. S ime ily egyén 
szakítsa meg e folyamatot egyszerre az által, bogy ő egy dogma- 
tice neki adott, az egészből kikapott, bár tudatos elme meggondolt 
és megfontolt eredményét jóhiszeműleg elfogadja és mással közölje? 
Természetellenes ezen kíszakítás ! Innen ép a jelesebb tanulók
nak idegenkedése, tartózkodása a praxistól. Az egyetemi tanulmá
nyozás és az iskolai tanulás természete között létező lényeges 
különbség m iatt ellenezem tehát a gyakorló iskolának állandósí
tását az egyetemen.

3. Ellenzem továbbá a gyakorló iskolának állandó és szerves 
egybekapcsolását az egyetemmel, mivel azt éppen a tanárképzésre 
nézve is veszélyesnek tartom.

a) Helyesen különböztetjük meg általában a tanárt a tan.tótól 
az által, hogy mig a tanító közvetlenül követi a képzőben adott 
tanítási szabályt és példát : addig a tanár a szabályt és példát meg 
is akarja érteni s a megértettet is kivülötte létező tényezőkkel 
számolva, tehát nem  közvetlenül, hanem tudatosan kívánja alkal
mazni. A kettőt megkülönböztetjük az által, hogy mig a tanítónak 
a képzőben szerzendő ismeretköre inkább mozaikszerű s közvet
len vonatkozásban áll a később tanítandóval : addig a leendő 
tanáré szerves, rendszeres és közvetlenül a gyakorlati életre nem 
tekint. Épen ezen sajátos tanári jellem alakulását veszélyezteti az 
oly gyakorló iskola, mely nem a pædagogiai tanár  demonstráló 
vagy kísérletező, hanem  az egyetemnek állandó intézménye, a 
mely egyetemi hallgatókat a gyakorlati életbe gyakorlás utján be
vezet. Midőn ugyanis a gyakorló iskola ezt teszi, megszakítja a 
tanulmányozás folyam atát; a probléma helyett kész, minden 
kétely fölött álló ism ereti anyagot nyújt s a módszerre nézve is a 
vezető tanár által kipróbáltnak, vagy esetleg még az ő számára is 
előírtnak alkalmazását követeli. Már magában véve baj a tanul
mányozás folyamatának megszakítása, e problémákkal tett-világ
nak elhagyása ; de még nagyobb baj az, hogy a tanulmányozás 
hullámzó tengeréről a gyakorlati életnek szilárd és kényelmes 
szigetére emelt egyén nem  veti magát ismét vissza szívesen a hul
lámzó tengerbe. Az ily gyönge lelkű, szárazra emelt, a problémák
tól, a gondolkozástól lelőnek, saját tehetetlenségét leleplező jel
igéje: «Alle Theorie ist grau.» Tényleg szakítanak az ilyenek a
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tanulmányozással ; hisz ők sikerrel, dicsérettel tanítják a latin  
nyelvet a gyakorló iskolában a nélkül, hogy a tudomány subtilité - 
sára rászorulnának. Nem egy szépen és nagy reménynyel útnak 
induló ifjú veszett el így a tudomány számára. Innen érhető a né
met egyetemek ellenszenve a gyakorló iskola ellen, a melyre fön
tebb utaltam. Innen érthető azon köztetszés, a melyben az ép oly 
szellemes mint alapos Paulsen következő szavai részesültek :

Qui profiéit in pædagogieis et deficit in studiis — Plus defi
cit, quam profiéit.

h) De nemcsak didaktikai, hanem ethikai szempontból is ve
szélyes az egyetemen állandósított gyakorló iskola a tanárképzésre 
nézve.

A komoly tanulmányozás szerénynyé ^tesz. Minél többet 
tudunk, annál jobban tudjuk azt, hogy mily parányi ezen tudás a 
tudomány végtelen terével szemben, s mily csekély részünk van 
még akkor is, ha a tudományt tovább fejlesztettük a tudomány 
tovább vitelében szemben az elődök és kortársak nagy m unká
jával. Azon ismeret ellenben, melyet mint készet átveszünk, 
mely komoly, megerőltető munka nélkül készen hull ölünkbe —  
elbizakodottakká, arrogánsakká tesz. — Minél tehetetlenebbek 
vagyunk önmagunkban : annál inkább támaszkodunk ezen átvett 
ismeretre, értéktelenségünk mellett annál nagyobb értéket 
tulajdonítunk e dogmatikailag birt kincsnek. Mivel pedig m ást 
mint ezt nem ismerünk, igen természetesen sajnáljuk, lenéz
zük azt, ki épen ezzel a kincsesei nem bír, vagy legalább 
ebbe valami nagy értéket nem helyez. Az ily szegény rátartó  
egyén nem képes önmagából kilépni, másnak álláspontjára helyez
kedni, nincs benne szeretet és ezért nincs meg a képesség sem a 
tárgyi világ, sem a személyek igaz megítélésére, fejlesztésére, 
tehát mást fejlesztő vagyis nevelő tevékenységre.

Mind ez annál biztosabban befog következni, ha az átvett s 
a gyakorlatra képesítő anyag tartalm a és nevezetesen közlésének 
módja a rátartóság, a kiválóság, az egyedül igaznak követelésével, 
és másrészt minden mással szemben a közvetettség, a reflectáltság 
jellegével lép fel. Sajnos, hogy a Herbarti iskolának a Zilleri for- 
malismussal bővült anyaga ily jellegűvé vált. A Herbartisták a 
tudományosság jelzőjét egyedül maguk számára reclamalják. 
A nem Herbartianus — nem lehet tudományos pædagogus. A neve
lői oktatás is az ő találmányuk ! holott egységes világnézetű kor-
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ban mint a Plato, Cato előttiben, avagy a középkorban más mint 
nevelői oktatás nem  is lehetséges s később, midőn az egységes 
világnézet felbomlott, ugyancsak a nevelői oktatás eszméjét tuda
tosan s nagyszabásulag hirdeté Comenius, egyoldalúan Franeke, 
sajátosan Locke s a vallás-erkölcsi eszmény szolgálatában a hei- 
delbergi Schwarz. Herbartnak nagy érdeme, hogy ő nemcsak neve
lési elméletének czélpontjául az erkölcsi jellem megalakulását 
tűzte ki. hanem hogy az oktatás anyagát is eme czélponthoz s 
másrészt a növendék fejlődési fokozatához vonatkozásba hozta, 
hogy az oktatást psychologiai alappal ethikus czélzatúvá kívánta 
tenni. De ép az, a m ire oly súlyt fektetett t. i. a czél elérésénél a 
psychologiai közvetítés, épen ez akadályozza meg a czél eltérését, 
az ethikai jellem nek alakulását.

A psychologiai közvetítés ugyanis a képzetek önállósítása 
által és azon felfogás alapján, hogy az egész lelki, szellemi élet 
képzetekből, illetőleg ezeknek visszonyulása mikéntjéből épül fel : 
egy objectiv külső anyagot és hatalmat adott a nevelő, az oktató 
kezébe, a melynek birtokában az oktató akaratlanul s Herbart óvó 
intő szava ellenére i s 1 azon téves véleményre jut, hogy a neve
lésnél minden csak a nevelőtől függ, hogy a nevelői oktató az 
általa közölt képzetek útján, a képzetek erejének ellensúlyozása, 
fékezése s másrészt támogatása és újak által való élesztőse, a kép
zetek egymás közti viszonyulásának meghatározása, és végre 
mind ezen operatiónál a Ziller-féle alaki fokozatok rendszerének 
(Formalstufen) alkalmazása által teremtő is. E  gondolat már mint 
ilyen is mindenkire nézve elkapató, elkábító ; de nevelési szem
pontból egyenesen veszélyes ott, hol e gondolat alapmeggyőző
déssé válik.

Az ily teremtő és a képzetekkel folyton számító reflectáló 
tevékenység ugyanis a mennyire imponálónak tűnik fel az iskola 
híve előtt, annyira meddőnek mutatkozik következetes keresztül
vitel mellett oktatási és nevezetesen nevelői eredményében.1 2

A nevelés lényegileg személyi kölcsönhatás s nem képze
tek kölcsönhatásának eredménye. Képzetek magukban nincse-

1 Hartenstein-féle kiadás X. 187. 1.
2 A mondottakat lélektani szempontból beigazolni kívántam egy az 

Athseneumban «Herbart lélektanáról» szóló s ez évben megjelenő czik- 
kemben.
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nek; csak az «én» bir képzettel; csak az «éniségen» belül 
létesül ezen «én»-neк természete által meghatározott kölcsön
hatás a képzetek közt; s a különböző «én»-ek egymás
sal csak is egy közös «én», egy «erkölcsi» vagy «történeti én» 
közössége alapján hatnak egymásra. E  kölcsönhatásban rejlő 
levést constatálni lehet ugyan eredményében, de azt csinálni és 
pontosan kiszámítani nem lehet. A személyi élet hátterében ön
tudatunk küszöbe alatt alakulnak értékképzeteink éniségünk sajá
tossága által befolyásoltan és azt befolyásolva. Származás, egyesek 
részéről kiinduló hatások, a melyeket képzetekben nem jegeczesít- 
hetünk meg : a szem sugárzása, a hang színezése, a szóban rejlő 
meggyőződésnek ereje, a személyiség erkölcsi voltának nem ana- 
lyzálható általános benyomása ; a családnak, a társaságnak, gyü
lekezet, községnek viselkedésben, szóban, életrendben, cselekvé- 
nyekben csak is megnyilatkozó, de e megnyilatkozással még nem 
azonos, hanem mind e mögött élő, ható szellem : egy szóval az 
egyes, valamint erkölcsi személyiségekből kiinduló s minden 
egyest levegőként körülfogó s azt öntudatlanúi is meghatározó 
hatalom : ez az, a mi minden képzetnél és képzeti mesterkélésnél, 
s bármely meggondolt módon eszközölt tudatos apperceptiónál 
is sokkal mélyebben határozza meg az egyesnek nevelését.

Ezen minden képzetalkotás és értékalakulásnak priusát 
mint ilyent ignorálta Herbart. Az egyes én a Herbartisták szerint 
a képzetek játékának vagy küzdelmének csak szintere, de nem szí
nésze s a társadalmi avagy erkölcsi én egy levezetett, leszármaz
tatott eszme. Sem a személyi, sem a társadalmi tényező : ezen ere
deti, az egyesre közvetlenül ható tényezők, a melyek ép az erkölcsi 
nevelésre a legfontosabbak, Herbart rendszerében nem érvénye
sülnek.*
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* Herbart ily gondolkozási irányzatát megmagyarázza egyrészt 
Fichtenek reá gyakorolt hatása, ki is az «én» fogalmát túlhajtotta, s m ás
részt szülői házában tapasztaltak hatása. Boldogtalan házasság gyermeke 
volt Herbart. Kénytelen volt szülei elválási pőrénél tanúskodni. A család 
pedig az eredeti, minden társadalmi tagolást csirailag magában foglaló 
történeti én. A ki a háznak szellemét nem érti s nem követi : az a hazáét 
sem fogja megérteni. Herbart nem értette meg Schweizban a hazájáért 
lelkesülő és azért küzdeni és halni vágyó növendékét, a mint ő maga is 
saját hazája szabadságharczában a közlelkesülés mellett is megőrizte 
legnagyobb higgadtságát, hogy ne mondjam hidegségét.
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A nevelő és növendék személye közt mindég ott van az a  
képzet-tömeg, vagy képzet-complexum, illetőleg a képzet-kör, s a 
képzetek egymásra hatásának módszere, a mely a nevelő és neve
lendő közti kölcsönhatást legalább közvetetlenségében és ere
deti erejében kizárja. Természetes, hogy m ár most Herbart hívei 
a mesternek sajátos tanát már csak kegyeletből is mind inkább 
hangsúlyozták ; az anyagot a «Cultur-Stufen »-ek utján, az anyag 
elsajátítását pedig a «Formal-Stufen»-ek útján schematizálták ; sőt 
az «én»-ek központi helyébe is egy központi s központosító anya
got helyeztek. Ily valóban complicált apparátusnak megszerzése, 
mozgásba való hozatala tényleg a nevelői oktatónak teljes figyel
mét és egész gondolkozását követeli s nincs mit csudálkodni a 
fölött, hogy a személyek érintkezése, a személyiségeknek tekintetbe 
vétele egészen háttérbe szőrűi.

Az egyoldalú tárgyi érdeklődés és a módszeri kérdés eltom
pítja a személyi érdeklődést s megakadályozza a növendék term é
szetére való tekintést, úgy, hogy az ily irányúnál nem az a kérdés 
hogy mi a növendék, hanem, hogy mije van ; az érdeklődés tárgya 
nem a személyiség, hanem annak birtoka ; nem a növen
dék viselkedése, életrendje, hanem a képzetek viszonya, azok 
rendje ; nem a gyermek és pedig ezen előttünk ülő gyermek ter
mészete, appercipiálásának sajátossága, hanem a képzetek term é
szete, és a tanítás útján már a theoriában legalább megalakult 
képzetköre, ennek (?) appercipiáló ereje az uj képzettel szemben.

Az ily irányban érdeklődő felemelkedhetik a rendszer átte
kintő szemléletére, könnyen szállhat fel és le a kultur-fokozatok 
és alaki fokozatok lépcsőin ; kitünően készülhet el minden egyes 
órára, evidentiában tartva mind azt, a m it a fiuk már átvettek, és 
fűzheti a különböző ismeretek közt az összekötő szálakat : de 
mind ennek daczára oktatása, ha a tudós szempontjából eredményes 

, is — nem nevelői. —  Nem nevelői, mert ennek alapfeltétele a nö
vendék iránti szeretet, annak önczélul s nem kísérleti tárgyul, 
illetőleg kísérleti térként való tekintése. A szeretet képesít arra, 
hogy kilépjünk önmagunkból, túladjunk nehezen megszerzett s 
nekünk oly drága elméletünkön, s képesít arra, hogy leszálljunk 
egészen a növendék lelki állapotjára, hogy ennek természetét, 
sajátosságát vizsgáljuk s ezzel számolva felemeljük őt az ő sajátos 
czélgondolatjára, hivatásának tudatára, a melyben immár szaba
don és örömmel szolgálja a köznek érdekeit. Semmiféle — bármily
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jól ismert rendszer s bármely biztosan kezelt módszer, hanem 
egyes egyedül a tanító személyiségéből kisugárzó szeretet nyitja 
meg a növendék szivét bizalomra, nyíltságra, s egyedül a növendé
ket körülfogó szeretetnek melege kezeskedik arról, hogy a tanító 
egész személyiségében megnyilatkozó vallás-erkölcsi erő megter
mékenyítheti az erre oly fogékony gyermeki lelket.

A rendszerben elfogult tanító ily nevelői ténykedésre kép
telen ; s tényleg fel is tűnt előttem, hogy ép ott, a hol a rend
szereskedés híresen dívott : a tanuló és a tanítvány közti viszony 
külső volt s hogy épen ezen irány egyik vezérférfia kiemelkedő fölé
nyét növendékeivel szemben is kíméletlen iróniában, sőt azok 
faji, vallási hovatartozása kigúnyolásával is érezteté ; s nem lepett 
meg azon tény, hogy az ottani tanerők egymáshoz való viszonya 
a tárgyi egyezés, az elméletben való találkozás daczára is külső 
volt. Nem lepett meg e tény, mivel ép ezen rendszer egy vallás
erkölcsi testület szellemközösségén alapuló személyes közvetlen 
érintkezést s ebben a kölcsönösen kiegészítő és építő ténykedést 
nem ismeri ; hanem csak is a növendéknek és pedig képzetek 
utján, egy megállapított formában való meghatározását.

De nem csak a nevelés, hanem az oktatás sikerére nézve is 
nagyon kétes értékű a Herbartból kiinduló s a tanítványok által 
formalistikus irányban tovább fejlesztett elmélet. S a nevezetes 
az, hogy épen az alaki fokozatoknak alkalmazott elmélete és m ás
részt a concentratiónak hangsúlyozott követelménye : ezen ma
gukban véve didaktikailag értékes követelmények okozzák a meg 
nem felelő eredményt. Természetes ugyanis ama követelmény, 
melyet már Comenius is hangsúlyozott, hogy az új anyag nyújtása 
előkészítendő az által, hogy tisztázzuk ama létező képzeteket, a 
melyekhez amaz uj fűzendő ; s természetes az is, hogy az újnak 
tudomása csak akkor lesz igazi tudássá, hogy ha az új anyag is 
olyannyira sajátunkká válik, hogy azzal egészen szabadon rendel
kezünk Kennen -  Können (Uebung)]: de midőn az újat annyira 
előkészítjük, hogy az még közlése előtt is megszűnik újnak  lenni, 
s midőn még a történetnél is fázunk az akroamatikus előadástól, 
s folytonos vonatkozással a múltra  és az ismertnek feltételezett 
jelenre körítések utján kívánjuk az újat nyújtani ; s midőn a 
mondák és mesék elbeszélésénél is óvakodunk attól, hogy a gyer
mek az ily mondát vagy mesét egyszerre hallja, hanem órákra fel
osztjuk az anyagot s az egyes részlet adásánál nem nyugszunk, míg

áSMagyar Pedagógia. VIII. 8.
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eme részletet részleteire szét nem bonczoltuk s a fiuktól a kívánt 
feleleteket meg nem kaptuk; avagy midőn az újnak nyújtása után 
azonnal annak összehasonlító analyzisére térünk : akkor bizonyára 
munkánk időpazarlás és czéltévesztett munka. Az új legyen való
ban új, hasson a m aga egészében. A befogadásnál feledkezzék 
meg a gyermek mindenről, a mit ezelőtt hallott ; feledkezzék 
meg önmagáról — csak az újat nézze, ennek sajátosságába me
rüljön el s m iután elmerült — hagyjunk a gyermek lelkének békét 
a  mi látszólag oly okos kérdéseinkkel, a végett, hogy az újnak 
megfogamzása, az assimilationális folyamat zavartalanúl menjen 
végbe. Minden ism eret éniségünk tágulása más ének, sajátosak 
felvétele utján. Szellemünk mikrokosmikus jelentősége épen 
ebben áll.

Minden dolog magában, a maga sajátossága szerint lépjen 
be lelkűnkbe s még csak akkor, midőn ott megalakult, foghatunk az 
összehasonlító tevékenységhez, a tényleg immár lelkűnkben léte
zőnek tudatos elrendezéséhez, a melyet az öntudatlan lélekben 
való elrendezés m ár megelőzött. Ily értelemben valóban vissza
emlékezés a tudatra való emelés, a mely m int egy benső ismerős
sel való találkozás igazán örömérzettel, érdeklődéssel jár. Az 
ismeret ezen valóban tárgyszerű keletkezését akadályozza meg 
azon módszer, mely a megfogamzást folytonos összehasonlítások
kal és mesterséges késleltető részletezésekkel, valamint a termé
szetes megalakulást összehasonlitó kérdésekkel akasztja meg. 
Igen természetes, hogy az ily keletkezésében és kialakulásában 
folytonosan más által elterelt ismeret csak zavaros, felületes, s 
ugyancsak természetes, hogy ily zavaros és felületes ismerés köz
ben nem izmosodhatik meg a szellem öntevékeny, sokoldalú érdek
lődésre hajló, tökéletesedő ereje. A folytonos maieutikai ténykedés 
a természeti működést megbénítja, úgy hogy mesterséges közben
járás nélkül misem szülemlik meg, s a szellemi tevékenység 
tulajdonképen szünetel. A kérdés-hajsza kifárasztja az ifjút úgy, 
hogy örül, ha pihenhet ; s a kényszerű feleletek meggyűlöltetik az 
ifjúval a problémát, mely kérdésekre ad alkalmat. Apathia, bla- 
zirtság ezen szórakoztató, felületes és folyton kérdező módszer
nek az épen nem czélzott eredménye.

S az a hangsúlyozott, és jelszóként kiadott «concentration 
(szintén lucus a non lucendo) ezen nem czélzott eredmény létesí
tésében szintén közreműködik. Híve vagyok még a középiskolán is
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a concentratiónak oly értelemben, hogy a tanítás hátterét egy egy
séges világnézet képezze s a tananyag ezen egységes világnézetnek 
kifejezője legyen ; s oly értelemben is, hogy a tananyagot lehetőleg 
concentráljuk, azaz csak a növendék fejlődési fokozatánál, meg
felelő lényegét adjuk az egyes tantárgyaknak; továbbá oly érte
lemben is, hogy ne szórjuk szét, a mi egyszerre nyújtható, ne 
tanítsunk háromszor vagy négyszer grammatikát különböző term i
nusokkal, holott a latin grammatikához fűzhető a magyar és 
német és minderre támasztható a görög ; - — továbbá oly értelem
ben, hogy a szaktanári rendszer helyébe lépjen legalább a régi 
algymnasiumban az osztálytanári; nem kevésbbé oly értelemben 
is, hogy a tanuló minél magasabb osztályba jár, annál kevesebb 
órára való járásra legyen kötelezve, s hogy a középiskola utolsó 
osztályaiban meg legyen a furcatio, úgy hogy az ifjú a választott 
tantárgyba már valóban elmélyedhetik s a felszabadult többi órát 
is szabad önmunkásságra fordíthatja ; — híve vagyok a concentra
tiónak végre oly értelemben is, hogy a középiskolában a humánum 
fejlődését, tehát a történetet helyezem központba s a többi tan 
tárgyakat is lehetőleg a történeti korszakhoz hozom vonatkozásba; 
de ellensége vagyok a concentratiónak, midőn azt látom, hogy egy 
magában szép és kedves kis elbeszélést (Fundevogel, Kothkäpp- 
chen vagy Kobinson) helyeznek oly formán a tanítás központjába, 
hogy az anyagot parányira elaprózva egyes órákra: ezen anyaghoz 
alkalmilag fűzik nemcsak a természet.rajzi, physikai, ethikai val
lási oktatást, hanem még ugyancsak ezen anyag elbeszélésekor 
tanítnak olvasásra és írásra ; * vagy midőn a kulturfokozatok szem
mel tartásával a rajzban a görög classicus minták rajzolása után 
rajzoltatják a középkornak részben torzalakjait ; tehát ellensége 
vagyok a concentratiónak akkor, ha nem számolunk az egyes tan 
tárgyak és ügyességek sajátos természetével, a mely ugyanis a fog
lalkozás fokozatait maga jelöli ki — egyszerűbbről complicál- 
tabbra haladva; s ha nem számolunk a gyermek természetével, 
mely pedig az érzéki éniség fokozatán za ügyességekkel, m int tisz
tán mechanikaiakkal, nemcsak kényszerűségből, hanem örömmel 
is foglalkozik.

Ellene vagyok az oly concentratiónak, mely az ismeret léte
sítésénél a központi erőt, mely az új anyagot appercipiálja — a

* E hihetetlen dolgokat Jenában láttam.
“!8*



4 3 « SCHNELLER ISTVÁN.

már ismertetett képzetekbe helyezi s nem a sajátosan appercipiáló 
lélekbe. Emlékezetes és tanulságos marad előttem azon történeti 
óra, a melyet Giessenben Schiller, a híres pædagogus tartott. Az 
óra végén kimutatta ő azt, hogy mily érdekfeszítő és lekötő módon 
tudja a történetet előadni. A mohammedanismusról beszélt; ennek 
culturáját festette valóban elragadóan. A helyett már most, hogy 
ő az izlam vallását, vallási könyvét is ily módon jellemezte volna: 
ő az óra háromnegyed részét csupa kérdésekkel töltötte el, a me
lyek constatálni kívánták, hogy minő hatalm as absolutistikus 
államok voltak az ókorban, hogy minő egyezés és különbség van a 
polgári és a vallási törvény közt ; mely törvény érvényes Hessen- 
ben ; minő jog a tartományi jog stb. — A feleletek részben 
bámulatosak voltak : úgy, hogy Schillernek felháborodott excla- 
matióit, kíméletlen, sőt személyeskedő iróniáját majdnem megér
tettem. De nem értettem  meg azt, hogy mire valók voltak ezen 
összehasonlító kérdések akkor, midőn a fiúk a koránt még nem 
ismerték. Anyag fölött ítélni akkor, midőn nem bírjuk s az ítéletet 
oly apperceptionális tevékenységre fektetni, a melynek semmiféle 
alapja sincs, a mennyiben az appercipiáló képzeteket a fiúk vagy 
immár elfelejtették vagy nem is ismerték ! ! - x-szel nem lehet x-et 
megfejteni ! — Itt csak zavart okozunk s ne csodálkozzunk a fölött, 
hogy — ha ily alapon összevissza concentrálva s folyton kérdezve 
s folyton feleletet is várva kapunk oly felületes, illetőleg egészen 
értelmetlen, de mégis feleletet.

A concentratiót hangsúlyozó intézetek győztek meg leginkább 
arról, hogy a concentratiónál a lényeges kérdés nem az, hogy van-e 
egy tárgy, a melynek keretébe úgy a hogy bevonhatjuk a még szük
ségesnek mutatkozó tananyagot ; nem az, hogy vannak-e tisztán 
kimutatható kapcsolási pontok az egyes tárgyi körök közt ; nem is 
az, hogy tartsuk folyton készletben az eddig ismertetett képzet
anyagot a végett, hogy ez appercipiálja az új készletet: a lényeges 
kérdés a concentratiónál az, hogy van-e egy tanintézetnek vallás
erkölcsi közös sajátos szelleme, a mely ép úgy kifejezést nyer az 
egyes tanerőkben, m int a tantárgyakban ! S lényeges kérdés az, 
hogy meg ne akaszszuk a mi hiábavaló kérdéseinkkel és mester
kedésünkkel azt, hogy a tanulóban annak sajátosságán alapuló 
assimilationális folyamat végéhez is menjen, hogy az ő éniségé- 
nek ezen centrumával sajátosan forrjon össze az így immár élő és 
nem holt ismeret. Persze azok, a kik csak is találkozó és elváló,
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erősödő, gyengülő, egybe olvadó szövedéket alkotó képzeteket 
akarnak látni, nem is látják be, hogy ezen kiszámított folyamatok
nál sokkal fontosabbak azon ki nem számíthatók, a melyek a 
végetlen számú egyéniségek által sajátosan meghatározott, nem  a 
tudatban, hanem a lélekben folynak le.

Mindezek alapján érthető, hogy midőn a gyakorló iskolának 
egyetemen való állandósítását egyenesen veszélyesnek tartom  a 
tanárképzésre néze, e veszélyt még inkább fokozva látom, ha e gya
korló iskola oly irányt vall magáénak, mely a « tudományos »-nak 
jelzőjét kizárólag maga számára reclamálja, mely psychologiai alap
tévedése miatt épen az általa czélzott nevelői oktatásra képtelen.*

S a veszélyt méginkább fokozza, ha ezen gyakorló iskolának 
helye épen az egyetem. Az egyetem természetesen a középiskola 
fölött áll, de a két intézet sajátos jelleménél fogva a versen
gésnek nincs helye.

Midőn azonban egy középiskola az egyetemre helyeztetik, ez 
már csak e helye miatt magasabbnak érzi magát a többi közép
iskoláknál s azokra a provinciális, a közönséges életet kiszáradt 
medrében szolgáló többi középiskolákra és azok tanáraira lenéző- 
leg, kicsinylőleg tekint. Az arrogáns nem tanul, s arrogantiája 
annál veszélyesebb az élő szervezetekre, minél elvontabb magától 
az élettől azon talaj, a melyre az ő kiváltságos tudását alapítja.

Evek szoktak elmúlni, mig az ily egyén megtanulja a való
ságos iskolai élet talaján a komoly és szerény munkát.

Mindezekből azonban nem következik az, hogy a tanárkép
zés ügyét az egyetem külön intézményekkel nem szolgálhatná, 
sem pedig az, hogy külön a gyakorlati életbe átvezető intézményre 
nincs szükség.

VI. Az egyetem nemcsak tudósoknak és leendő tudósoknak 
alma matere. Az egyetem gyakorlati pályára is előkészít. Beválha- 
tik a gyakorlati pályán nagyon jól, a ki gyönge volt a tudom ány 
terén; s viszont a nagyreményű tudós lehet igen gyönge közép
iskolai tanár.

A kulturáltam érdeke kívánja a jó tanári succrescentia biz
tosítását. A külső ismeretek birtokára nézve van ily biztosíték a

* Sajátságos az, hogy Horbart a tanítóhoz járó fiú mellé kívánja 
még a nevelőt állítani. A tanítói állásnak mindinkább érvényesülő hiva
talnoki felfogása Herbart e nézetével összefüggésben áll.
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tanári működés m inim ális feltételei constatálására irányuló állam - 
vizsgálatokban,1 a melyeken a gyakorlat férfiainak is kell, hogy 
befolyásuk legyen ; a vizsgákra való tekintettel pedig elismerem, 
hogy addig is, míg az egyetemre való átm enet kellőleg szervezve 
nincs — kívánatos : 2

1 Épen az élet tapasztalata is mutatja, hogy beérhetjük e vizsgán 
a minimális feltételekkel. Nem féltem a tanári kar tudományos szín
vonalának leszállítását a vizsgálati követelmények leszállítása miatt 
(ettől tart Stöltzle a «Blätter für bayr. Gymnasien u. Schulwesen» 1898), 
ha az igazgatói, illetőleg præfectus studiorum és a gymnasialis semina- 
riumi tanári qualifieatióhoz a doctoratus, a mely viszont csak is kiválóan 
tanulmányozók nehezen kiérdemelt kiváltsága legyen, egyik feltétel. Vala
mint a fejlődés aristokratikus, úgy egyes intézményeknél is minden a 
vezetésen múlik (a capite fœtet piscis). — Az állami vizsgálatok vizsgáló 
bizottságának összeállításáról stb. s általában e kérdésről bővebben fog
lalkoztam «A tudományegyetem feladata» czímű értekezésemben. Lásd 
Athenæum, 1897. 349. 1.

" Nem tartozik ugyan jelentésem keretébe, de igenis föntebbi téte
lem megvilágításához, hogy legalább néhány szóval jelezzem, hogy mit 
értek az egyetemre való átmenet alatt. — A mostani középiskola nem 
adja ezen átmenetet, Németországban sem. A fiúk mind végig sokfélék
nek percipiálásával vannak elfoglalva, úgy hogy ezen receptivitás mellett 
elsatnyul a spontaneitás, az öntevékenység ereje; — s ezzel a tanulmá
nyozás kedve. Bizonyos tanulási undor az érettségi vizsgálatnak veszélyes 
árnyéka. A gymnasium gyökeresen átalakítandó és pedig úgy, hogy a 
történet kettős emeletben (mint az Organisationsentwurfban) képezné a 
három-három osztályú kis és nagy gymnasium tantárgyainak gerinczét. 
A kis gymnasiumot megelőzi egy előkészítő osztály. Eötvös szellemében — 
de különben egészen Sturmig visszavezethetőleg — betetézné e hat osz
tályú gymnasiumot még egy-két osztályú lyceum, a mely a szabadon 
választandó szakok szerint furcálodnék. A lyceumi tanár főfeladata : indí
tás-adás a tanulmányozásra, az önmunkásságra és ezen munkásság ellen
őrzése. A tanulónál pedig a fősúly a lyceumon az írásbeli szakdolgoza
tokra helyezendő.

Az érettségi vizsgálat elesik. Helyette beküldi a lyceum igazgatója 
a szaktanároktól egyenként és összegezve censeált szakdolgozatokat az 
államkormánytól megjelölt egyetemi szaktanárhoz felülvizsgálat végett. 
Eltérő megítélés esetében a munkák — de csak akkor, ha elégtelen osz
tályzatról van szó —- végleges döntés végett egy más szakférfiúhoz kül
detnek be. A kedvező ítélet alapján történik a felvétel az egyetemen.

így előkészült, szakjában nagyjában tájékoztatott és szabad önmun
kásságra szoktatott ifjú bizonyára megérett az egyetemi szabadságra, 
főleg a'tudományos intézetekben végzendő tanulmányozásra: úgy hogy 
ily ifjú nem szorúl azután arra, hogy bármely hatóság jelölje meg szá-
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a) Hogy az általános, tájékoztató és a vizsgálati discipli- 
nákat lehetőleg népszerűén tárgyazó bizonyos cyclusban is

in ára a hallgatandó tárgyakat, a tanmenetet, a heti óraszámot ; sem pedig 
arra, hogy internátusbán ellenőriztessék privát élete, viselkedése.

A szakvizsgálat letevéséhez szükséges egyetemi évek száma ily elő
képzés után három évre volna leszállítható.

Az egyetemre való átmenet szükséges voltának kérdése — úgy 
látom — nem foglalkoztatja sem az illetékes köröket, sem a közvéleményt 
komolyan. 'Általában látják az egyetemi élet bajait, a szabadságnak kór
jeleit : de ép úgy az egyetemi életet, valamint annak bajait nem organikus 
módon, hanem palliativ módon kezelik és pedig a köznapi élet, tehát a 
hasznosság és a középiskola, tehát a törvényszerűség szempontja alkal
mazásával. A köznapi élet az egyetemi életnél is azt kérdi, hogy mire 
valók azok a tudományok, hogy birja-e a tanulmányozó az életre nézve 
hasznos ismereteket s nem is álmodik arról, hogy ép a tudománynak ön
magáért való tanulmányozása nyitja meg az önfeláldozó, önzetlen érzületnek 
egyik főforrását, s hogy a szabadság levegőjében érik meg az önállóság, 
a felelősség tudata, az önkormányzatnak ezen főfeltétele. A középiskolai 
szempont pedig a létező bajokat, a tantárgyak ötletszerű választását, a 
leczkemulasztásokat, az egyetemi életben mutatkozó léhaságot, kész tan
tervekkel, kötelező óraszámmal, katalogusolvasással, esetleg még felel
getésekkel, leczkékkel és internatussal kívánja törvényszerűen orvosolni, 
meg nem gondolva azt, hogy ez által visszafejlesztjük az egyetemet a 
Mária Terézia és II. József-féle szomorú korszakra, a midőn a tudomány
egyetemnek nem volt más feladata, mint az absolutistikus kormány szá
mára jó bureaukratikus gépezetnek, jó «Staatsdiener»-eknek gyártása. (Lásd 
erre vonatkozólag az 1898/9. egyetemi aetákban közölt dékáni beszé
demet.)

Nem kerülheti el figyelmünket, hogy a közvélemény, sőt bizonyos 
tekintetben (1. Athenæumban VI. évf. 347—348. lapon a jegyzeteket) leg
alább a közelmúltban, sőt épen a legutóbbi az egyetemeket megleczkéz- 
tető, s azok társadalmi állását nem emelő rendelet után ítélve az állam- 
kormány is — bizonyára részben a közvélemény nyomása alatt — ily 
irányú felfogásra és orvoslási módra hajlik. A franczia példára, az egye
temnek szakiskolává való degradálásra, valamint az angol rendszerre ma 
már nem hivatkozhatnak a német egyetemi rendszer ellenesei, minthogy 
a francziák elvileg szakítottak az absolutismus szolgálatában álló szak
rendszerrel s az angolok is mindinkább közelednek a német egyetemi 
rendszerhez. A közvélemény forrása egyrészt az alantjárók opportunis- 
musa és másrészt a középiskolai tanároknak egyesületi úton szervezett és 
lapjuk által kihasznált befolyása. Természetesnek tartjuk, hogy azok, kik 
épen pædagogiai érdekből kénytelenek a törvényszerűség álláspontjára 
helyezkedni és ez álláspontról az ifjúságnál szép eredményeket képesek 
is felmutatni : ugyanezen eszközt egészen jóhiszeműleg ajánlgatják a fő
iskola számára is. Baj azonban az, hogy a kik azután ezen gyógyszereket
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métlendő (quadriennium) előadásokat tartson és pedig a szak
tanár.*

b) Hogy nevezetesen egy-két évig szellemi vezetés alatt álló 
internatusokban nyerjen az egyetemre jö tt ne csak tájékoztatást a 
hallgatandó tantárgyakra nézve, hanem nyerjen indítást a tanul
mányozásra s utasítást ennek módjára.

Az egyetemen a tanárképzés érdekében létesítendő intézmé
nyek azonban nem állhatnak — az egyetem jelleménél fogva —  s 
a föntebb kifejtettek szerint, vonatkozásban magához a gyakorlati 
tanításhoz. Pedig ezen vonatkozásokat keresi a mai közvélemény, 
midőn azt sürgeti, hogy a tanár ne fogjon minden gyakorlati elő- 
készültség nélkül az iskolai tanításhoz, s midőn azt panaszolja, 
hogy épen ezen előkészültség hiányát mennyire megsínli nem
csak a tanár, hanem még évekig is a tanítvány.

E panasz és sürgetés jogosultságát elismerjük, a midőn mi 
is kívánjuk :

VII. az igazi átmenetet a gyakorlati életbe, és pedig a gym 
nasium i seminarium útján.

Igenis nem az egyetemen, hanem a gymnasiumon létesítendő 
ezen átmeneti intézmény; mert nem az élettől idegenszerű, a 
csináltság jellemét magán hordó intézmény, hanem magának az 
életnek szerves, de kiváló, mintegy magasabb rendű alakulása adja 
az átmenetet a tudomány magaslatáról a tudományt apróra váltó 
életnek fórumára.

Ily magasabb rendű gymnasiumok voltak nálunk régebben 
az archigymnasiumok, melyek még a Eatio Educationis idejében

tényleg alkalmazzák akkor, midőn a locális bajt esetleg eltávolítják, magá
nak az egyetemnek természetét, lényegét rontják meg. Az ily gyógymód 
pedig rosszabb a bajnál.

Az egyetem bajait csak az egyetemi élet szempontjából lehet igazán 
meggyógyítani ; vagyis más szóval gondoskodni kell, nem a szabadság 
megszorításáról, hanem azon feltételekről, a melyek mellett a szabadság
gal az illetők helyesen élnek : vagyis nevelni kell az illetőket öntevékeny 
szabad életre ! A gymnasium jelen szervezetével erre nem nevel : a lyceurn- 
nak sajátos czélja e feladat megoldása. (L. erre nézve a fönt idézet dékáni 
beszédemet.)

* Erről is bővebben szóltam föntjelzett czikkemben : Athenaeum, 
1897. évf. 346. stb. 1., a hol is igyekeztem e cyclikus előadások tartását 
az egyetem tulajdonképeni feladatával megegyeztetni és mind a hallgató, 
mind a tanár szempontjából megokolni azt, hogy ezen előadásokat is a 
rendes tanár, s ne assistens stb. tartsa.
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is tanárképző, az ifjú tanerők számára gyakorló s ez úton diploma
szerző iskolák voltak. A protestáns kiválóbb gymnasiumok, minden 
zaklatás daczára is, különösen Francke indítására fejlődtek ily 
irányban; a katholikus iskolákban, nevezetesen a jezsuiták iskolá
jában pedig ott volt a præfectus studiorum, a ki Aqua-viva bámu
latos művére támaszkodva ezen elméleti alapon bevezethette a 
candidatusokat a tanári munkásságba.

Ily átmeneti, a főiskolától egészen elkülönült intézménynek 
szükséges voltát előadásaimban már régebben hangsúlyoztam, sür
gettem az ilyennek életbeléptetését az egj^házi téren a lelkész
képzésnél1 s újabban a tanáregyesület kolozsvári körének 1897-iki 
márczius 4-én tarto tt ülésében,2 midőn egészen határozottan a 
gymnasiumi seminariumokra útaltam, a melyek arehigymna- 
siumokon felállítandók.

Németországban ily irányban a legújabb időben Frick Hallé
ban és Schiller Giessenben voltak kezdeményezők. Frick tudatosan 
és nyíltan Francke «seminarium selectum præceptorum » -át kívánta 
megújítani.8 Schiller pedig bizonyára a Giessenhez közel fekvő 
Friedbergi Prediger-Seminar-tól vett tán öntudatlanúl is ily 
irányban indítást.4

Frick és Schiller indítására a porosz kormány vette kezébe 
ez ügyet s rövid idő alatt átalakítá az első próbaévet ily semi- 
nariumi évvé. Szászország «Königliches Seminar»-ja, ha nem is 
névleg, de tényleg meghonosítá ez intézményt. Bajorország óva
tosan próbálja meg m ár három év óta az ó-classikus szakcsoporttal 
ez intézményt három gymnasiumon. Württemberg most indul meg 
a bajor csapáson, eszményül (legalább Bapp, a cultusministerium 
directora többször kiemelte ezt) vevén a bécsi Loos intézményét.

Bécsben ugyanis Loos, a Maximilian-Gymnasium igazgatója, 
honosítá meg — természetesen az államkormány megbízásából — 
a gymnasiumi seminariumot.

1 L. «Beszédek és a theol. akadémia fejlesztésére vonatkozó dolgo
zatok». Pozsony, 1891, a 170. stb. lapokon.

2 L. helyesen visszaadott szavaimat az «Országos Középiskolai 
Tanáregyesületi Közlöny» XXX. évf. 24. sz.-ban, a 498. 1.

3 L. Prick : «Das Seminarium Præceptorum an den Francke’schen 
Stiftungen zu Halle». 1883.

* Friedberg volt az első ilynemű intézmény e században. A hesseni 
evangélikus papok mind ezen seminariumot látogatják. Erről bővebben 
«A lelkészképzésről» szóló czikksorozatomban a «Protestáns Szemlé»-ben.
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VIII. A  g y m n a s i u m i  s e m in a r iu m  f e la d a ta  és m u n k á s s á g a .
A gymnasiumi seminariumok szervezetét és működését ki

dolgozott úti naplómban egyenként leírtam autopsia útján. Jelen
tésem könyvvé alakulna, ha ezen anyagot fel akarnám venni. Most, 
midőn a tanulságokról van szó, lehetőleg összegezve csak a közös 
és a fontosabb sajátos vonásokat emelem ki. A gymnasiumi semi
narium f e la d a ta  az elméletnek és a gyakorlatnak, a z  e g y e te m n e k  
é s  a  g y m n a s iu m n a k  á th id a lá s a  ; a  c a n d id a tm n a k  a  g y a k o r la t i  
é le tb e  v a ló  b ev e ze té se .

A seminarium ezen átmeneti jellege megkívánja azt, hogy 
ne csak a gyakorlatra, hanem az elméletre is súlyt fektessen : 
illetőleg kimutassa azt, hogy magát a gyakorlatot mikép lehet az 
elmélet által, illetőleg az elméletet a gyakorlat által igazolni. Sem 
az egyiknek, sem a másiknak nem szabad háttérbe szorulnia.*

Sígy tényleg ott találjuk minden seminariumon az elméletet 
is, bár itt-ott igen-igen szerény alakban.

A seminarium vezetése az ezzel megbízott gymnasiumi igaz
gatót illeti meg, a ki 2— 3 tanárt vesz maga mellé segédekül s 
kiket ez állásukban az igazgató előterjesztésére a tanügyi kormány 
megerősít. A díjazás m indenütt csekély: 400—600 márka.

Egy-egy seminariumba a kormány legfeljebb 6—6 candida- 
tust rendel ki, de csak azok közül, a kik az államvizsgálatokat m ár 
letették, és a nevelés elméletével az egyetemen már foglalkoztak.

A munkásság g y a k o r la t i  és e lm é le t i .
1. A gyakorlati munkásság kezdetben a ) h o s p i tá lá s ,  le c zk e -  

lá to g a tá s , a mely a porosz szabályzat ellenére Poroszország
ban is majd m indenütt csak 2— 3 hétre reducáltatik. Az igaz
gató szabja meg a hospitálás idejét, helyét. Az erre nézve kö
vetett eljárás azonban különböző. A kik Willmann szellemében 
a Vollschule-t, a teljes iskolát, a mely a gymnasiumra elő
készítő osztályokkal is bir, hangsúlyozzák, s a theologusok tradi- 
tióit is követik, azok — nevezetesen a porosz seminariumokon — 
az előkészítő osztályokban kezdik a hospitálást s innen haladnak 
lassanként a legfelsőbb osztályokba; Bajorországban ellenben m ár 
csak azért is, mivel az ó-classikus philologusokkal tesznek próbát,

* Az ily hallott szavak : «a legalsóbb osztályba adom a candidadust, 
hogy felejtse el mindazt, a mit az egyetemen tanult» oktalan szavak és 
csak a tanárt jellemzik.
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az ОШ.-val, a kilencz osztályú gymnasium középosztályával (az V.) 
kezdik meg a hospitálást és pedig ez osztályban hosszabb ideig 
tanítva is ; s még csak az egy osztályban való teljes otthonosság 
alapján szállnak le a legutolsó osztályba, a honnan először 
hospitálva, majd tanítva fokonként felemelkednek.

Mindkét praxis mellett lehet érvelni. A lényeges az, hogy 
először egy osztályban kell huzamos ideig gyakornokoskodni s ez 
által az intézetben meghonosodni, a személyi contactus nagy jelen
tőségét érezni, kiismerni ; s igy a kritikára alapot nyerni.

b) A hospitálást követi — úgy azonban, hogy a hospitálás 
különböző sorrendben (az osztályokra, a próbaleczkékre való tekin
tettel) az egész éven át tart — a le c z k e a d á s b a n  v a ló  p r ó b á lk o z á s .  
Ezen intézmény különösen ott honosult meg, a hol az osztálytanár, 
illetőleg a szaktanár veszi át a tanárjelöltet. Az óra egy-egy részét, 
majd az ismétlést, majd az új leczkére való előkészítést, esetleg 
magát az új leczkét és ez új anyag begyakorlását és az összefogla
lást adja át a tanár a jelöltnek.

c) A leczkeadásban való próbálkozást követi a p r ó b a le c z k e , 
a mely egy egész órát tölt ki, s melyen a tanáijelölt nem csak a 
privát kritikának, hanem a nyilvánosnak is kiteszi magát. Míg 
ugyanis a leczkepróbálgatásnál többnyire csak a tanító (itt-ott a 
többi tanárjelöltek), addig a próbaleczkén a tanárjelölteken (és 
pedig többnyire a szakra való tekintet nélkül) kívül részt vesz még 
az igazgató és a próbaleczkés szakjában az igazgató szaksegédje.

Л) A próbaleczkéket sikerrel megálló többnyire m ár a 
П. félév kezdetén megbizatik e g y - e g y  ta n tá r g y m ik  négy, legfel
jebb hat ó r á b a n  v a ló  e lő a d á s á v a l .

2. Az e lm é le t i  munkásság áll :
a ) a k r i t ik á b ó l , a mely vonatkozik

a ) a hospitálás közben hallott m in ta e lő a d á s o k r a ,  
fí) a leczk^ p r ó b á lk o z á s o k r a  és a p r ó b a le c z k é k r e .

A mintaelőadások kritikája csak itt-ott fordul elő. A hallei 
Franckeianumban a tanárjelöltek, Frick kezdeményezésére, a meg
ítélés szempontjából jelzőlapot kapnak, főleg azon czélból, hogy a 
hospitálás alkalmával tudják azt, hogy mire irányítsák figyelmüket. 
A legtöbb intézetben nincs meg a mintaelőadás kritikája és pedig 
helyesen, mivel az első a befogadás s nem a kritika, s mivel a 
kritikával önmaguk előadása tartásakor úgy is bőven foglal
koznak.
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A leczkepróbálkozások kritikáját az illető bevezető tanár 
azonnal a leczke u tán  legtöbbnyire csak négyszemközt végzi.

A próbáleczkék kritikája mindenütt a fentj elölt módon nyil
vános ; a különbség csak az, hogy egyesek a próbaleczke után 
azonnal kibocsátják a tanítványokat s visszamaradva a teremben 
az óraközök közt végzik a kritikát (így Giessenben és Yogelnél 
Berlinben) ; mások pedig a kritikával várnak az elméleti heti két 
órai conferentiára (a legtöbb helyen így). Míg az első gyakorlatnak 
előnye az, hogy m inden kritikus közvetlenül a hallottak hatása 
alatt szól az előadáshoz s így emlékezeti hibák a megítélésbe nem 
csúsznak be, az előadó pedig nem szépítheti oly könnyen hibáit : 
addig a másik eljárásnak is vannak elvitázhatatlan előnyei. E l
tekintve attól, hogy a kritika sokkal átgondoltabb lehet : alkalma 
nyílik az elnöknek arra, hogy ezen előadáshoz fűzze előre is át
gondolt s nem improvizált theoretikai megjegyzéseit. Ezen utóbbi 
eljárás, a mely a gyakorlatot elméleti alapra helyezi, felel meg 
leginkább a gymnasiumi seminarium sajátos feladatának.

A kritikánál a szokásos eljárás : Először is maga az előadó 
mond maga felett ítéletet, azután tanárjelölttársai; ezeket követi 
az osztálytanár, illetőleg a szaksegéd, esetleg mind ezek ; s végre 
mondja el az elnök — összefoglalva a felhozottakat — ítéletét.

b) A kritika kapcsán, avagy attól elkülönítve önállóan ad a 
seminarium vezetője általános módszertani fejtegetéseket, vagjr 
bemutatja az újabb irodalmi termékeket, illetőleg figyelmeztet 
rájok.

c) A nevelési elméletnek a fegyelemre vonatkozó és a didak
tikának a rendtartásra, az iskolaszervezetre, tantervekre, iskola
ügyi törvényekre, szabályzatokra vonatkozó részeit szintén ugyan
csak a conferentiákban adja elő az igazgató.

cl) A porosz gymnasiumi seminariumok majd mindegyiké
ben nem ugyan egyforma terjedelemben előadja vagy az igazgató 
vagy egy megbízott szaktanár a nevelésnek történetét a reformatio 
óta, a főfigyelmet a módszertani részletekre fektetve, a történetet 
a tanulság szempontjából kezelve. (A bajor és württembergi semi- 
nariumokban a nevelés történetével külön nem foglalkoznak.)

e) A tanárjelöltek is kiveszik részüket az elméleti munkából.
a) M indenütt készítenek 1—2 kötelező munkálatot, a 

melynek tárgyát a tanárjelölt meghallgatásával az igazgató 
jelöli meg.
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3) Legtöbb helyt — de különböző mértékben és pedig majd 
tervszerű egymásutánban — többnyire Schillert, Schadert követve, 
majd pedig alkalomszerűleg hoznak kijelölt nevelési és didaktikai 
themák fölött dolgozatokat. Fries Halléban, de különösen Yogel 
Berlinben, igen bő, különösen irodalmi utasítást ad a kidolgo
záshoz.

f) Egyes helyeken (pl. Bécsben, Giessenben, de Berlinben is 
Wellmann, Kübler, Schwalbe seminariumain) a különös módszer
tanból a vezető szaktanárok tartanak még a gyakorlathoz fűződő 
külön előadásokat is.

3. Az évi munkásságról az igazgató és pedig a vezető szak
tanárok meghallgatásával állít ki bizonyítványt minden egyes 
tanárjelöltnek. Poroszországban még csak ezen seminariumi év 
után következik a próbaév és pedig a szabályzat szerint rend
szerint más gymnasiumban, a tanárjelölt kívánsága tekintetbe 
vételével. Ezen két évi előkészítő gyakorlat ellen, részben a m utat
kozó tanárhiány m iatt, de különösen tekintettel a seminariumi óv 
intensiv és tanulságos munkájára, majdnem általános a resensus, 
különösen azért is, mivel az első évben a tanárjelölt jóformán 
sehol sem részesül ösztöndíjban, s ha igen, csak csekélyben s a 
próbaév alatt, a midőn a tanárjelölt bár mérsékeltebb óraszámmal 
rendesen tanít, az évi díjazás is csekély. Hessenben a seminariumi 
év mellett a próbaévet már elejtették ; Württembergben és Bajor
országban most van alakulófélben a próbaév seminariumi évvé.

IX. A  gynm asium i sem inariwn meghonosítása hazánkban 
nagyobb nehézségekbe nem ütközik. Előkészítette azt a gyakorló 
iskola némileg intézményével s különösen az által, hogy semi
nariumi tanárokat nevelt ; a távolabbi múltban pedig előképezték 
e gymnasiumi seminariumot a Francke és a jezsuiták befolyása 
alatt alakult arcliigymnasiumok. Ezen archigymnasiumoknak a 
jelen követelményeinek megfelelő megújítására van szükségünk. 
Tanügyi kormányunk a budapesti, valam int a vidéki gymnasiumok 
legjelesebbjeit bizhatná meg esetleg három évre azzal, hogy az 
egyetemet végzett tanárjelölteket, esetleg csak egy bizonyos szak
csoporthoz tartozókat * az iskolai gyakorlatba a fönt kifejtett m ó
don bevezessék.

* A szakok a gymhasiumokon külömbözőképen vannak képvi
selve. — Gymnasiumok szakok dolgában is bírnak traditióval. Egy-egy
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Ezen történeti alapra helyezkedve gymnasiumi seminarium 
létesítésének közelebbi természetes feltételei :

a )  hogy legyenek férfiak, a kik azt vezessék ;
b ) hogy legyenek tanárjelöltek a kik abban részt vesznek.
ad a) Külföldi utamon szerzett tapasztalataim  egyik tanulsága

ként haza hoztam azt is, hogy eme természetes feltételek még sem 
oly magától értetődők.

Poroszországban, a bureaucratismus e classikus otthonában, 
rendeleti utón meghagyták az egyes-állami rendelkezés alatt álló 
igazgatóknak, a többieket pedig (különösen Berlinben, a hol a kö
zépiskolák legnagyobb része nem állami, hanem  városi) felszólítot
ták arra, hogy szervezzenek, vezessenek középiskoláikon gymnasi
umi seminariumot. Voltak ez igazgatók közt jeles philologusok, 
történészek stb., kik azonfelül legnagyobb lelkismeretességgel vé
gezték igazgatói teendőiket, de a kik pædagogikàrôl, módszertan
ról mit sem hallottak vagy az ilyféle magától értetődőkkel illetőleg 
mitsem érőkkel mitsem törődtek. S ime m ost ugyancsak ők hiva
talból egyszerre pædagogarchâli ! ! Megtörtént, hogy az ily méltóság
ban meglepett igazgató kétségbeesetten főigazgatójához (Provin- 
cial-Schulrath) fordult tanácsért : mittevő legyen ; minő könyve
ket használjon stb. A főigazgató, a kit bizonyára ezen egész intéz
mény szintén meglepett, nyílt levelezőlapon e classikus feleletet 
adta : «Sehen Sie zu, wie Sie es anfangen, und fangen Sie es so an, 
dass man es sehen kann. » Ily tények, különösen oly tanárok előtt, 
a  kik minden közelebbi pædagogiai képzés nélkül mégis jelesen 
felelnek meg hivatásuknak, ellenszenvessé tették ez intézményt. 
L e h e t  te h á t  v a l a k i  k i tű n ő  s z a k ta n á r ,  j e l e s  ig a z g a t ó  és m in d e n n e k  
d a c z á r a  a lk a lm a t la n  a  s e m in a r iu m  v e z e té s é r e .

De még azon esetben is, hogy ha van egyes igazgatóban ér
zék és értelem ily intézmény életbeléptetéséhez és vezetéséhez : 
vannak még az esetben is külső körülmények, a melyek az érzék 
és értelem üdvös érvényesítését megakadályozzák. Az igazgató 
Németországban is elég nagy számú tanítási órákat ad; ideje nagy
részét lefoglalja az igazgatói irodai és intéző teendő. Nem marad

gymnasiumon egy szak jelesen lehet képviselve, más szak igen gyöngén. 
A gymnasiumok ezen hagyományos irányára és a személyi tényezőre való 
tekintettel volna a gymnasium, illetőleg azon a szakcsoport választandó 
és a tanárjelöltek számára kijelölendő.
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idő, erő a seminarium vezetésével járó nagy munkára. Végre is 
egészen aránytalan a 4—600 márka fizetés egyrészt az ezzel járó 
nagy munkával és másrészt azon jövedelmi veszteséggel szem
ben, a mely e munka elvállalásával kényszerűleg apad.

Ezért is érthető, hogy Németországban, különösen Berlinben 
nem egy igazgató valóságos nyűgnek, tehernek tekinti e semina- 
riumi igazgatóságot, a melyet nem egy csakis kényszerűségből, vagy 
köteles tisztességből vesz magára.

E tapasztalatokat szem előtt tartva, az intézmény életbelép
tetésénél nagyon is kívánatos :

a) hogy a tanügyi kormány nagyon óvatosan válassza meg az 
erre alkalmas egyéneket. Jobb, ha csak 1—2 jó seminarium van, 
mint hogy egy harmadik compromittálja magát az ügyet; *

/í) hogy a szükséges idő megnyerése czéljából a középiskola 
vezetésénél az anyagi és bureaucratikus ügyek teljesen elkülönittes- 
senek a szellemiektől olyformán, hogy vagy az igazgató mellé 
állíttassák a præfectus studiorum vagy pedig az igazgató mellé 
a rector — (az anyagi ügyeknek vezetője és az intézetnek nem 
szak kérdésekben kifelé való képviselője). — Első esetben a præ
fectus, a másik esetben az igazgató bízandó meg a seminarium 
vezetésével ;

y) hogy az igazgató 2— 3 segédével, a kikre nézve kívánatos, 
hogy mind egyetemi gradussal is bírjanak, nagyobb tiszteletdíj
ban is részesüljön.

ad b) A gymnasiumi seminarium életbeléptetésének másik 
természetes feltétele, hogy bevezetendő tanárjelöltjei is legyenek. 
Bármily természetes e követelmény — a szükség e téren is törvényt 
bont. — A weimari nagyherczegség tanügyi főhatósága a jénai 
Bichter-féle gymnasiumi seminariumba az év elején rendes szám
mal rendelte be a tanárjelölteket a seminariumi esztendőre; a tan
erők hiánya m iatt azonban maga a tanügyi kormány egymás után

* Igen óvatosan jár el az austriai kormány, a mennyiben egyelőre 
csak a kipróbált Loost bízta meg az intézmény bemutatásával. Az itt 
tartott conferentián, a melyen jelen voltam, részt vett egy gráczi és 
egy bécsi egyetemi tanár (Höfler és Martinak) s mind ketten biztosítot
tak arról, hogy mindinkább népszerűvé válik az intézmény Austriában. 
Bajorországban és Wiirttembergában pedig egyelőre csak a classikus phi- 
lologusokkal tesznek néhány intézeten próbát, a mint azt fentebb már is 
említettem.
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alkalmazta a tanárjelölteket különböző intézeteken tanársegédekül : 
úgy hogy junius hó közepe felé én már egyetlenegy tanárjelöltet 
sem találtam az intézetben. A jelenlegi hazai tanárszükséglet is 
oly nagy, hogy még állami intézetekben is csak alapvizsgálatot tett 
egyének is alkalmaztatnak segédtanárokúl. -— Ily eljárás mellett 
a gymnasiumi seminarium életbeléptetése pium desiderium. — 
Csak hogy az ily eljárás feltétlenül megszüntetendő. — Ily eljárás 
ugyanis az uj tanári nemzedéket egyenesen a lelkiismeretlenségre 
neveli. Bégebben letették a tanári pályára lépők a papi vizsgálatot, 
azután a vizsgálati gondok nélkül teljes odaadással belenőttek 
nagyobb óraszám mellett is az oktatás művébe ; most a tanár
jelölttől megkívánjuk azt, hogy az egyetemet elhagyva azonnal 
18-—-22 heti órában minden bevezetés nélkül tanítson (hisz a fia
tal erő bírja) s e mellett készítse el a szakvizsgálati munkáját, 
készüljön a szakvizsgára, majd a pædagogiaira. Ily viszonyok 
között nem marad idő az elmélet és a gyakorlat szálainak össze
tűzésére, a kettő kölcsönös feltételezettségének tudatra való 
emelésére. Nem készülhetvén el sem óráira, sem vizsgálataira pon
tosan, a lelkiismeretes kötelességteljesítés édes tudatát meg sem 
ismerheti. A physikai lehetetlenség nem engedi meg, hogy akár ő, 
akár mások az etliikai követelmény komolyságát felismerjék és 
érezzék. így természetes, hogy ily tanárjelölt a dolog könnyű végét 
fogja meg ; átveszi a traditio nyújtotta anyagot módszerével, ugyan
azt, a mely ellen mint ifjú éles szavakkal kikelt, sőt tán megbot- 
ránkozott ; s a theoriát, m int büszke praktikus — kicsinylőleg meg
veti. — Ily állapotok tehát a szó teljes és szoros értelmében lelki
ismeretlenségre nevelnek.

Elismerem, hogy nehéz az ily állapotok megváltoztatása. 
Fontosabb azonban a jövő nemzedék nevelése, mint egy-két évi 
anomalia. Ezért is nézetem szerint igen helyesen járna el a tan 
ügyi kormány

1. ha a tanárszükséglettel épenséggel sem törődve 1—2 évig 
sem középiskolát, sem párhuzamos osztályt nem állítana s elnézné 
az osztályok túltömöttségét ;

2. ha kimondaná, hogy uj tanerőkül rendelkezése alatt álló 
intézetein csak oly egyéneket alkalmaz, kik a gymnasiumi semi- 
nariumi évről megfelelő bizonyítványt mutatnak fel ;

3. ha a seminariumi év alatt a tanárjelölteket a segédtanár
nak megfelelő (legalább 600 forintnyi) évi díjazásban részesítené;



A TANÁRKÉPZÉSRŐL.

4. ha kimondaná, hogy a jó sikerrel töltött seminariumi évet 
a szolgálati évekbe beszámítja ;

5. ha kimondaná, hogy a gymnasiumi seminariuinba csak 
azon tanárjelölteket veszi fel, kik a tanári szakvizsgát is sikerrel 
letették.

Mind ezeket szem előtt tartva, az állam — ha nem is egy
szerre úgy néhány év múlva megfelelő tanárokkal s tanárjelöl
tekkel ellátott archigymnasiumokkal bírhat. Az állam példáját 
bizonyára követnék a különböző felekezetek is, akár úgy, hogy 
autonómiájuk körén belül állandósítanák ez intézményt, akár úgy, 
hogy az államhoz fordúlnának segélyért az ily intézménynek gym- 
nasiumaikon való létesítése érdekében. Ha az összes tanárjelöltek 
számára megfelelő számú ily archigymnasium létezik ; akkor ez in 
tézmény a ta n á r k é p z é s  k e re té b e , mint minden tanárjelöltre nézve 
kötelező intézménybe volna vonható és pedig az 188:1. XXX. t.-cz. 
60. és 61. §-ának értelmében, a mely közelebb magyarázatot nyert 
az arra vonatkozó Trefort-féle országgyűlési beszédekben s nem 
különben az 1888-ki 26,728 számú miniszteri rendeletben.

A tanításba való bevezetés módját illetőleg egyesekre nézve 
már is állást foglaltam a németországi intézmény ismertetésénél. 
Mégis röviden összefoglalom azt, a mire tapasztalataim és meg
fontolásaim alapján nézetem szerint súly fektetendő :

A tanításba való bevezetés az elméletnek és gyakorlatnak 
áthidalásában állván : az elméletnek és gyakorlatnak organikus 
egésze tüntetendő fel s így tehát mind kettőre egyenlő súly fek
tetendő.

I. A g y a k o r la t i  bevezetést illetőleg :
a )  a gyakorló iskola nem egy teljes iskola (Vollschule), 

hanem egy középiskola.
b) A l e c z k e lá to g a tá s  te r v e z e té t az igazgató vagy a hol a præ- 

fectusi intézmény meghonosult — a præfectus studiorum készíti 
el, vezeti : — úgy azonban, hogy néhány hétig a tanárjelölt lehe
tőleg e g y  középosztályban (IV. vagy V.) legyen teljesen elfoglalva, 
hogy itt az osztály egész életével megismerkedjék. Még csak ez 
iitán következik a fokozatosan felhaladó a legalsóbbtól felfelé hos
pitálás a gymnasium összes osztályaiban.

c) A mintaleczkék tartásáról az igazgató gondoskodik.
d )  A s e m in a r iu m i  s z a k ta n á r  v e z e t i  be a tanárjelöltet a lecz- 

kepróbálgatásba.

4 4 !»
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e) A próbaleczkék megállapítása és legfelsőbb vezetése az 
igazgató hatáskörébe esik. Közvetlen vezetése azonban a semina- 
riumi szaktanáré, illetőleg ezzel egyetértve azon osztály szak
tanáráé, a melyben a tanárjelölt a próbaleczkét tartja, úgy bogy a 
próbaleczke és annak kritikája órájában részt vesznek a tanár
jelöltön kívül az osztály szaktanára, a seminariumi szaktanár és 
az igazgató.

f) a II. félévben felmenő osztályokban (egy-egy osztályban 
4—6 hétig) heti 4— 6 órában tanítja a tanárjelölt az osztály meg
felelő szaktanára vezetése és a seminariumi szaktanár felügyelete 
mellett szaktantárgyait.

П. Az elméleti bevezetést illetőleg :
1. Az igazgató vezetése alatt álló működés kritikája a heti 

conferentiába tartozik ; a seminariumi vagy osztálybeli szaktanár 
vezetése alatti működés kritikája azonnal a működést követi.

2. Az igazgató lehetőleg a kritikával hozza kapcsolatba az 
általános módszertani, fegyelmi, iskola-rendtartási kérdéseket ; 
mig a seminariumi szaktanár tantárgyának részleges módszertaná
val, irodalmával foglalkozik.

3. Ugyancsak ily irányban osztozkodnak az igazgató és a 
szaktanárok a legújabb irodalom ismertetésében.

4. A tanárjelöltek relatiói tervszerű cyclusos — lehetőleg 
szabad — előadások, a melyek akár a nevelés történetének, akár 
a nevelés elméletének egy-egy körét lehetőleg egy mű alapvetésé
vel, de a themába vágó irodalom felhasználásával (igazgatói uta
sítás mellett) behatóan feldolgozzák.

Бу alapon és ily alakban vélem megvalósíthatónak s meg- 
valósitandónak a gymnasiumi seminarium intézményét.

Schneller I stván.
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A  P O L G Á R IS K O L A  K É R D É S É H E Z .

(Második közlemény.)

III. A qualiíicatio.

A viták folyamán szemrehányáskép lehetett olvasni, hogy a 
polgáriskolai tanárok a reform kérdésében nem maradtak elvi m a
gaslaton, hanem a qualificatiók kérdésévé, azaz : kenyérkérdéssé 
tették azt. Ha nem egészen így van is, de annyi áll, hogy ez a 
kérdés nagyon előtérben van. Azonban ennek elismerése mellett 
sem fogja a dolgok ismerője jogosultnak tekinteni azon szemre
hányást, mert hiszen épen a minősítési jogok hiánya volt a polgár
iskola legfőbb sérelme s fejlődésének legnagyobb akadálya, ez 
szorul tehát első sorban orvoslásra.

A minősítési törvény hosszú sorban sorolja föl azokat az 
állásokat, a melyekre a középiskola és a kereskedelmi iskola érett
ségije minden további tanulmányok nélkül jogosít. Nincsen ugyan 
erre statisztikai adatom, de a vitában résztvett egyik polgáriskolai 
tanár hozzávetőleg 100,000-re teszi Magyarországon az ilyen 
állások számát. 8 mindezekből a teljes polgáriskolát végzettek ki 
vannak zárva, marad nekik a községi jegyzőség s különös kegye
lemképen a dohány- és lottohivatali kezelőtiszti állásokra «csak 
kivételesen vehetők föl egyének polgári iskolai hat osztálylyal » is. 
(Min. Törv. 19. §.)

Nagyon szépen hangzik és a kultúra munkásainak szájába 
különösen jól illik az a mondás, hogy az iskolát nem az általa el
érhető társadalmi és anyagi előnyökért, hanem a benne meg
szerezhető műveltségért kell fölkeresni, de először is ezt nem 
csupán a polgáriskolával szemben kell hangoztatni, hanem vala
mennyivel, másodszor pedig nem kell elfeledni, hogy a gyermek 
azért tanul, mert az apja az iskolába küldi, az apáknak pedig leg
alább 90°/o-a bizony első sorban azon társadalmi és anyagi elő
nyöket veszi számba, midőn arról van szó, hogy melyik iskolát 
válaszsza ?

Ebből a szempontból tekintve, milyen volt a polgáriskolák 
helyzete? A századokon át egyedül uralkodó, jól ismert és kedvelt

“29*
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középiskola mellé fölállíttatik a polgáriskola, nem mint verseny
társ, hanem m int segítőtárs, mely a középiskola azon tanítványait 
hívja magához, a kik ott nem a középiskolai czélt keresik. Azt vár
nék, hogy a midőn ezt teszi, egyúttal föl is van jogosítva arra az 
ígéretre, hogy ama többi, nem középiskolai czélok általa is el
érhetők. Szó sincs róla. Az iskolaválasztásban döntő szülők e 
kettő között választhatnak: vagy 12 évi iskolázás (4 elemi -j- 
8 közép), a melynek végén a boldogulás minden útja nyitva van a 
fiú előtt, vagy pedig 10 évi iskolázás (4 elemi +  6 polgári), a 
melynek végeztével egy zsákutczának elzárt végén találja magát a 
tanuló. — A polgáriskolával egyidejűleg életbe lép az általános 
hadkötelezettség s az ezzel járó súlyos teher enyhítésére az egyévi 
önkéntesség kedvezménye. Ez a kedvezmény megadatott a gym- 
nasiumnak, megadatott az akkor még 6 osztályú reáliskolának, de 
nem adatott meg az ugyancsak 6 osztálylyal szervezett teljes pol
gáriskolának. E szerint a gymnázista 13 év alatt (12 év iskola -j- 
1 év katonaság) elkészül általános iskolázásával és a katonasággal, 
és épen ennyi idő (10 év iskola -j- 3 év katonaság) kell rá a pol- 
gáriskolai tanulónak is. Amaz a 13 évből csak egyet tölt fegyver 
alatt, akkor is mint tisztjelölt megkülönböztetett bánásmódban 
részesül s végzi esetleg mint tiszt s a mellett nyitva előtte a világ, 
ez a 13 évből 3 évig czepeli a borjút, súrolja a kaszárnyát s mikor 
kikerül, a zsákutczában találja magát.

Csoda-e, hogy az ezt meggondolni tudó apa nem erőltette 
fiát a polgáriskola bevégzésére s hogy a polgáriskola felső osz
tályaiba nem tolongtak a tanulók ?

S nem természetes-e, hogy a midőn a polgáriskola tantervét 
némi kereskedelmi tárgyakkal fölhigítva s tanfolyamát egy évvel 
megnyujtva, az így összetákolt iskolának mindama kedvezményeket 
megadták, a melyekből a polgáriskola ki volt zárva, hogy akkor 
tömegesen siettek a hatosztályú polgáriskolák kereskedelmi isko
lákká átalakulni?

Abban az egynéhány hatosztályú polgáriskolában, mely ezen 
áramlat daczára is megmaradt polgáriskolának, nagy gyönyörűsége 
telhetik azoknak az ideálistáknak, a kik az e czikk elején említett 
szemrehányást hangoztatták. Azokból a felső osztályos tanulók 
nem szöktek meg, sőt azóta növekedett a számuk. Szegzárdon pél- 
dáúl, a hol addig bizonyítgatták az urak, hogy a polgárságnak nem 
kell a polgáriskola s azért középiskolát kértek helyette, a míg az
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állam állított nekik gymnasiumot, de meghagyta a polgáriskolát 
is, a gymnasium fölállítása óta is állandóan van a polgáriskola 
egy-egy felső osztályában átlag 15 tanuló. Ezekre a rosszakarat 
sem foghatja rá, hogy a kedvezmények kedvéért járnak az iskolába 
s azért kétségtelen hitelességű példát szolgáltatnak arra, hogy 
vannak Magyarországon olyan tanulók is, a kik az iskolában csak 
a műveltséget keresik. De a mily örömmel nézhetik az ideálisták 
ezeket a tanulókat, épen annyi okuk lehet megsajnálni őket, ha 
elgondolják, hogy majd három évig kell nekik a Mannlichert hor
dozni.

így áll tehát a polgáriskola a régi, erős, mindennemű 
kedvezménynyel fölruházott középiskolával szemben, mint a 
középkori elitéit, a kinek a tetőtől talpig fegyverbe öltözött, harcz- 
hoz szokott pugnatorral szemben egy szál ingben kellett meg
küzdenie.

Ez nem egészséges állapot s a polgáriskolán kívül az Orga
nismus többi részeibe is átplántálja az egészségtelenséget.

Nem egészséges dolog az, hogy olyan tanulók, a kik nem 
szándékoznak tanulmányaikat főiskolákon befejezni, ezekért a mel
lékes kedvezményekért mégis középiskolába mennek és zsúfolttá 
teszik azt olyan elemmel, a mely nem a középiskolai czélt keresi 
a középiskolában. S épen olyan egészségtelen az, hogy a kereske
delmi iskolákat olyan tanulók töltik meg, a kik nem szándékoznak 
kereskedői pályákra lépni. Az eredmény azután az, hogy bár 
középiskoláink zsúfolva vannak s folyton újakat kell állítani, 
mégis hiány van — a jogit kivéve -  minden főiskolai képzett
séget kívánó pályán; és hogy ugyancsak zsúfolt kereskedelmi 
iskoláink mellett nincsen elegendő számmal képzett magyar keres
kedőnk. Nem is említve azt a nagyjelentőségű tanulmányi kárt, 
hogy a zsúfoltság miatt úgy középiskoláink, mint kereskedelmi 
iskoláink gátolva vannak, hogy igazi tanítványaikkal kellő ered
ményt érhessenek el, a miről elég panasz hallszik mindkét iskola 
tanárai részéről.

Ilyen állapot fentartását csakis a kényszerűség menthetné. 
A kényszerűség a közönség részéről megvan, mert ha az apa nem 
akarja fiát zsákutczába juttatni, akkor kénytelen vagy a közép-, 
vagy a kereskedelmi iskolát végeztetni vele. Az intézőkre nézve 
csak akkor forogna fenn kényszerűség, ha nem állana ama mellék- 
czélok szolgálatára fölhasználható más iskola is rendelkezésükre.
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Ilyen iskola azonban van a polgáriskolában, a melynek közönségét 
épen azok a tanulók tennék ki, a kik a középiskolába nem a közép
iskolai őzéiért és a kereskedelmibe nem a kereskedelmi iskolai 
őzéiért járnak s a kik bizonyosan föl is keresnék a polgáriban a 
maguk iskoláját, ha azok a qualiiicatiók, a melyek a közép- és a 
kereskedelmi iskolákra nézve mellékesek, nem volnának meg
tagadva a polgáriskoláktól, a melyekre nézve pedig lényegesei:.

A középiskola, midőn az egyetemre nevel, és a kereskedelmi 
iskola, midőn kereskedőt nevel, ezen sajátos czéljukban birják m ár 
a létei és a fenmaradás föltételeit. Ha ezek mellett még különböző 
igazgatási ágak kezelési szakmáit is ellátják tisztviselőkkel, ez 
reájuk nézve olyan mellékes kedvezmény, a melyre azon a czimen 
tarthatnak számot, hogy olyan műveltségű egyének, a milyenekké 
ők teszik tanítványaikat, méltányosan el nem zárhatók ezen állá
soktól sem. A polgáriskolának ellenben ezek tehetik ki összes qua- 
lifikáló erejét, ezek nélkül ebben a tekintetben csupaszon marad.

Megfordítva a tételt, azt lehet állítani, hogy ezek a qualifi- 
catiók, a melyek épen a polgáriskolától vannak megtagadva, tu laj
donképen polgáriskolai qualificatiók.

A középiskola a philosophiai gondolkozásra való kedvet és 
képességet akarja belenevelni tanítványaiba. Ha sikerrel dolgozott, 
ilyen lelkületű ifjakat bocsát ki. Az ilyen ifjúnak a kezelőtiszti 
állás lelkületétől egészen idegen foglalkozást nyújt. Semmivel sem 
akarom kisebbíteni ezen állások nagy jelentőségét, de tény az, 
hogy munkájuk természete olyan, hogy mindig csak szűk fogalom
körben mozog. Nem az áttekintő gondolkozás van foglalkoztatva, 
hanem a szűk körben való concentrálás és abban exact pontosság. 
Sem a foglalkozás tárgya, sem a m unka minősége nem olyan, a 
melyre a középiskola nevelési iránya adhatna kedvet és készséget 
az ifjúnak.

A polgáriskola, főleg felső osztályaiban, mindinkább a tá r
gyak gyakorlati vonatkozásaira fekteti a fősúlyt ; általában is, de 
különösen is kifejezve néhány tárgy által, mint : a kereskedelmi 
és politikai számtan, könyvviteltan, polgári ügyiratok, alkotmány
tan, és úgy a technikai, m int a szabadkézi rajz nagyarányú föl
karolása. Ezen irányzattal a vagyoni ügyek kezelése iránt érdeklő
dést és érzéket kelthet tanítványaiban, a mellett, hogy sok olyan 
részletismerettel látja el őket, a melyek az ilyen természetű foglal
kozásokban közvetlenül értékesíthetők.
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A kereskedelmi iskola, ha csakugyan az, a minek a neve 
mutatja, tehát szakiskola, akkor legkevésbbé várhatja, hogy az ő 
bizonyítványa más szakmákra is jogosítson, mint épen arra, a 
melyre való képességet bizonyítja. S ha tényleg mégis alkalmasak 
tanítványai ama többi állásokra is, ez azért van, mert a kereske
delmi iskola, a neve ellenére, sokkal nagyobb mértékben polgár- 
iskola, m int szakiskola.

Ha nem az iskolák, hanem az itt szóban levő állások érdeké
ből nézzük a dolgot, az is a polgáriskola mellett beszél, mert a 
másik két iskola le van kötve a maga különleges czéljához, a mi
hez tanulmányi rendszerével alkalmazkodnia kell s a mit annál 
biztosabban elérhet, minél kizárólagosabban alkalmazkodik hozzá; 
ellenben a polgáriskolának ezek az állások teszik ki a qualificatió- 
ját, ez állások csakis ettől az iskolától várhatják el, hogy kívánal
maikra tekintettel legyen. Ilyen kívánalmak már nyilvánultak is, 
a Közokt. Tanács szakbizottságában, a hol a meghívott szakértők 
némely jogi tárgyak fölkarolását kívánták a polgáriskolától.

így állván a dolog, nem gáncsolni való, hanem helyeslendő, 
hogy a polgáriskolai tanárok reformmozgalmaikban mindig elő
térben tartották a qualificatio kérdését ; a dolog elevenére tapin
tott Wlassics miniszter már legelső erre vonatkozó nyilatkozatá
ban, midőn a polgáriskolai reform kérdését a Minősítési Törvény 
módosításával hozta kapcsolatba.

És megnyugtató, hogy a Közokt. Tanács javaslata ezen kér
dést a polgáriskola javára döntötte el. Némi compromissum árán 
ugyan, a mely —  nézetem szerint szükségtelen volt, s a melyre 
a későbbiekben még visszatérek, de a fődolog az, hogy megvan, 
hogy a qualificatiók megadását most m ár minden illetékes oldal
ról szükségesnek látják, a mivel a polgáriskolák legfőbb baján lesz 
segítve.

S a midőn a szervezetnek ezen a tagján segítnek, az üdvös 
hatással lesz a többi tagokra is.

A polgáriskolák erősebb föllendüléséből várható eredmény 
az, hogy talán kevesebb lesz a középiskolai érettségis, de több és 
érettebb a főiskolai tanuló ; kevesebb lesz a kereskedelmi iskola, 
de több a jól képzett kereskedő. A polgáriskola pedig tömegesen 
fogja szaporítani azoknak a számát, akik magasabb fokú általános 
iskolázásban részesülnek.

Ez mindenesetre ideális czél és eredmény, és fölösleges
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dolog a mai világban azon búsúlni, hogy ehhez segítségül a quali- 
ficatiók kevésbbé ideális eszközét kell fölhasználni. Talán ideáli- 
sabb állapot volna, ha semmiféle formális qualifieatio nem gátolná 
az egyének szabad versenyét, de el kell fogadnunk azt a tényt, 
hogy ilyen qualificatiók vannak (a miről a polgáriskola nem tehet), 
és ha vannak, akkor egyik iskolának kizárása belőlük azt teszi, 
hogy azon iskola tanítványai még oda sem bocsáttatnak a ver
senyhez. Akkor azt az iskolát hatalm i eszközökkel fojtják meg. 
S mi értelme lehet a polgáriskola megfojtásának, holott az épen 
olyan édes gyermeke a magyar államnak és társadalomnak, mint 
a többi iskola ? ! Kovács J ános.

A SÁROSPATAKI FŐISKOLA KÉTSZÁZADOK 
PHYSIK AI MUSEUMA.

A sárospataki ev. ref. főiskola, hiteles történeti adataink tanú
sága szerint, 1531-ben alapíttatott,* akkor, a mikor a ferencz-rendi 
szerzetesek sárospataki kolostora — arra a liirre, hogy Perényi Péter, 
az ország főkapitánya és Sárospataknak ura, az új hitre áttért - 
feloszlott s Kopácsi István, a rendház volt feje, szerzetes-társával, 
Sztáray Mihálylyal, az említett főúr oltalma alatt, megkezdette 
Sárospatakon a reformatio terjesztését. Kopácsi vezetése alatt 
ugyan kezdetben csak triviális iskola volt, de Perényi Gábor, a 
Péter fia már 1549-ben collegiumi jelleggel ruházta fel. Ennek az 
intézetnek a múltban nemcsak azért volt nagy tanügy-történeti 
jelentősége, mert negyedfél századnál hosszabb idő óta a tudomá
nyoknak és a felvilágosodásnak előharczosa hazánkban, hanem 
azért is, mert falai közül kerültek ki évszázadok során át nemcsak 
a sárospataki collegiumhoz tartozó particuláris iskolák igazgatói 
és tanítói s a közeli és a távolabbi vidékek papjai, hanem a 17-ik 
és a 18-ik század folyamán igen sok, messzebb fekvő vidéki latin 
iskola igazgatói és tanárai is.** Méltán megérdemelte tehát az 
anya-iskola  nevet.

* L. Szombathy János : A sárospataki ref. collegiumnak rövid his
tóriája. S.-Patak, 1809. Továbbá Szinyei Gerzson : A sárospataki ev. ref 
főiskola rövid története. Iskolai értesítő, 1895.

** Szombathy szerint : Losoncz, Pápa, Komárom, Kőrös, Kecskemét, 
Mármaros-Sziget, Szathmár-Németi.
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Ennek a nagy és fényes múlttal dicsekedő, hitéért és hazafias
ságáért nem egyszer meghurczolt főiskolának életéből óhajtok a 
fenti czím alatt egy néhány taniigy-történeti adatot előadni. És 
bárha ezek az adatok néhol olyan természetnek, hogy tanügyi 
jelentőségük megértéséhez itt-ott a szakember érdeklődése is szük
séges, mindazonáltal azt hiszem, hogy azok figyelmét is felkölt- 
hetik, kik hazánknak több százados múltú oktatástörténetével 
szeretettel foglalkoznak, annyival is inkább, mert ezek az adatok 
néhány jellemző vonást is szolgáltatnak múlt századi művelődési 
viszonyaink jellemzéséhez.

Nincsen hazánknak még egy iskolája, mely annyi zaklatás
nak és háborításnak lett volna kitéve, mint a sárospataki. És hogy 
mindezek ellenére a mai napig nemcsak tanügjú és művelődési 
jelentőségét s ahyagi erőforrásait tartotta meg, hanem meg tudta 
őrizni nagy hagyományait s azt a tiszta és megnyilatkozásaiban 
nemes szellemet, mely alapításakor bölcsőjét körül lengte, — 
annak magyarázata nemcsak abban van, hogy vezetői, tanárai és 
tanítványai az iskola történetének legszomorúbb napjaiban és a 
legerősebb megpróbáltatások idejében is szívós kitartással s 
veszélyt nem ismerő lelkesedéssel ragaszkodtak hozzá, hanem fő
képen abban, hogy Magyarország egész protestáns közvéleménye 
mindig mellette, védelmére állott és hogy alig volt jobbmódú pro
testáns család hazánkban, melynek tagjai és ősei ennek az iskolá
nak kisebb-nagyobb áldozatokat ne hoztak volna. Csak így lehet 
megérteni azt is, hogy ma, a sok hányatás és bujdosás után, bir
tokában van alapításával egy időben felállított könyvtárának* sok 
példánya s ezenkívül java része azoknak a taneszközöknek, melyek 
a múlt század első éveitő kezdve a physika igazságainak kísérleti 
kimutatására szolgáltak.

A sárospataki főiskola, a szó mai értelmében, teljes főiskola, 
teljes egyetem soha sem volt. Comenius 1650-ben tartott tanári be
köszönő beszédében erősen hangsúlyozta ugyan e főiskolának azt 
a hiányát, hogy orvosi és jogi facultásokkal nincsen ellátva, de 
úgy ezek szervezésére vonatkozó kívánalmainak, mint a főiskola 
tan ügyének emelését czélzó javaslatainak megvalósítását a kedve
zőtlen körülmények s főképen négy év múlva az ő Patakról való

* L. Szinyei Gerzson: A sárospataki főiskolai könyvtár történote. 
S.-Patak, 1884.
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eltávozása s Bákóczy Zsigmondnak, az iskola patronusának, halála 
meghiúsították.1 -— Egyébiránt a főiskola történetében nem ez az 
egyedüli eset. m ikor ez az iskola a meglévő kereteken túl terjesz
kedni óhajtott s bizonyos új tudományszakok tanításának életbe
léptetését kívánta. A mathesis és a physika a 17. és a 18. század 
folyamán, mint azt a meglévő vizsgálati jegyzőkönyvekből is lát
juk, és elébb is kötelezett tantárgyak voltak az akadémián úgy a 
togatus, mint a nem  togatus tanulókra.1 2 3 De azért e két tudomány
körnek s általában a reálstudiumoknak önálló faeultást állítani 
fel nem sikerült, bárha ilyen irányú mozgalom e században is volt. 
Horváth Mária u. i. az ő és testvére Simon nevében egy alapítványi 
összeget hagyományozott a főiskolára 1865 február 20-án kelt vég
rendeletében olyan czélból, hogy ez az összeg 200,000 forintra 
kamatoztassák s belőle egy polytechnicum állíttassák fel Patakon 
kapcsolatban a főiskola meglévő intézményeivel. De bárha 1868-ban, 
mintegy úttörőül a műegyetem felé két tanszéket a mennyiségtan
nak és a physikának rendszeres tanítására az akadémián felállí
tottak, melyeket azonban később rövidesen be is szüntettek, a 
Horváth testvérek szándékát megvalósítani a nagy czél elérésére 
hagyományozott összeg csekély volta miatt nem lehetett. A hagyo
mány a végrendelkezők intentiójának megváltoztatásával a főiskola 
közszükségeire fordíttatott s az alapítók czéljának halvány meg
közelítésére két, egyenként 300 frtos műegyetemi ösztöndíj létesít- 
tetett az alapítók nevére.8

Daczára azonban annak, hogy a pataki főiskolának teljes fő
iskolaijellege soha sem volt s tanítása anyagát főképen a theologia, 
a bölcsészet és a classicusok művei képezték, a szorosabb értelem
ben vett mennyiségtani és természettudományi tantárgyak (mathe
sis, astronomia, geometria) sem, hiányoztak, mint azt fennebb is 
említettem, tanulm ányi köréből.4 * A physikát azonban nem találjuk 
meg kezdetben az önálló tantárgyak között, mert ezt a tudomány- 
szakot itt is a bölcsészettel kapcsolatban tanították éspedig a 17-ik

1 L. Szinyei Gerzson : Comenius Sárospatakon. S.-Pataki Lapok, 
1894. 19. s következő számai.

2 A togatusok az egyházi pályára, a nem togatusok (Non Togati) a 
világi pályákra készülő tanulók voltak.

3 Egyházkerületi jegyzőkönyv, 1866 junius 28—29. napjairól.
13. pont.

* Molnár A. : A közoktatás története Magyarországon. 400 s köv. 1.
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század utolsó évtizedéig mind a pataki, mind a debreczeni főiskolá
ban az aristotelesi bölcsészet körében és elvei alapján, melynek 
osztályozása szerint a physika a philosophiának egyik ágát képezte. 
Az aristotelesi bölcsészet nyűgöző hatása alól a physika a pataki
val csaknem egyidős dehreczeni főiskolában 1798-ban bontakozott 
ki teljesen s vált önálló tudománykörré.* A pataki főiskolára ilyen 
határozott évszámot nem állapíthatunk ugyan meg, de kétségtelen, 
hogy ez a különválasztás 1791 előtt már megtörtént.** Főiskolánk
ban a physikának a bölcsészettől ily késő elválása már csak azért 
is különös, mert az a nagy szellemi mozgalom, melyet a 17-ik 
század elején Galilei lángesze indított meg a természettudomá
nyok mezején az Aristoteles féle világnézet s az addig dogmák- 
képen elfogadott természetbölcseleti tanok ellen, a mikor az 
ismeretszerzés és az igazságkeresés eszközeivé e téren a puszta 
bölcselkedés és speculatio helyébe a tapasztalást, a megfigyelést és 
a kísérletezést tette, főiskolánkat is megérintette egy hullámával.

Bákóczy György u. i. 1689-ben Tolnai Dali Jánost hívta 
meg a főiskola igazgatójának, ki előzőleg már két évet töltött a 
külföld tudományos intézeteiben s így e szellemi mozgalomnak ő 
közvetlenül is szemtanúja volt. Hivatalába lépése után m indjárt 
kitiltotta a főiskolából az aristotelesi philosopliiát s az azon alapult 
Keckermann-féle physikát, melyet Patakon megelőzőleg évtizedekig 
tanítottak. A többek között ez az intézkedése, melylyel az addig 
meghonosult tanítási elveket eldobta, nagy elégületlenséget tám asz
tott ellene. Panaszt emeltek ezek miatt a fejedelemnél ellene s 
ennek folytán hivatalát is el kellett hagynia. Később azonban 
Lorántffy Zsuzsánna, férje halála után, megbékülvén Tolnai egyéb 
újításaival is, visszahelyezte hivatalába.

Bárha a Galilei-féle irányzat a természettudományok műve
lésében és tanításában egyhamar nem tudta is a pataki főiskolá
ban a physika tanítását a bölcsészet hatása alól teljesen felszaba
dítani, de legalább azt mégis elérette, hogy ennek tanítási módja 
gyökeresen megváltozott, a mennyiben mindjárt a 17-ik század 
elején a physika tanítása iskolánkban is kísérleti alapra helyezte-

* A debreczeni ev. ref. főgymn. Értesítője 1894—95. 347—8. 1.
** Ezt bizonyítja az is, hogy Szilágyi Márton 1774-ben még a böl

csészet és a mathesis nyilvános tanárának (Philos, et Math. Prof. P.) írja 
magát, de már utódja Bartzafalvi Szabó Dávid 1791-ben a mathesis és a 
physika nyilv. rendes tanárának (Math, et Phys. Prof. P. О.)
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tett. Az, a ki hazánkban az összes protestáns iskolákat megelőzte 
e tudománynak kísérleti úton való tanításával, a ki tehát kezde
ményező volt e téren hazánkban, Sim ándi István, sárospataki 
professor volt.1 Sim ándit 1708-ban választották a pataki főiskolá
hoz tanárnak, de hivatalát csak 1709 január 13-án foglalta el. 
Megválasztása u tán  külföldre utazott s ott vásárolta be azokat a 
physikai taneszközöket, a melyeknek egy része ma is használható 
állapotban van meg a pataki főiskola régiségei között.

Az a naiv néphit, mely Hatvani Istvánt, a debreczeni főiskola 
híres physika-tanárát kísérletei és mutatványai miatt ördöngösnek 
tartotta, négy évtizeddel elébb Patakon Simándi mutatványai felett 
is megnyilatkozott, a kiről szintén azt rebesgették, hogy ördögök
kel áll czimboraságban és hogy mágus-könyvét otthon szobájában 
lánczra kötve tartja. Csak sajnálni tudjuk, hogy ez a nagytehetségü 
tanár, ki m indjárt a legelsők között fel tudta fogni s megérteni a 
kor és a tudomány szellemét, hosszabb időig nem működhetett a 
főiskolában, m ert idejövetele után egy évre pestisben meghalt. 
Könyvtárát, mely 294 kötetből állott, a főiskolára hagyta.1 2 * * Ezeknek 
a könyveknek jegyzéke, melyek között túlnyomó a theologiai és a 
bölcsészeti munka, ma is megvan a sárospataki főiskola könyv
tárában s érdekes világot vet egy 18-ik századi tudós tanulmány
körére.

A sárospataki főiskolának nemsokára kétszázados múltú 
physikai gyűjteménye, melynek alapját Simándi a külföldről 
hozott eszközökkel vetette meg, a maga nemében a legrégibbek 
egyike hazánkban,8 m ár csak azért is, m ert főiskolánk Simándi 
tanítási irányával m ár kezdetben a Galilei által megindított moz
galomhoz csatlakozott. Es a sárospataki főiskolának nemcsak régi 
hagyományaihoz való ragaszkodását látjuk ezeknek a régi tan
eszközöknek megőrzésében, hanem megnyilatkozik ezeknek mai 
épségében az a féltő gond és vigyázás is, mely intézményeinek s 
ezek alkotó részeinek megtartásában évszázadok hosszú során át 
nyilvánult. A figyelmes vizsgáló előtt szintúgy megelevenedik

1 A debreczeni főiskola nagyhírű tanárát : Hatvani Istvánt, kit 
1749-ben választottak debreczeni tanárrá, Simándy, ki már 1709-ben a 
physikát kísérleti alapon tanította, 40 évvel megelőzte.

2 Szinyei G. : A sárospataki főiskolai könyvtár története. 28. 1.
8 A debreczeni főiskola physikai museumának első nyomai Maróthy

György (1738—44) idejében találhatók fel.



ezekben az eszközökben kétszáz év tanítási menete és iránya a 
pliysika tanításában, a mikor a kivitelükben egyszerű, de nagy 
múltú régi taneszközök mellett ott látja a haladó kor tökéletesebb 
alkotásait s nem minden érdekesség s tanügy-történeti tanulság 
nélkül való az azokkal való közelebbi megismerkedés.

Hogy a Simándi-féle gyűjtemény, melynek ma meglévő pél
dányaiból is bizton következtethetünk akkori fejlettségére és a kor 
kívánalmaihoz mért fejlettségére is, miképen gondoztatott és gya- 
rapíttatott alapítása után a 18-ik század közepén, arra megbízható 
adatok ugyan ez idő szerint nincsenek, de egynéhány készülék 
évszámából megállapíthatjuk, hogy nem m aradt abban az állapot
ban, a melyben Simándi hagyta. Külön helyisége nem volt egészen 
e század első évtizedének végéig, hanem a főiskola nagy könyv
tárában volt elhelyezve a főiskola egyéb értékes taneszközeivel s 
éremgyüjteményével együtt. Erről a későbi idők folyamán rend
szeresen gyarapítóit gyűjteményről az első, ma is meglévő leltárt 
Szilágyi Márton, 1773—91-ig főiskolánkban a bölcsészet és a 
physika tanára, kezdette vezetni * 1774-ben. Utána a gyűjtemény 
felügyeletét Bartzafálvi Szabó Dávid, a nyelvújító s iskolánkban 
1791— 1805-ig a mennyiségtan és a physika tanára vette át, azt 
tovább fejlesztette s a gyarapodásról a Szilágyi által vezetett lel
tárt tovább folytatta.** Bartzafalvi után 1813-ig a physika tanárai 
Sípos Pál (1805— 1810), Patay János (1810 1811) és N yíri Is t
ván (1811— 13), a külföld előtt is neves férfiak voltak, de alattuk 
sem az eszközökből, sem magából a leltárból a gyűjtemény foly
tatólagos gyarapítására nem következtethetünk. Utánok 1813— 
1831-ig K é zy  Mózes, a hires tanszerkészítő, volt Patakon a physika 
tanára, ki az elődei által megalapított leltárt tovább folytatta s a 
gyűjtemény fejlesztéséről hathatósan gondoskodott.

És ez a leltár, a mely minden részében lelkiismeretes pon
tossággal van vezetve, míg egyfelől iskolánkban a múlt idők 
physika-tanügyének ma is ékesen beszélő magyarázója, másfelől 
több, igen becses adatot is szolgáltat a múltak iskolai, tanügyi és 
művelődéstörténeti viszonyaihoz. Adataiból ugyanis megtudjuk

* Protocollum Musei Physici 111. Collegii Beformatorum S.-Pataki- 
ensis inchoatum per me Martinum Szilágyi Philos et Math. Prof. P. Ao. 
1774 et successive Annis sequ. continuatum.

** Continuatum et auctum per me Davidem Szabó de Bartzafalva 
Mathes. et Physic. Prof. P. 0. ah Anno 1791.
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először is azt, hogy a sárospataki főiskola régi intézményeinek 
alapítására, fentartására és gyarapítására nemcsak az iskola 
anyagi erőforrása és a pártfogó közönség jóindulata, hanem magá
nak, a nagyobb részében szegény sorsú tanuló ifjúságnak áldozat- 
készsége is igénybe vétetett. Hogy mekkora volt amaz idők tanuló 
ifjúságának áldozatkészsége az iskoláért, arról fogalmat szerezhe
tünk magunknak e leltár néhány egykorú feljegyzéséből. Szilágyi 
1776 junius havából egy névsort* közöl ebben a leltárban azokról 
az ifjakról, a kik a physikai gyűjtemény gyarapítására önként 
218 rhforintot és 44 krt adtak össze. Ennek a leltárnak azt a lap

já t pedig, mely a tanuló ifjúságnak Kézy professorsága alatt, e 
század második tizedében e gyűjtemény számára hozott áldozatá
ról olyan ékesen beszél, méltónak tartom  arra, hogy a későbbi kor 
emlékezetére a maga teljességében megörökíttessék. íme ez a lap :

«Pénznek bevétele a Physicum Museum számára : Az 1814 Esz
tendőbeli IV. Esztendős N. Togatusok ajándékoztak a Physicum Mu
seum számára kétszáz azaz No. 200 Rhforintokat. Az 1815-ik Esz
tendei Halgatóitól a Physicanak 55 Rf. 30 kr. Az 1815-ik Esztendő
ben subscribalt Togatus és N. Togatusoktól 74 Rf. Azon N. Togatusoktól, 
kik 1816-ban a Physicanak Halgatói voltak 23 Rf. Az öt Esztendős Toga
tusoktól, kik 1816-ik Észt. a Physicat halgatták 23 Rhf. A két Esztendős 
Togatusok 1816-ban az első fele a Gradusnak 8 Rf. A két Esztendős 
Togatusoknak második fele 13 Rf. 45 kr. Summa 397 Rf. 75 kr. - 1816 
Észt. Husvét után az egész Collegiumbeli Ifjúságot megkértem, hogy a 
Museum szükségeire valamit tegyenek össze. Ezen pénz ment mindössze 
kétszáznyoltzvanhat Rfra és harmintz krra. 683 Rf 46 kr. — 1817 Észt. 
Januariusnak 16 Napján a Seniortól kivettem. Lásd számadását 120 Rf. 
Ugyanezen Esztendőben és Holnapban a Physicat halgató N. Togatusok
tól 52 Rf. Detto az öt Esztendős Halgatóktól 29 Rf. Detto a két Eszten
dős Deákoktól 18 Rf. 28 kr. — 913 Rf. 14 kr.»

Ha aztán ebből az összegből azt a 120 Rforintot levonjuk, me
lyet Kézy az iskola seniorától, valószínűleg mint az iskolának a 
physikai museum részére adott segélyét, vett át, a megmaradt 793 
rforint 14 krt, mely a mai érték szerint legalább kétszer annyit 
ért, 1814 —17-ig a tanuló ifjúságnak iskola- és tanügy-szeretete

* Series eorum, qui e H. Нас. PP. Togatis Collegii Ref. S.-Patakien. 
ad coëmenda nova, et reparanda detrita Instrumenta Physica Ao. 1776 
Mense Junio æs paratum sponte eontulerunt ad perpetuam Eorundem 
memóriám in hune Librum relata.
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hozta áldozatul a közművelődés oltárára. Az iskolának igazán lán
goló szeretete, a tudományok utáni vágyakozásnak erős lelke lako
zott bizonyára a letűnt századok ifjú nemzedékében, a mikor rá 
nézve nagy áldozatokkal is megbizonyította, hogy a tudományt és 
az igazságot minden mellékes gondolatok nélkül magáért a tudó
in ányért és az igazságért szerette és kereste.

Ez a leltár világot vett továbbá az akkori physika tananya
gának és tüneményeinek beosztására is, a mely mellett láthatjuk, 
hogy az a maival mindenekben megegyezett. Az eszközök neveinek 
ebbe a leltárba szakok szerint való bevezetése a következő czímek 
alatt történt : Instrumenta Mechanica, I. Hydrostatica, I. Hydrau- 
lica, I. Aërometrica, I. Optica, I. Astronomiea et Geographica,
I. Magnetica et Electrica, I. Expansionis Corporum ab Igne et 
Calore. Ezek a czímek s az eszközöknek ezek szerint való csopor
tosítása világosan arra mutatnak, hogy a múlt századi physika 
tárgy- és ismeretkörének beosztása a maival teljesen összevágott. 
Van azonban két jelenség, a mely a leltár emez adataival felkelt
heti figyelmünket.

Az egyik az, hogy a hangtani eszközöknek felsorolása telje
sen hiányzik. Ennek magyarázata egyfelől az, hogy a physika 
tárgykörének mai felosztása mellett a hangtan szakaszába eső ama 
kori taneszközök, a körülményeknek megfelelőleg, az Instrumenta 
Aërometrica ezím alatt soroltatnak fel, mert akkor a hangtünemé
nyeket jóformán csak a levegőben és a gázakban figyelték meg, és 
másfelől az, hogy a hangtünemények quantitativ észlelésére szol
gáló physikai eszközök különben is igen-igen csekély számban 
voltak, — hiszen ma sincsen a hangtan egynémely tüneményének 
mérésére alkalmas eszközünk. A másik érdekes jelenség az, 
hogy ez a leltár a mágneses és elektromos eszközöket még a követ
kező gyűjtő-névvel jelöli : Instrumenta Subtilium  Effhwiorum . 
Ez a ma már különösen hangzó elnevezés a mágneses és a villa
mos tünemények lényegének akkori felfogási módjából ered. A múlt 
idők physikusa u. i. a mágnességet és a villamosságot, miként a 
fényt is, anyagnak, súlytalan folyadéknak hitte s bár e század 
utóbbi évtizedeiben mindinkább megerősödött annak a föltevésnek 
jogosultsága, hogy ezek a tünemények valamennyien mozgásra 
vihetők vissza, alig tíz éve annak, hogy kísérletileg is kimutat
hatjuk és mérhetjük a villamosság mozgási jellegét.

Van aztán ennek a leltárnak a felsoroltakon kívül két jelen-

A SÁB08PATAKI FŐISKOLA FÉLSZÁZADOS MUSEUMA. 463



4 0 4 ELLEND JÓZSEF.

fős megjegyzése is, a melyekből nemcsak az egyes időszakokban 
gyűjteményünkben meglevő physikai eszközök számáról, hanem 
arról is tájékoztató felvilágosítást nyerünk, hogy mely időkből 
valók a leltárban szereplő taneszközök. Szilágyi Márton u. i. lel
tárát a következő megjegyzéssel kezdi meg : «Instrtta , quae ego 
comparant, Asterisco notata Hunt, quae verő hoc signo eurent, 
ja m  Ao. 177A, quo hue veni, praeextiterunt». Bartzafalvi pedig 
az általa folytatólagosan tovább vezetett leltárban B. kikezdés alatt 
azokat a taneszközöket sorolja fel, «quae haie Protoeollo indueta  
non sunt, cumtamen ante An. 1791 extiterunt». Azok a physikai 
taneszközök, melyek Bartzafalvinak e megjegyzése alá tartoznak 
Szilágyinak különben nagy gonddal vezetett leltárából itt létének 
utolsó évében m aradhattak ki.

E két megjegyzés után indulva, egész pontossággal megálla
píthatjuk, hogy Szilágyi professorsága alatt a sárospataki főiskola 
physikai gyűjteményében szám szerint 132 kísérleti taneszköz volt, 
melyek közül 65-öt ő maga készíttetett, a többi pedig a megelőző 
időkből nagy részben a Simándi-féle gyűjteményből maradt rá- 
Bartzafalvi, Szilágyinak közvetlen utódja az ő leltárának C. kikez
dése alatt ilyen eszközökről beszél: «Instrumenta nova per Cet. 
Prof. D. Sz. com parator. Ilyen, általa újonnan szerzett, tisztán 
physikai eszköz ugyancsak 22 van felsorolva, de mert az ő idejé
ben a természettudományoknak ma már hatalmas fejlődésben lévő 
ága, a chemia is éledni kezdett, 30 chemiai eszközt és vegyszert is 
beszerzett s így ez a gyűjtemény felszerelésében már az ő hat évi 
vezetése alatt is szép fejlődésnek indult.

Nagy lendületet nyert a sárospataki főiskola physikai mu- 
seuma Kézy Mózes professorságától, 1813-tól kezdve. Ez a gondol
kozásában s tudásában korának színvonalán álló férfiú már kez
detben meg tudta találni az érdeklődés felkeltésének módját a 
gyűjtemény érdekében nemcsak az ifjúságban, hanem a tudomány 
iránt érdeklődő nagy közönségben is. Mindjárt tanárkodásának 
kezdetén két év alatt 813 rforintot fordított, m int feljebb láttuk, 
főleg az ifjúság áldozatkészsége révén a gyűjtemény eszközeinek 
megjavítására s új eszközök készítésére. E mellett aztán egy pár 
főúr jóindulatát is megnyerte, kik kész physikai eszközöket aján
dékoztak a főiskolának. Igen tiszteletre méltó gondolkozása, melyet 
nagy pontossággal vezetett pénztári naplójából is kiolvashatunk,



az volt e tekintetben, hogy magyar iskola e fajta gyűjteményének 
felszereléseit magyar ipar állítsa ki.

Ennek az eszméjének megvalósítása érdekében mindjárt 
tanársága kezdetén összeköttetésbe lépett Tokaj, Tállya, Újhely, 
Kassa, Patak és vidékének jobb nevű iparosaival s a maga gondo
latai szerint megoldandó physikai eszközeit utasításai szerint ezek
kel készíttette el. Különben ő maga is igen ügyes eszközkészítő 
volt s nem egy műszer neve után jegyezte a leltárba : ego ipse 
confeci. О készítette saját kezével a maga eredeti gondolata után 
azt a szép kivitelű villamos gépet is, mely ezredévi kiállításunk 
történeti csoportjának egyik érdekességét képezte főleg azzal a 
tudattal, hogy magyar tanár keze m unkája az a gép. Az a szám 
szerint 35 példány physikai műszer, melyekkel az ő tanársága 
alatt gyarapodott főiskolánknak ez a gyűjteménye, legnagyobb 
részben mind magyar földön, magyar ember keze alatt készült. És 
ha ezekhez hozzá veszszük mindenekben erős hazafias érzését, 
Kézg Mózes professorban a magyar tanár typusát méltán tisztel
heti az utókor.

A sárospataki főiskola ezt a példányai számában s tanügy- 
történeti jelentőségében is nagybecsű eszközgyűjteményt, mely 
csaknem kétszáz év örölcségeképen ju to tt birtokába, mindig féltő 
gonddal őrizte és őrzi ma is falai között. Abból az alkalomból, 
hogy ennek a gyűjteménynek több régi darabja jövő évben a párisi 
világkiállításra kerül, hogy innen a « bodrogparti Athen »-bői ezek 
is bizonyságot tegyenek hazánk m últjának tanügyi és oktatásügyi 
viszonyai mellett, időszerűnek tartom ez eszközök egynehányának 
a magyar tanügyi közönséggel való megismertetését.

A gyűjteménynek egyik érdekes része kétségen kívül a gór
csövek és a távcsövek csoportja, főképen azért, mert ezeknek 
egyes példányain, így egymás mellett, szépen megfigyelhetők 
ezeknek a physikai eszközöknek fejlődési és tökéletesedési foko
zatai. A meszszelátó legkezdetlegesebb alakját gyűjteményünkben 
egy bibulából készített távcső képviseli chromatikus lencsékkel, 
melyhez képest már magasabb fejlődési fokot tüntet fel ez a két 
távcső-példány, melyeknek lencséi bárha nem színtelenítők, de 
alakjuk, kiállításuk s fa-anyaguk kidolgozása az elébbihez képest 
mégis magasabb fejlődési állapotot bizonyítanak. Ezek mellett 
foglal helyet Szilágyi Márton, múlt századi professornak kilencz 
lábnál hosszabb, egyszerű faállványra helyezett távcsöve bádogból,
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melyet csillag alatt a következő sorokkal vezetett be leltárába :
« T u b u s  c o e le s t i s , cujus tota longitudo 9' 10" 5'". N. B. Huic Tubo 
curavi applicandum Micrometrum sub No. 5. Budáé per Tho- 
mam Boessler, opera Bev. Patris Mic. Weiss. AstronomiUniv. Búd.» 
A múlt századból ránk maradt távcsövek legtökéletesebb példánya 
gyűjtemenyünkben az a szálkereszttel és libellával ellátott és tömör 
sárgarézből készült, csillagászati távcső, melyet baáji Patay József, 
abban az időben a sárospataki iskolának főcuratora ajándékozott 
az iskolának és a mely a következő feliratával őrzi gyűjteményünk
ben is a nagy nevű ajándékozónak em lékét: «Spect. ac. Peril. Dnus 
J o se p h u s  P a t a y  de Baáj Donavit Coll. R. Patak 1782».

A mikroskópok között egyszerű, de csinos kivitele s régisége 
miatt az a legértékesebb, melyet Kézy professorsága alatt Mokry 
Benedek ajándékozott iskolánknak s a melynek mását a jénai 
egyetemről a British Museum busás árért vásárolta meg. Több 
egyszerű kézi nagyító mellett úgy kiállításának csinosságáért, 
mint régi voltáért érdekes régiség a Szilágyi Márton összetett 
mikroskópja, melyet csillag alatt ekképen jegyzett be leltárába: 
M ic ro sc o p iu m  C o m p o s itu m , A n g l ic a n u m  sub opercula pryamidali 
vitreo s a melynek csonka kúp alakú üvegfedele, valamint maga a 
készülék egészében ma is épen és használható állapotban őriztetik 
gyűjteményünkben. Patay József, előbb említett iskolai főgondnok 
Sámuel nevű fiának, iskolánk egykori patronusának emlékét őrzi 
a múlt század végéről az a remek művű górcső, melynek felirata : 
Spect. ac. Peril. Dnus S á m u e l P a ta y  de Baaj Donavit Col. R. Pa
tak 1782.

Simándi István professort, m int feljebb említve volt, ezelőtt 
mintegy 200 évvel a főiskola azzal a megbízatással is küldötte kül
földre, hogy a physika tanításához szükséges kísérleti eszközöket 
szerezzen be. Ebből a vásárlásból is érdekes és értékes régi tan 
eszközök vannak gyűjteményünkben. Ma is használható állapotban 
van az az egykorú, ritkító lég s z i v a t t y ú ,  melyet Simándi Leyden- 
ből hozott s a melyet a rajta lévő felirat szerint: «Jan. Van Mus- 
schenbroek Fecit. Leyda 1708». Ennek a megbízatásnak révén 
került a főiskola birtokába felirata szerint az az: «H o r o d ic t ic u m  
M e r id ia le , m ittelst welcher man sehr leicht und richtig die wahre 
Zeit aus der mittlern und aus der m ittlern  die wahre Zeit bestim
men und somit auch die Pendul- und andere Uhren berichtigen 
und in gleichen Gang erhalten kann — Se fait et vend chez G. F.
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Brander Mecanisien et Membre de l'Academie des Sciences en 
Bavière a Augsburg». Felírása szerint ugyancsak innen és ugyan
ettől a készítőtől való az az u n v e r s á l is  th e r m o m e te r  is, mely 
a különböző fokosztású thermometer-számok összehasonlítására 
szolgált. Az előbbiek után két évtizeddel került a főiskola tulajdo
nába az a pompás kivitelű és killítású éggömb, melynek rajta ol
vasható felirata ez : G lo b u s  C o e le s tis  N o m s .  Stellarum fixarum 
Loca secundum celeberrimi Astronomi Dantiscani Johannis He- 
velii Catalogum ad annum Chr. 1730 compl. sistens opera Joh. 
Gabr. Doppelmajeri M. P. P. exhibitus a Johanno Georgio Pusch- 
nero Calcographo Norinbergensi A. C. 1728».

Simándi professor emlékét őrzi gyűjteményünkben az elő- 
soroltakon kívül az a Musschenbroek-féle p y r o m e t e r  is , melyet a 
légszivattyúval egy időben hozott Leydenből s főleg az a la te rn a  
m a g ic a  18 darab üvegre festett képpel, melyet a ködfátyolképek 
vetítésére használt fel, a mely productiók első sorban kelthették a 
naiv szemlélő közönség lelkében azt a gondolatot, hogy Simándi a 
tünemények előállításában az ördögökkel áll czimboraságban. — 
Az ajándékozó nemesielkűségéről beszél az a felfelé siető súly, 
melynek testére: « G r a v e  s u r  su m  te n d e n s » alzatára pedig: «1794 
Jan. 30. M is k o l tz i  B a k i  M ih á ly  Ajándéka a S. Pataki B. Collég.» 
olvasható. -— Úgy is, mint múlt századi tanügyi emlékek és úgy 
is mint a hazai ipar termékei méltó figyelmet kelthetnek ma is az 
ezredévi kiállításra felküldött l e n c s e - p a n o r á m a  csinos fafoglal- 
vánvban hozzávaló képrendszerrel; y a z o m e t e r  egyszerű bádog
anyagból és az a két homorú fé m tü k ö r , melyek ugyancsak ennek 
a századnak elején kerültek a főiskola tulajdonába, de mind kiállí
tásuk, mind szerkezetük régibb keletre vallanak. — Kézy profes
sor nevét örökíti meg gyűjteményünkben végre, igen sok általa 
készített egyéb physikai taneszköz között, ugyanazon kiállításon a 
cultur-történeti emlékek között kiállított v i l l a m o s  gép  is, a mely
ről elébb is szó volt és a mely bár onnan alapjában megrongálva 
került is vissza a főiskolába, tervezőjének s készítőjének tiszteletre 
méltó emlékét tartja fenn.

*

Hazánk múltjának tanügy történetéből óhajtottam az elmon
dottakkal néhány adatot megörökíteni, hogy bizonyságot tegyenek 
ezek is először a mellett, hogy a letűnt századokban, a mikor az 
oktatásügy még nem volt az állami kormányzás feladata, az iskola,
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az iskolának pártfogói s igen sokszor maga a tanuló ifjúság is m i
lyen, igen gyakran saját erejűket is fölül múló áldozatokkal ta r
tották fenn s fejlesztették tanügyi intézményeinket. De bizonyságot 
tesznek ezek a történeti adatok s különösen ezek a múltakból 
fenmaradt taneszközök másfelől a mellett is, bogy a sárospataki 
főiskola, mely évszázadokon keresztül nemcsak a tudományok és 
az ismeretek terjesztője, hanem a felvilágosodás és a gondolat
szabadság képviselője is volt hazánkban, szellemi s intézményi 
hagyományait mindig megbecsülte, ápolta s megbecsüli s ápolja 
ma is.

Sárospatak. Ellend József.

NEHÁNY SZÓ A NÉMET NYELVI OKTATÁSHOZ 
A GYMNASIUMBAN.

A magyar pædagogiai irodalomnak kétségkívül egyik legtanulsá
gosabb terméke Kármán Mórnak Adalékok a gymnasiumi oktatás el
méletéhez czímű műve, melyet 1898-ban Waldapfel János a gyakorló- 
gymnasiumban tartott theoreticumok alapján sajtó alá rendezett. Pæda
gogiai szaklapjaink behatóan, és a mint máskép nem is lehetséges, szo
katlan elismeréssel ismertették, és mégis úgy látom, hogy tanári körök
ben nem méltatják eléggé e munkának rendkívüli jelentőségét. Minden 
egyes mondata egy-egy aranyigazságot tartalmaz, melyet hosszú gya
korlat és széleskörű tapasztalat érlelt meg közoktatásunk legnagyobb 
mesterében, egész szellemi életünknek egyik legmélyebb gondolkodójá
ban. A középiskolai oktatásnak alig van olyan kérdése, melyre figyelmes 
érdeklődése ki nem terjedne ; apró, csakúgy odavetett megjegyzéseiben 
is gyakran meglepő fényt vet a leghomályosabb pontokra. Valóban e 
könyv hivatva van arra, hogy a magyar tanárságnak a pædagogia egész 
körében állandó kalaúzává, szinte bibliájává váljék.

Jelen soraimnak nem czélja Kármán ezen munkájának nagy fon
tosságát fejtegetni ; de úgy gondolom, hogy valahányszor belőle okulást 
és kétségeinkben tőle irányítást kapunk, nem szabad elmulasztanunk 
újra és újra ráhivatkozni, jelentőségét újra és újra hangoztatni. Elterje
dését ily módon mozdíthatjuk elő legjobban, evvel pedig nagy szolgála
tot teszünk a magyar középiskolai oktatásnak.

Az alábbiakban csak röviden össze akarom vetni saját tapasztala
taimat Kármánnak nehány kijelentésével, melyek a német nyelvi taní
tásra vonatkoznak, és a melyekkel az ismertetések természetökhöz
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képest nem foglalkozhattak oly tüzetesen, a mint véleményem szerint 
megérdemlik.

Kétségtelen, hogy a gymnasiumi oktatásnak egyik legnehezebb és 
legbonyolódottabb feladata a német nyelvi tanítás. Minden tantárgy elő
adásában az általános siker érdekében folyton küzködnünk kell a növen
dékek temperamentumának, fogékonyságának, érdeklődésének, értelmi 
tehetségeinek, egy szóval egész lelki világának különneműségével, sok
szor ellentétességével. De a német nyelvi tanítás kivételével mindig van 
egy mozzanat, melylyel a hivatott tanár mindezen nehézségeken győze- 
delmeskedhetik. Az pedig nem egyéb, mint az előhaladásnak ugyanazon 
mértéke minden növendéknél és ennélfogva az újságnak lépésről- 
lépésre ugyanazon ingere. Minden tanuló az ismereteknek nagyjában 
hasonló fokán áll, és midőn a tanár ismertből ismeretlenhez halad, 
gyorsabb-lassubb menetben közös érdeklődéssel minden tanulót előre 
viszen, kivel éreztetni tudja a közös munkásság szükségét, a ki tehát 
egyáltalán gymnasiumi képzésre alkalmas.

Nem így a német nyelv tanításánál. Legtöbb intézetünkben ezen 
a téren a tanulók készültsége, melyet családjuktól az iskolába magukkal 
hoznak, roppant elütő és nem ritkán annyiféle, a hány növendéke van 
az osztálynak. Általában véve azonban öt csoportba oszthatjuk őket, 
midőn a harmadik osztályban a német nyelvi tanításra átveszszük : az 
egyik csoport correctül birja a nyelvet nemcsak szóban, hanem bizonyos 
mértékig írásban is ; a másik csoport szintén beszéli az irodalmi nyelvet 
kisebb-nagyobb correctséggel, de csak azokat a fogalmakat és gondolato
kat tudja rajta kifejezni, melyek a szülőkkel vagy nevelőkkel folytatott 
köznapi társalgás körébe esnek : a harmadik csoport, melyhez rendesen 
német anyanyelvű tanulóink tartoznak, az irodalmi nyelvet csak érti, 
de élőszóban csak a dialectust tudja használni ; a negyedik csoporthoz 
tartozók születésökre és anyanyelvökre rendszerint magyarok, de az 
utczán vagy a cselédségtől félig-meddig elsajátítottak valamely német 
szójárást, az irodalmi nyelvet azonban már nem értik ; végre az utolsó, 
vagy ötödik csoportba azokat a tanulókat osztom, kik a német nyelvet 
sem irodalmi formáiban, sem dialectusban nem ismerik, és sok helyütt 
ehhez a csoporthoz tartoznak legkevesebben, de a legiparkodóbb és leg
értelmesebb növendékek : a hivatalnokok gyermekei.

A tanulók készültségének ezen különfélesége okozza azután azokat 
a roppant nehézségeket, melyekkel bizony — valljuk meg őszintén —- 
csak igen ritkán tudunk sikeresen megküzdeni. Az ismereteknek ezen 
zűrzavarában az egységes szempontot megtalálni vajmi nehéz, pedig szük
séges, mert egységes szempont nélkül nincsen biztos módszer, módszer 
nélkül pedig nincsen eredmény, legalább olyan, melyben köszönet volna. 
A határozatlanság és bizonytalanság a tanítás menetében elkedvetleníti
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és módfelett elfárasztja a tanárt, a kedvetlenségnek és fáradságnak 
ez az érzete pedig a legjobb igyekezet mellett is és minden iparkodás 
daczára lassankint átterjed a tanulókra is. Innen van és nem nemzeti 
elfogultságból, hogy a német nyelv a legtöbb helyen bizony-bizony még 
mindig tanár és tanítvány szemében egyaránt a legnépszerütlenebb 
tantárgy.

A legújabb irányt azonban, melyet a német nyelvi tanításnál 
általánosan követni kezdünk, épenséggel nem tartom alkalmasnak a baj 
csökkentésére vagy épen megszüntetésére. Azoknak a felszólalásoknak 
legnagyobb része, melyek újabb időben a német nyelvi tanítás érdeké
ben történtek, sőt maga a revideált tanterv is az eddiginél nagyobb 
súlyt fektet a nyelv gyakorlati oktatására és a régi tantervvel szemben 
jártasságot kíván a nyelv szóbeli használatában is. Ilyen módon akarva, 
nem akarva, többnyire háttérbe szorul a nyelvtanítás tartalmi momen
tuma, már pedig— véleményem szerint — csak ebben lehet megtalálni azt 
az egységes szempontot, mely a német nyelvi tanítást a gymnasiumban 
eredményessé és értékessé teheti egyszersmind. Ebben a tekintetben a 
tanulók ismeretei egyformán kezdetlegesek, és csak itt lehet szó fokoza
tos haladásról, mely minden növendéknek lépésről-lépésre újat nyújt és 
ép azért általános érdeklődést kelthet. Ha azonban a nyelv formális 
vagy technikai oldalát helyezzük előtérbe, akkor a növendékek elütő 
nyelvbeli készsége minden észszerű módszernek útját állja. Akkor a leg
jobb tanáron is megesik, hogy igyekvő, de németül nem tudó tanítvá
nyai kedvöket vesztik, a németül beszélők pedig elbizakodnak. Akkor 
előfordulhat, hogy kénytelenek vagyunk oly tanulókat évről-évre a ma
gasabb osztályba felvinni, kik a közös munkában soha sem vesznek 
részt, csak azért, mert «úgyis tudnak németül », bár sokszor—- dialec- 
tust beszélvén — egy mondatot sem tudnak helyesen németül leírni. 
Az ilyeneknek többnyire még jó osztályzatot is kell adni, mert eljárá
sunkon különben nemcsak a szülők, hanem a kartársak is megbotrán- 
koznak. Ezekkel a tanulókkal szemben a tanár csaknem tehetetlen, mert 
ismerik előnyös helyzetűket és sokszor szinte szemérmetlenül ki is 
aknázzák. Világos, hogy az ilyen esetek demoralizáló hatással vannak 
az osztály többi növendékére, kik nem látják a hanyagság káros követ
kezményét és a buzgalom megfelelő sikerét. Mert bármily igyekezettel 
kisérik ezek a grammatikai tanítást és az olvasmány tartalmi feldolgo
zását, ha a kérdésekre közben-közben német feleleteket kell adni, a mi 
a mostani felfogás szerint a német nyelvi tanítás koronája, akkor a 
hanyagok és figyelmetlenek nem tudásuknál, hanem tisztán nyelvbeli 
készségűknél fogva messze túlszárnyalják őket.

Egész máskép alakul a tanítás menete, ha a fősulyt nem a nyelv 
technikai elsajátítására fektetjük, hanem beszédbeli készség helyett reális
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tartalmat iparkodunk adni. Itt azután egységes szempontból járhatunk 
el, mert — a mint már föntebb említettem — a tanulók ismeretköre 
egyenlő, készültségök egyforma. A grammatikai ismeretek, melyek a 
németből való fordításhoz nélkülözhetetlenek, nem oly tömegesek és 
megszerzésük a magyar fiúkra sem ró sokkal nagyobb terhet, mint a 
németekre. Ha pedig azt az időt, melyet most beszédpróbákra fordítunk, 
arra használjuk, hogy a classicusokból többet olvastatunk és tartalmukba 
az anyanyelv közvetítésével is mélyebben belehatolunk, akkor a néme
tül tudó és nem tudó tanulóknak egyaránt többet nyújtunk, mint a 
mennyit a gyakorlati módszer adni képes. A németül nem beszélő 
növendékek gymnasiumi pályájuk végén majd kevésbbé tudnak németül 
beszélni, de jobban tudnak olvasni ; a németül beszélők pedig szintén 
gazdagabb tartalommal fogják elhagyni az intézetet, mert nekik is 
élénken részt kellett venniük az osztály munkájában, minthogy a tanítás 
fó'súlya nem a nyelv technikai oldalára esett, melynek ők úgyis birtoká
ban voltak, hanem reális ismeretekre, melyeket nem sokkal könnyeb
ben sajátíthattak el, mint azok a társaik, kik nem bírták a német 
nyelvet.

A német nyelvi tanításban tehát ezt az irányt már csak a módszer 
szempontjából is okvetlenül követnünk kellene, ha helyessége mellett 
nem szólnának is más szintén döntő fontosságú okok. Ezekre pedig 
Kármán mutat rá fönt említett munkájában nehány rövid megjegyzés
ben, melyek megérdemlik, hogy mint aranyigazságok a német nyelvi 
tanításban mélyen belenyomuljanak a tanári köztudatba. Igazában csak 
ezek tűznek a német nyelvi tanítás elé olyan czélt, mely megfelel a 
gymnasium feladatának, és a mely talán egyedül méltó a gymnasiális 
nevelés szelleméhez. Hogy miért kell gymnasiumainkban a német taní
tásnak helyt adni a következőképen okolja meg: «Az irodalmunkra gya
korolt hatás szempontjából tanítanunk kell a latin mellett első sorban 
a németet is, de mindkettőt csak amennyiben hatással voltak irodal
munkra. Ennél többet tanítani szükségtelen, sőt veszedelmes is».* Vala
mivel alább pedig így folytatja : «A mondottakból azonban kitűnnek a 
határok is, a meddig az idegen nyelvek ismeretét vinnünk kell. Míg a 
magyar nyelvre nézve az irodalom ismerete mellett természetesen szük
séges az is, hogy a nyelvet kellően kezelni tudjuk : addig e követelményt 
a latin és német nyelvre már nem alkalmazhatjuk. Annyit talán még 
megkövetelhet a közélet, hogy a német vagy latin szót megértsük, de 
tovább nem mehet». Néhány lappal tovább még nagyobb præcisitâssal 
jelöli meg a német nyelvi tanítás határait, láthatólag reagálva a köz
véleménynek a gyakorlati oktatásra vonatkozó sürgetésére : «A modern

* Adalékok a gymnasiumi oktatás elméletéhez. 76. 1.
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nyelvnél a közvélemény, melyet az iskolának ignorálnia nem szabad, 
követeli a beszélni tudást, mert idegen nyelvnek birását a műveltség 
elengedhetetlen kellékének tekinti. A tőle követelt beszédbeli ügyesség 
megszerzésének czélja az volna, hogy a gyermek majdan idegenekkel 
érintkezni tudjon. E czél azonban csak egyéni értékű és nem nemzeti 
értékű czél, közös munkával el sem érhető és azért a ház és nem az iskola 
körébe tartozik. A nyelv megértését lehet közös munkával elérni és erre 
kell az iskolában okvetlenül törekedni».1 Tehát ne tanítsunk — erre 
következtet maga Kármán 1 2 — nyelvtant, de még nyelvet se önmagáért, 
hanem az irodalomért, melyben a nyelv él.

Ha ilyen őzéit tűzünk a német nyelvi oktatás elé, és ha a közvéle
ménynyel szemben, mely nincs tisztában a gymnasium ideális feladatá
val, ily módon vonjuk meg ezen tantárgy határait, akkor valóban oly 
magaslatra emelhetjük, mely egyedül méltó a gymnasiális neveléshez. 
Akkor tanítványaink egy része nem fog tétlenül ülni óráink alatt, a 
másik része nem fog visszarettenni a nehézségektől, melyek neki szinte 
leküzdhetetlenek, hanem az egész osztály egyforma érdeklődéssel 
fogja kisérni a közös munka minden mozzanatát és örülni fog a lelki 
gazdagodásnak, mely az ilyen tanítás nyomában jár. A német oktatás 
csak ily módon szünhetik meg nyűgnek lenni tanár és tanitvány sze
mében, mert csak ez utón érhetünk el oly eredményt, mely méltó mind
kettő buzgalmára. Mert az affále tanítás, mely a közvélemény sürge
tésére a gymnasiumban terjedni kezd, az észak-német bonnok feladata 
és a gyermekszobába való. Tanítsunk irodalmat és nyelvet csak annyi
ban, a mennyiben az irodalom megértésére szükséges. Mutassuk meg 
ifjúságunknak eredeti alakjokban azokat az eszméket, melyek irodal
munkra már is hatottak, vagy a melyeknek hatása kívánatos. Mennyi 
bölcseleti eszme és mennyi aesthetikai eszmény van a németek gazdag 
irodalmában felhalmozva, melyeknek általános emberi értékök van, és a 
melyek sajátos jellegünk veszélyeztetése nélkül sok irányban megtermé
kenyíthetnék és elmélyíthetnék a mi irodalmunkat is. Ez legyen czélja 
a gymnasiumi német oktatásnak, ennek van nemzeti értéke, és ezt el is 
érhetjük, ha a melléktekinteteket félre teszszük és csak erre törekszünk. 
Akkor nem fog előfordulni, hogy olyan tanulók, kik gymnasiumi tanul
mányaik végén az érettségi vizsgálat alkalmával magyar szöveget jól 
vagy jelesen fordítottak német nyelvre, egyetemi pályájuk befejeztével 
dicséretes szakképzettségök daczára sem kaphatják meg oklevelöket, 
mert szakmájok körébe eső német szöveget nem tudnak magyarul inter
pretálni. Ez igazán jellemző német oktatásunkra : sokat markolunk, de

1 ü. o. 92. 1.
2 Kármán, Adatok a gymn. oktatás elméletéhez 92. 1.
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keveset fogunk. Minek is fordíttatunk az érettségi vizsgálatnál ma
gyar szöveget német nyelvre, miért nem olvastatunk velők a szóbeli 
vizsgálatnál német szöveget, a mikor arra is nyílnék alkalom, hogy a 
szöveghez fűződő' kérdések alapján megtudhatnék, mennyire tájékozot
tak azokban az æsthetikai és phylosophiai gondolatokban, melyek nem
csak a német irodalmat, hanem ennek révén az egész világirodalmat át 
meg áthatották. Latin nyelvi tanításunk immár ebben az irányban 
halad, a gymnasiumban azonban minden idegen nyelvet ilyen módon 
és ilyen czélból kellene tanítani. B leyer Jakab.

A TANÁRKÉPZÉS UJ SZERVEZÉSE.

— Okiratok. —

I.

Nagyméltóságú Báró, Igazgató Úr !
A középiskolai tanítás gyakorlati viszonyainak szemléletéből.azt a 

meggyőződést merítettem, hogy a budapesti középiskolai tanárképző 
intézetnek jelenleg érvényes szabályzata több tekintetben elavult, a mai 
fejlettebb követelményekkel meg nem egyező, a tanárképzéssel járó kü
lönleges feladatok megoldására szervezeti okokból nem eléggé alkalmas.

Többszörösen elismerték ezt az intézet tanárai is, kiknek igyeke
zete gyakran azért nem vezethetett megnyugtató eredményre, mert az 
intézmény szervezeti hibái sem kellőleg összehangzó, sem eléggé beható 
működést nem engedtek meg. A tanárképzés jelenlegi rendjének több 
fogyatkozása onnan ered, hogy maga a szabályzat sem juttatja szabatos 
módon kifejezésre a tanárképző intézet czéljait.

E hiba idővel mindinkább érezhetővé vált, a mikor t. i. más, rész
ben hasonló rendeltetésű intézmények keletkeztek a budapesti főiskolák 
kötelékében vagy' azok mellett, s a midőn a hatáskörök keresztezése kö
vetkeztében a tanárképző intézet szervezetének amúgy is bizonytalan 
körvonalai mind jobban elmosódtak, a jelöltek pedig nem ritkán teljes 
bizonytalanságban voltak az intézetről s ennek feladatairól.

A czéloknak eme határozatlansága maga után vonta azt, hogy az 
intézet működésében a közös feladatok tudata s a kellő munkafelosztás 
nem érvényesülhetett ; de nem honosodhatott meg a kívánatos fokban 
és mértékben az sem, a mit a tanárképzésben elsőrendű feladatnak te
kintek : tanár és a jelölt gyakoribb és közvetlenebb érintkezése, a tanár 
személyes ráhatásának mindennél becsesebb eszköze.
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Nem volt továbbá lehetséges e jelenlegi keretben azt a fontos őzéit 
elérni, hogy a jelöltek számára oly összefoglaló és áttekintő előadások 
tartassanak, melyekre épen a tanárképzés szempontjából a főiskola tudós 
munkássága mellett különös súlyt helyezek.

A mily kétségbe nem vonható az, hogy az egyetem első sorban 
magát a tudományt, minden különleges vonatkozás nélkül, tartozik ta
nítani, úgy másrészt nem tartom kétségesnek azt sem, hogy e feladat 
nemcsak nem zárja ki, de sőt magában foglalja az arról való gondosko
dást is, hogy azok a hallgatók, kikből majdan középiskolai tanárok vál
nak (s a kik a hallgatóság túlnyomó többségét teszik), egyetemi tanul
mányaik során alkalmat nyerjenek a szakjokba vágó disciplinák kölcsö
nös vonatkozásainak és összefüggésének beható megismerésére, a tudo
mány legfőbb részeinek áttekintésére.

Mindezeknek és más itt nem részletezhető okoknak megfontolása 
s a középiskolai tanítás új terveinek kibocsátása után most már szüksé
gesnek tartom, hogy a budapesti középiskolai tanárképző intézet az éve
ken át folytatott tárgyalások és tanulmányok alapján megfelelőbb szer
vezetet nyerjen ; mert ha a tanítás terveinek nagy fontossága van, még 
nagyobb jelentőséget kell tulajdonítanom annak, hogy a tanterveket oly 
tanári nemzedék hajtsa végre, mely főiskolai tanulmányai idejében egy
részt megtanulta a tudományos módszeren épülő komoly munkásságot, 
de másrészt megtanulta azt is, hogy az egyes tudományok elméleti 
igazságai mikép függnek össze egymással s végső eredményeikben mikép 
hatnak vissza a köznevelés feladataira.

A fentiekre való tekintettel a budapesti középiskolai tanárképző 
intézetnek jelenleg érvényes szabályzatát a f. tanév végével hatályon 
kivül helyezem és az intézetet mostani szervezetében véglegesen fel
oszlatom.

Nem tehetem, hogy ez alkalommal az illető tanároknak évek 
hosszú során keresztül kifejtett s a szabályzat hiányaival szemben két
szeres méltánylást érdemlő fáradozásaikért legmelegebb köszönetemet 
ki ne fejezzem. A jövő tanév elejétől kezdve életbe léptetem az idezárt 
Szervezeti Szabályzatot, mely az összes idevágó eddigi tervezetek és 
munkálatok felhasználásával készült.

Ezen új Szabályzat kidolgozása alkalmával a legelső és legfőbb 
elvnek kivántam tekinteni azt, hogy az új szervezet a főiskolák részére 
biztosított autonomikus jogokat a legcsekélyebb mértékben se érintse. 
Ez elv Kifejezésre jut az egész szabályzatban, de főleg annak 8. §-ában, 
mely úgy intézkedik, hogy a főiskola tanárai esetről-esetre s a fenforgó 
szükséghez képest felkéretnek a tanárképzés különleges munkájában való 
tényleges részvételre és csak ha e felkérésnek engedve, magukra vállal
ják a közreműködést, következik be az illető tanárok megbízása.
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Megjegyzem itt, hogy a megbízásokkal egybekötő tt tiszteletdíjak 
jövőre az elvállalt munka mérvéhez fognak igazodni.

A szabályzatnak egy másik, fontos rendelkezése az ügyvivő tanács
nak a szervezése. Mivel a tanárképző intézetnek sem külön helyisége, 
sem külön tanári kara nincsen, s mert ennélfogva a működés soha sem 
volt kellőleg áttekinthető, czélszerűnek mutatkozott о ly orgánumnak lé
tesítése, mely kiterjedt hatáskörrel, de nagy felelősséggel is ellátva, kö- 
telességszerűen gondoskodik mindarról, a mi a szorosan vett tanárképzés 
körébe vág. E tanácsot tekintem az egyébként szabad mozgást biztosító 
szervezetben az összekötő kapocsnak, az állandóság szükséges tényezőjé
nek, melytől a tanárképzés ügyeinek gondos figyelemmel tartását és fej
lesztését várom.

Fontosnak tartom a repetitorok intézményét, mely a báró Eötvös- 
Collegiumban kitűnően bevált. A tanárok képzése körül számos oly fel
adat merül fel, melyeknek elvégzését a főiskolai tanároktól nem lehet 
megkívánni. Minden szaknak főiskolai ellátásában maradnak hézagok, a 
tanárképzés gyakorlati szempontjából elbírálandó részletes feladatok, 
melyeknek kellő figyelembevételére nincsen idő és mód.

A fentiek értelmében szervezendő tanácsnak egyik legfontosabb 
feladata lesz az ily hézagok lehető megszüntetése végett, a speciális szük
ségletek kielégítése czéljából, az általam létesített repetitori intézményt 
a végrehajtásban gyümölcsözővé tenni, s különösen a munkakörök pon
tos és tervszerű kijelölésének nem könnyű feladatát lelkiismeretesen 
elvégezni.

A tanárképző intézet elnöki tisztére ezentúl is Nagyméltóságodat 
kérem fel, nem csak azon oknál fogva, mert ilyképen a tanárképzés czél- 
jaira hivatott budapesti intézmények vezetése egy helyen pontosul össze, 
hanem mert Nagyméltóságodban a közművelődés kérdései iránt oly lel
kes buzgóságot tapasztaltam mindenkor, mely nélkül magát az ügyet 
és annak sikerét veszélyeztetve látnám.

És habár jól ismerem azon nagy elfoglaltságot, mely Nagyméltó
ságod vállaira nehezedik, s teljes tudatában vagyok ama nagy áldozatnak, 
melyet Nagyméltóságodtól kérek, a jelen viszonyok között még sem te
hetek egyebet, minthogy a tanárképző intézetben való további szives 
közreműködésére számítsak.

E feltevésben Nagyméltóságodat a budapesti középiskolai tanár
képző intézet elnökévé öt tanév tartamára kinevezem.

Erről Nagyméltóságodat a szükséges előkészítő intézkedések szíves 
megtétele végett oly felkéréssel értesítem, hogy az igazgatónak és a ta 
nács többi tagjainak kinevezésére nézve lehetőleg mielőbb javaslatot 
tenni méltóztassék, mert miként az intézet újjászervezésének elvi kérdé
sei körül legbiztosabban véltem eljárni akkor, amidőn első sorban Nagy-
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méltóságod becses véleményét fogadtam el intézkedéseim alapjáúl és ki
induló pontjául, úgy az ügynek személyi részeit illotó'leg is mindenek 
előtt Nagyméltóságod javaslatait kell kikérnem, melyekben biztosítékát 
látom annak, hogy a most felállított elvek eredeti czélzataikhoz híven és 
a tudománynak és iskolának egyaránt meleg szeretetével fognak meg
valósíttatni.

Tisztelettel értesítem végül Nagyméltóságodat, hogy tekintettel a 
tanárképzés és tanárképesítés ügyének szoros kapcsolatára, egyidejűleg 
intézkedtem arról is, hogy a középiskolai tanárvizsgálati szabályzat 
átvizsgáltassék.

Fogadja Nagyméltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását.
Budapesten, 1899. julius hó 6.

Wlassics, s. k.

II.

A budapesti m. kir. középiskolai tanárképző-intézet szervezeti
szabályzata.

Kiadatott a vallás- és közoktatásügyi minister 1899. évi 38640. számú ren
deletével. 1

1. §. A m. kir. középiskolai tanárképző-intézet arról gondoskodik, 
hogy a középiskolai tanári pályára készülő főiskolai hallgatók a hivatá
suk szempontjából megkívánt szakszerű képzettséget és gyakorlati ké
szültséget tervszerű tanulmányi rendben megszerezhessék. A jelöltek tu
dományos szakképzésére főiskoláink előadásai, a gyakorlati képzésre a 
gyakorló főgymnasium és más fővárosi középiskolák szolgálnak. Különö
sen gondoskodik a tanárképző arról, hogy a jelöltek

a) a főiskolai előadások keretében minden szakban rendszeres tan
folyamot végezhessenek ;

b) előképzettségűk megszilárdítására és az egyetemi előadások kellő 
feldolgozására a tanárképző hatósága alatt álló repetitorok gyakorlatai
ban részt vehessenek ;

c) a szakképzettségük érdekében szükséges modern nyelveknek 
valamelyikét, első sorban a németet vagy francziát, teljesen megtanulják.

2. §. A tanárképzés czéljára szolgálnak:
a) a tanárjelöltek számára megállapított programm értelmében 

tartott előadások és gyakorlatok ;
b) az Eötvös-Collegium, melyről külön szabályzat intézkedik;
c) a gyakorló főgymnasium.
3. §. A tanárképző-intézet ügyeit vezetik :
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a) az elnök ;
b) az igazgató ;
c) a hét tagból álló tanács.
4-. §. A tanárképző élén az elnök áll, a ki az intézetet vezeti és a 

hatóságokkal szemben képviseli, annak munkásságára felügyel s általá
ban mind a vallás- és közoktatásügyi minister intézkedéseit, mind a ta 
nács megállapításait végrehajtja.

5. §. Az igazgató az elnököt helyettesíti s a tanárképző ügyvitelét
intézi.

6. §. A tanács évnegyedenként tartandó rendes üléseiben tárgyalja 
a tanárképző ügyeit. Jegyzőkönyveit és a szükséges fogalmazványokat a 
jegyző készíti el, kit az elnök előterjesztésére a vallás- és közoktatásügyi 
minister alkalmaz és díjaz.

7. §. Az elnököt, az igazgatót és a tanács többi tagjait, öt—öt évre, 
a vallás- és közoktatásügyi minister nevezi ki.

8. §. A tanács teendői :
aj az egyes szakok számára az illető főiskolai tanárok közreműkö

désével, a tanárjelöltek négy évi tanfolyama alatt tartandó előadásokra 
és gyakorlatokra irányt adó programmot állapít meg ;

b) ennek értelmében a tanárképzés szempontjából szükséges elő
adások tartására főiskolai tanárokat kér föl ;

c) a mennyiben a főiskolai tanárok ezen előadások megtartását 
elvállalják, tiszteletdíjuk iránt előterjesztést tesz a ministerhez ;

d) repetitorokat, illetőleg nyelvmestereket alkalmaz, kiket a vallás- 
és közoktatásügyi minister helybenhagy és a tanárképző költségvetésé
nek keretében, a tanács javaslata szerint díjaz ;

e) az igazgató jelentése alapján a tanárjelölteket a tanárképző tag
jaiul fölveszi ;

f) a programm megtartását és a repetitorok működését ellenőrzi ;
g) a tanfolyam befejeztével a tagoknak tanárképző-intézeti végbi

zonyítványt ad.
9. §. Az előadó tanárok tiszteletdíja félévenkint — heti egy elő

adási, ill. gyakorlati óra után — 100 írtban állapíttatik meg. A tanács 
tagjainak évi tiszteletdíja 500 frt, melyért a megállapított programm ér
telmében elvállalt előadásaikat is megtartani kötelesek.

10. §. Úgy az igazgató, valamint a tanács tagjai a középiskolai 
tanárságra készülő hallgatók irányzására, a netalán kivánatos tanácsadás 
és útbaigazítás czéljából, hetenkint legalább egy-egy állandó órát tűznek 
ki a tanárjelöltek fogadására.

11. §. A tanárképző elnöke, igazgatója és tanácsa tartoznak gon
doskodni arról :

a) hogy évenkint, az illető szaktudomány természetéhez képest oly
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bevezető előadások tartassanak, melyek az egyetemre lépő hallgatókat 
kellőképen tájékoztassák választott szaktanulmányuknak föladata, mód
szerei és irodalma körül ;

b) hogy az előadások sorában rendes két vagy három évi időszak
ban a középiskolai tanárképzés követelte tanulmányoknak minden fon
tosabb ága oly terjedelemben és irányban tárgyaltassék, hogy a tanár
jelöltek tudományszakuk alapelveit, módszereit és több tanait rendsze
res összefüggésben az egyetemi évek alatt megismerhessék és elsajá
títhassák ;

c) hogy a tanárjelöltek olynemű gyakorlatokban és értekezletekben 
részt vehessenek, melyek elősegíthetik a jövendő tanárok jártasságát ta
nulmányaik alkalmazásában és ügyességüket a tudományos munkálko
dás eszközeinek felhasználásában ;

d) hogy a jelöltek egyetemi tanulmányaik befejezése után, esetleg 
a szükséghez képest már előbb is, első sorban a gyakorló főgymnasium- 
ban, de a körülményekhez képest más fővárosi tanintézetben is, a pæda- 
gogiai gyakorlatot megszerezhessék és a középiskolai módszeres tanítást 
elsajátíthassák. Ha e gyakorló útmutatással más fővárosi középiskolák 
tanárai bízatnak meg, ezek méltányos díjazásban részesülnek.

12. §. A tanárképző-intézet félévi tanrendét a tanács deczember, 
ill. május elején tartandó ülésében állapítja meg, mire az igazgató annak 
közzétételéről gondoskodik.

13. §. A tanárképzés czéljából hirdetett előadások hallgatása, vala
mint a megfelelő gyakorlatokban való részvétel szabadságában áll min
den egyetemi és műegyetemi rendes és rendkívüli hallgatónak, a meny
nyiben a kitűzött óra s a rendelkezésre álló hely és eszközök ezt megen
gedik ; de a tanárképző tagjai kötelesek a kijelölt előadásokat hallgatni 
és a szakjuknak megfelelő gyakorlatokban szorgalmasan és tevékenyen 
résztvenni. A mennyiben ezt elmulasztják, a tanács őket a tanárképző
intézeti tagok sorából törölheti.

14. §. A tanárképző tagja lehet minden, az egyetemen vagy mű
egyetemen rendes hallgatóul bejegyzett tanárjelölt, a ki a kijelölt határ
napig a tanárképző igazgatójánál fölvételre jelentkezik.

15. íj. A törvényhozás által a tanárképzés czéljaira megszavazott 
ösztöndíjakat a vallás- és közoktatásügyi miniszter az elnök fölterjesztése, 
ill. javaslata alapján (16. §.) rendszerint a tanulmányok egész folyamára 
adja, esetleg azontúl is, míg az ösztöndíjas alkalmazást nem nyer ; azon
ban azzal a kikötéssel, hogy az illető tanulmányainak kötelességszerű 
teljesítésén felül, rendes időben a tanárképesítés követelte vizsgálatokat 
is kellőképen megállja.

16. §. Az ösztöndíjért folyamodók kérvényeit, az illető szak
tanárok írásbeli jelentése alapján és a tanács meghallgatásával, az elnök
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terjeszti föl indokolt javaslatával a vallás- és közoktatásügyi minisz
terhez.

17. §. A tanfélévek végén a tanárképzőnek minden tanára jelentést 
tesz hallgatóinak haladásáról,esetleg saját működéséről és tapasztalatairól, 
melyeknek kapcsán az ügy érdekében felmerülő javaslatait vagy óhajait 
is közli az elnökkel. E jelentések alapján az igazgató összefoglaló jelen
tést terjeszt a vallás- és közoktatásügyi miniszter elé.

IRODALOM.

Sam m lung' fr a n z ö s is c h e r  A u fsa tz th e m a ta  (mit Dispositionen und 
Vocabular). II. Theil. Yon A. Bechtel und Dr. Cli. Glauser. — Wien, 
1899, Manz, 300 lap. Ára 1 frt 80 kr.

Ennek az alapos műnek első kötetéről e folyóirat tavalyi évfolyamá
ban (VII : 500 1.) számoltam be. Immár előttem fekszik a második, jóval 
terjedelmesebb és nehezebb rész, mely a szerzők bevallása szerint is a 
felsőbb osztályoknak, továbbá mindkét nembeli tanító- és tanárjelöltek
nek van szánva, módszerben és részben beosztásban is az első részszel 
megegyezik, a miért ez alkalommal rövidebben végezhetünk. Lényeges 
tartalmi különbség, hogy az amott előfordult hat csoporthoz e második 
részben két újabb j árul, mely az idegen nyelvi tanítás magas követel
ményeit tartja szem előtt; ezek a kivonatok és összefoglalások (resumes) 
33 darabbal és az értekezések (dissertations) 65 olvasmánynyal illetőleg 
tervezettel. E két új csoportban a szerzők, igen helyesen, főleg oly 
anyagot adnak, mely az újabb irodalomból van merítve ésfranczia viszo
nyokra vonatkozik, miközben tekintettel vannak a nőkérdésre is. így a 
résumés csoportban Corneille, Bacine és Molière színdarabjainak tar
talmi kivonatai mellett, képviselve vannak V. Hugo, A. Daudet, Coppée, 
Theuriet, Claretie, Verne, Zola stb. ; a dissertations fejezetben pedig 
számos rendkívül értékes és ügyes tétellel találkozunk, melyek közül ime 
csak néhányat említek : Le caractère des Français, La Fontaine obser
vateur des animaux, Mme de Sévigné : ses qualités et ses défauts, Com
parer les types de Mme Jourdain et de Chrysale, Les rôles des «Mères» 
dans les tragédies de Bacine, stb. — Már ebből is láthatni, hogy ezek, 
sajnos, a mi középiskoláinknak keretét, tanulóinak (és tanárainak) 
képességeit nagyobbára túlhaladják, más szóval, hogy e II. kötet hatá
rozottan a felsőbb kiképzésre és a leghaladottabbaknak van szánva. 
Ismétlem, nem vagyok barátja a franczia fogalmazással való éretlen 
kísérletezésnek és azért nagyon üdvösnek tartom, hogy az új revideált
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tantervek végleges alakjukban e tekintetben enyhültek és szerényebb 
követelésekkel is beérik.

Köszönjük még meg a szerzőknek azt a nemzetközi figyelmességet, 
melylyel a feldolgozott és három oldalon át felsorolt tan- és segéd
könyvek jegyzékébe néhány magyar művet is felvettek, névszerint Bar
los- Chovancsák, Mendlik, Sclilutt és Valló könyveit.

Komoly törekvésű tanárjelöltek és tanárok, ha képezni és tovább
képezni akarják magukat, nagy haszonnal forgathatják az ismertetett 
művet ; tanári könyvtárakba való beszerzését jó lélekkel ajánlhatom.

K em én y  F e r e n c z .

Z ur R efo rm  d e r  k la ss isc h e n  S tu d ie n  a u f  G y m n a sien , von
Dr. Max C. P. Schmidt, Gymnasialprofessor in Berlin. Leipzig, 
Verlag der Dürer’sclien Buchhandlung 1899.

A középiskolában tanítandó classikus nyelvek körül még mindig 
foly a harcz, nemcsak nálunk, hanem majdnem minden európai állam
ban. A küzdelem — pro és contra — még mindig heves. Hisz Franczia- 
országban épen most a senátustól az érettségi vizsgálat, baccalaureatus, 
reformálására kiküldött bizottság előadója Pozzi, a szenátus kiváló tagja 
és korunk egyik leghíresebb műtő orvosa ezeket mondja a classikus 
nyelveknek a középiskolákban való tanításáról a szenátus plénuma előtt 
felolvasott «Rapport»-jában : Pour un savant contemporain les langues 
anciennes sont pour ainsi dire un objet de luxe. Qui oserait soutenir que 
ce ne soit pas un luxe inutile et que nos médecins contemporains au 
milieu de progrès incessants qui sollicitent leurs attentions et absorbent 
leurs loisirs aient le temps de savourer une ode de Horace ou une idylle 
de Théocrite.* (Korunkbeli tudósra nézve a régi nyelvek — hogy úgy 
fejezzem ki magam — luxus-tárgy. Ki meri állítani, hogy ezek nem volná
nak haszontalan fényűzési tárgyak, s azt, hogy korunk orvosainak, — ama 
folytonos haladás közepette, mely minden figyelműket leköti és minden 
szabad idejöket igénybe veszi, még idejök volna egy Horatius-féle ódát 
vagy Theokritos egy idylljét élvezhetni ?)

Különben Németországban a classikus nyelvek tanítása körüli 
harcz sohasem szünetelt, talán a leghevesebben épen itt dühöngött. 
A tárgyhoz a legkiválóbb tudósok szóltak, de mégsem döntötték el a 
dolgot. Nemrég egy élénken és ügyesen megírt könyvecske vonta magára 
azok figyelmét, kik a classikus nyelvek tanítását annyira követelik.

* Lásd bővebben, F. Brunetière Encore le baccalauréat ez. czikkét. 
Megjelent a Eevue des deux Mondes 1899. évi julius 1. számában.
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E művecskét Dr. Schmidt berlini gymn. tanár bocsátotta közre és czímét 
fentebb közöltük.

A szerző mintán a Humanismus és a realismus definitióját adta, 
vázolja ama harczot, mely e kettő között folyt, hogy azután áttérjen valódi 
tárgyára, azt a kérdést feszegetvén, vájjon a classikus nyelveket kiküszö- 
böljük-e a középiskolai tantárgyak közül. A könyvecske IV., V. és VI. 
fejezetei tehát érdekes plaidoyer a classikus tanulmányok fentartása 
mellett.

Már abban igaza van szerzőnknek, hogy igen sokan vannak, a kik
nek a classikus nyelvek tanítására vonatkozólag észrevételei vannak. 
Szerzőnk összeállítja sorban a classikus stúdiumok ellenzőit. A keresz
tény hitvallásuaknak nem fog tetszeni, hogy az ifjúságot oly vallások
kal foglalkoztatjuk, melyek az egy istenben való hitet nem tanították ; 
a mely vallások az örök üdvösség boldogságát, sem a személyes felelős
ség kötelességét nem fogták fel, a melyek egy könyörtelen és vad fatum 
fogalmához, de nem egy könyörületességet osztó isten fogalmához 
jutottak.

Az emberszerető ethikm az ember értékéről fönnálló oly nézetet 
meg fog vetni, a mely a gyermek szent ártatlanságáról és az összes em
berek teljes egyenlőségéről szóló tant nem is sejtette még, sőt a rabszol
gaságot szóval és tettel tanította és amaz embereket, kik keresztény 
vallásukhoz hívek maradtak, kínzások alá vetették, vagy tűzhalálra 
ítélték.

Az emancipált asszony sem akar tudni oly korról a mely a nőt 
a ház hátsó terére utasította és megakadályozta abban, hogy a férfiak 
sorában, a közéletben részt vegyen és bizonyára félre fog dobni 
oly tankönyveket, a melyekben fordításul ily mondat fordul elő : «A nő 
engedelmességre, a férfi parancsolásra termett. »

Az aggódó szülők, bizonyára el fognak átkozni oly kort, melyben 
genusszabályok, vocabuláriák és az oratio obliqua, mint ragadozó vám- 
pyrok és gonosz bacillusok a gyermekek egészségét aláásni törekszenek.

A buzgó természettudós a legnagyobb megvetéssel az emberek 
ama generátiójára fog nézni, a melynek a sejtek tanáról még fogalma 
sem volt és mely nem ismert oly kort, hol «a gőzzel utaztak, a villámmal 
írtak és a napsugárral festettek.»

A germanista inkább a gazdag német nyelv, irodalom és kultúra 
kincseire fog rámutatni, a melyek nem vétetnek kellő figyelembe, mi
vel az ifjúságot évek hosszú során át arra kényszerítették, hogy főfigyel
mét holt nyelvek, idegen irodalom és kultúra felé fordítsák, sőt még a 
romanista inkább Scott-ra és Bozra, Moliérere, és Daudetre fog utalni, 
inkább London és Páris mozgalmas életének fog elsőbbséget adni a 
romok között való séta fölött ; Shakespeare tanulmányozását moder-
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nebbnek, közelebb fekvőnek és hasznosabbnak tartja, mint Sophok- 
lesét.

Szerzőnk sorban válaszol emez ellenvetésekre.
A kereszténynek azt feleli, hogy valamely hitet ismerni még nem 

jelenti azt, hogy azt hiszszük is, különben pedig a görög polytheismus 
is már egy egész sereg művelt görög emberre nézve meghaladott állás
pont volt.

Az ethikusnak imigy válaszol : Igaz, hogy az ókor a gyermek 
ártatlan naiv korát nem tartotta annyira tiszteletben, mint a mai kor, de 
a fiúszere tetet csak a legaljasabb ember űzte, Sokrates viszonya Alkibiades- 
hez teljesen tiszta volt. És a mi a rabszolgaságot illeti, arra figyelmez
tet szerzőnk, hogy a római császárok idejében már a törvényekben is 
ki van mondva az összes emberek egyenlőségének elve, sőt emez elv 
végre is hajtatott. Különben az inquisitio számos keresztény embert 
áldozott fel és ne feledkezzünk meg ama tényről, hogy az utolsó boszor
kányt Mexikóban csak 1873-ban égették el.

Az emancipált asszonynak azt válaszolja : Hérának papnői Argos- 
ban és a Yesta szüzek Kómában azt bizonyítják, hogy a nőemancipá- 
tio előre haladottabb- volt, mint a mi korunkban még néhány évtized
del ezelőtt volt.

A szülőknek : A classikus tanulmányok csökkentése a természet- 
tudományok tanításának bővítését vonná maga után. Hát azt hiszik, 
hogy egy pár tuczat növénynévnek betanulásával nem lesznek ép úgy 
túlterhelve, mint egy pár szó vagy szabály betanulásával? A túlterhe
lés okait, — ha tényleg megvannak, — egész másban kell keresni.

A természettudóshoz fordulva imigy igyekszik érveléseit meggyen
gíteni : A sejtek tana, a gőzgépek hajtó, erejének kihasználása, a távíró 
és a fényírás feltalálása nagyon is a legújabb korra esik. A ki ama kort, 
mely ezeket nem ismerte, törölni akarná a tantervből, hisz annak Leo
nardo da Vinci, Luther és Nagy Frigyes korát is törölni kellene onnan.

Ép úgy felel szerzőnk a germanistának és romanistának, arra 
utalva, hogy a classikus ókor tanulmányozását, még a modern philolo- 
giával foglalkozók sem bánták meg, sőt tanulmányaikban az még elő
segítette őket.

A mint látjuk, Schmidt igyekszik minden pártnak felelni, mind 
a mellett nem tartjuk a szerző érveléseit mindenütt találóknak, főleg 
a modern philologiával foglalkozók teljesen nélkülözhetik a classi
kus nyelveket és a mit e nyelvek helyettesítéséről mond, épen el nem 
fogadható. Hisz a helyettesítésnél nem épen a természettudományokra 
kell gondolnunk ; az említette nomenclaturán kívül vannak olyan tár
gyak is, melyek a tanúlónak elméjét inkább érdeklik.

Ezen érvelések után, szerzőnk fejtegetése szerint, eme classikus
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tanulmányok már azért is mellőzhetetlenek, mivel szükségünk van oly 
neutrális földre, melyen tanítványainkkal bizonyos tárgyakat megvitat
hassunk és mivel Hellas és Kóma volt az, mely a tudományok alapfogal
mait megalkotta. A mathematika és természettudományok, bölcsészet és 
államtudományok, poétika és a művészet systemái ott készíttettek és 
dolgoztattak ki.

A classikus ó-kor - hangsúlyozza szerzőnk oly közel áll a gyer
mekkorhoz, mint egyetlen egy kor sem, s Hellas és Eóma, mintegy két 
ragyogó gyermekszem, a melyekkel az emberiség gyermekkora reánk néz.

Szerzőnk továbbá nem helyesli a nyelvek tanítását inductiv utón 
és a régi nyelvek tanításánál a régi görög mathematikai és természettani 
tanulmányok tekintetbe vételét követeli, sőt Ígéretet is tesz, hogy a 
fönt említett görög mathematikai, és physikai tanulmányok tanulására 
szükséges chrestomathiáját közre fogja bocsátani.

Az inductiv módszert a classikus nyelveknél már azért sem tartja 
czélhoz vezetőnek, mert a tanuló nem búvár, ehhez hiányoznak nála az 
érett ítélő képesség, gazdag tapasztalat és mély tudomány. Ha pedig a 
tanár pótolja e hiányokat, akkor az ilyen inductio elveszti a tanulók előtt 
a psychologiai alapot és képzőerőt, tehát czélszerütlen. A szerző itt téved, 
nem követelheti a tanár a vizsgálódás oly nagy fokát, mely meghaladja 
a tanulók értelmi erejét, s a tanulókról sem tehetni fel, hogy számos 
példából, melyek már előfordultak, egyszerű szabályokat, ragozásokat 
le ne vonhassanak.

Egy másik ellenvetése, hogy az olvasmányban a legtöbb nyelv
tani jelenség csak bizonyos időszakokban ismétlődik ; ebben az a ve
szély rejlik, hogy a tanulók az egyes szabályokat a következőig el fog
ják felejteni. A helyesen megválasztott tankönyv e bajon is segíteni fog 
és a tanár igyekezni fog a már elsajátított szabályok ismeretét az újab
ban tárgyaltak mellett ébren tartani.

A mi pedig szerzőnk abbeli kívánságát illeti, hogy a régi görög 
mathematikusok és természettudósok műveit is ismertessük, teljesen 
felesleges, tekintetbe véve e tudományoknak korunkban történt rend
kívül nagy előhaladását. Philologiai szempontból pedig sokkal értéke
sebb és vonzóbb olvasmányok állnak mind a görög, mind a latin 
irodalomból rendelkezésünkre.

A mint láttuk, szerzőnk lelkes védője a classikus tanulmányok
nak, de itt-ott túllő a czélon. Új Schmidt könyvében a görög és latin 
mathematikusok és természettudósok műveinek a középiskolai tantervbe 
való fölvétele. Azonban midőn e tárgyak könnyebb fejtegetése czéljából 
ilynemű chrestomathia kibocsátását Ígéri, ily könyv mindenesetre érde
kes, de vájjon azt a tanítványok kellő haszonnal forgatni is fogják-e, az 
már más kérdés.

31*
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Végül ama kívánsága, hogy a humanismus és a realismus egymás 
mellett igen könnyen megállhat, egyáltalában nem is realizálható.

Annak ellenére, hogy szerzőnk itt-ott téved, mindazok, kik a clas- 
sikus nyelvek tanításának reformjával foglalkoznak, mely különben 
nálunk is napirenden van, e művecskét nagy haszonnal fogják olvasni.

Székesfehérvár. Тиш  J ózsef.

E n rico  C oecliia: A n t o ló g ia  la tin a . Torino, 1898. (Az I. osztály latin 
olvasmányai.)

A latin nyelv tanításának hívei és barátai Németországban majd
nem általában ma is azt a régi elvet vallják, hogy e tanításnak első sor
ban formálisnak kell lennie ; a latin nyelvnek rendkívül szabályos, tel
jesen kifejlődött, megállapodott s az élő nyelvek élő organismusának 
folyton változó, fejlődő s a szomszédos nyelvek állandó hatása alatt álló 
formáitól egészen eltérő, határozott alakjai vannak s épen ezért e 
nyelv tanítása leghathatósabban elősegítheti az ifjú elme formális kép
zését ; ebből a nyelvből jobban, szabatosabban megtanulhatja a növen
dék azokat a nyelvtani alakokat, melyek az élő nyelveknek egyikében 
sem találhatók meg mind. Ez a felfogás minálunk ma már alig talál 
követőre ; hisz kétségtelen, hogy az alaki tanításnak csak eszköznek sza
bad lennie a latin tanítás bizonyos fokán és ott is mérséklettel alkal
mazva; a czél az, hogy megösmerje a növendék az írókat s ezek olvasása 
kapcsán beleélje magát abba a régi világba, melynek folyománya a mos
tani, hogy az emberiség nagy múltjához csatlakozzék, hogy a traditio 
szálain részesévé legyen az emberi társadalom legbecsesebb vívmányai
nak, a hazának, a dicsőségnek, a becsületnek, a vallásnak és ideálnak, 
melyek a traditióban mind bennfoglaltatnak. (Felméri.)

Világos, hogy ezt a czélt a grammatikával soha sem fogjuk elérni ; 
itt arra van szükség, hogy a növendék magát a nyelvet, a nyelv anya
gát, szókincsét, constructióját, egyes részeinek összekapcsolódását és 
tagozódását együtt és egyszerre ismerje meg. Erre pedig csak az inductiv 
módszer vezethet. Csak ez nyújt alkalmat a növendéknek arra, hogy 
mindazt, a mit a grammatika száraz, holt anyagrészecske gyanánt ismer
tet, a maga helyén megelevenedve, a tartalom, az összefüggés és annak 
varázsfénye által megvilágítva lássa, ismerje, élvezze.

Ha a növendék nemcsak értelmetlen s reá nézve érthetetlen, épen 
ezért nagyon nehéz grammatikai szabályokat tanul, hanem önmaga 
kezébe veszi az olvasmányt, megtanulja, hogyan kell bonczolni, elemezni, 
míg az egészet megérti : ez analytikus működéshez fűződő ethikai érzetek
ben nemcsak a figyelem, szorgalom és a felfogás, hanem a növendék egész
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egyénisége olyan hatalmas támogatóra talál, hogy azt a tanítónak igno- 
rálnia nem szabad.

Büszkén mondhatjuk, hogy a kezdeményezés babérja ezen a téren 
a mienk. Latin nyelvet inductiv módszer szerint Kármán tanított leg
először a gyakorló iskolában, az ifjúság számára való első inductiv latin 
nyelvtant pedig Bartal írta. De hisz ezek köztudomású dolgok. Annál 
csodálatosabb azt látnunk, hogy a németek még általában erősen ragasz
kodnak az alaki tanításhoz s csak újabban kezdenek egy keveset engedni. 
Számottevő kísérlet pl. a Steiner-Schindler-féle grammatika (Lipcse, 
1889), de azért legelterjedtebbek még mindig az Ostermann—Müller-féle 
(I. o. 26. kiadás, 1890., II. o. 20. kiadás 1899), továbbá az Arndté 
(Lipcse. 1885—1891-ig több kiadás), a Gruberé (1874, 5. kiadás) a Steg- 
manné (1893, 6. kiadás), Schmalze stb. Ausztriában az oly számos ki
adást ért és nálunk is nagyon elterjedt Schultzot széltibe-hosszába hasz
nálják. Még rosszabb a helyzet Olaszországban, hol eredeti munkálkodást 
ezen a téren egyáltalában alig találunk. Ép ezért rendkívül örvendetes 
esemény számba megy, hogy közelebbről Turinban egy olyan könyv 
jelent meg, mely az I. o. latin tanításában határozott haladást, javulást 
mutat Olaszországra nézve. És már azt hiszem, reánk nézve sem lesz 
érdektelen, ha megismerkedünk e könyvvel ; hátha valami kevés okulá
sunk is lehet belőle.

Teljes czíme : Nuova antológia di prosa e poesia latina scelta 
ordinata ed annotate ad uso progressive déllé scuole elassiche da En
rico Cocchia. Vol. I. per la prima classe del ginnasio. Seconda edizione 
interamente rifatta ed emendata. Torino (Loeschcr), 1899. 8. с. XVI.  
727. I. — Beosztása a következő : az I —YI. részben gyakorlatok vannak 
a név- és igeragozás teljes begyakorlására, a VII. r. 15 phaedrusi mesét 
tartalmaz a könnyebbek közül ; következik a VIII. r.-ben, 39 pont alatt 
egy sereg detti e fatti memorabili, a IX.-ben Martialis 9 epigrammája, 
a X-ikben végre 7 levél (Cicero, Plinius, Philippus). Az összes mondatok 
és olvasmányok magukból az illető írókból vannak véve, kiírva az ere
deti versben, vagy prózában ; olasz gyakorlat vagy olvasmány nincs ; 
a könyvet egy latin-olasz szótár fejezi be, a 87—127. lapon.

Itt tehát tulajdonképen egy latin olvasókönyvvel van dolgunk. 
Czélja az, hogy már kezdettől fogva hozzászoktassa a növendékeket az 
auctorokhoz s megkedveltesse vele őket ; épen ezért minden darabnál, 
ha csak egyetlen-egy mondat is, pontosan megjelöli a helyet, megnevezi 
az írót. Számot vetve az ilyen Anthologiák ama főfogyatkozásával, me
lyet általában fel szoktak hozni, hogy t. i. megszakítják a nagyobb iro
dalmi művek organikus egységét s folytonosan különböző tárgyú és 
értékű iratok felé vonják a tanulók figyelmét, a nélkül, hogy élénk érde
ket keltenének az író iránt, — azt mondja Cocchia az előszóban, — hogy
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épen csakis így lehet a figyelmet a nagyobb irodalmi művek felé terelni, 
mert érdeket keltünk a szebb és maradandóbb részek iránt. Az elme, 
mely egyszer megízlelte valamely író egy pár helyét, eme benyomást 
megőrzi és annálinkább kívánja majd az egésznek megismerését. Azt 
hiszem, a szerző fejtegetéseivel szemben bátran kijelenthetjük, hogy az 
ilyen anthologiáknak az alkalmazása nagyon nehéz, majdnem lehetetlen.

A latin tanítás kezdő fokán okvetetlenül együtt van a tanulás és 
gyakorlás, itt nem lehet gyakorlatok nélkül anthologizálni ; a felsőbb osz
tályokban pedig jobb, ha kezébe adjuk a növendéknek az egész írót, 
hadd lássa, forgassa, olvassa, próbálgassa ott, a hol neki tetszik. Az egész 
író még a kisebbekre is rendkívüli hatást tesz ; mikor megmutattam По. 
tanítványaimnak Phasdrus meséinek Teubner-féle füzetkéjét, rendkívül 
megörültek a gyerekek s annyira megkívánták a kedves könyvecskét, 
melyből egy pár darabot prózába áttéve, az első osztályban már megis
mertek volt, hogy azonnal mégis kértek, rendeljem meg mindnyájuk szá
mára. Az anthologia általában nagyon meg is köti a tanár kezét, s nem 
enged neki olyan szabad választást, a milyent ő szeretne ; lehet pl. hogy 
könnyebb, egyszerűbb és növendékeim felfogásához alkalmasabb fejeze
teket óhajtanék és keresnék, mint a milyeneket az anthologia nyújt. 
Végre pedig nagyon is igaz, hogy az anthologiák feldarabolják és szét
szórják a figyelmet, a helyett, hogy egy műre és egy íróra eoncentrálnák 
Igen természetes azonban, hogy mindazon nehézségeket, melyek az 
egész auetor teljes szövegének használatát megnehezítik, respectálnunk 
kell ; ezeken segíteni ritkán van módunkban.

Ettől eltekintve teljes elismeréssel konstatálhatjuk, hogy az induc- 
tiv tanítás alapjátíl szolgálható olvasmányok, hosszabb-rövidebb darabok 
kiválasztásában, vagy elrendezésében a Cocchia könyve teljesen megfelel. 
Hogy az összefüggő darabok hátul vannak és a mű elején az apró mon- 
datocskákat, sententiókat találjuk, ez — azt hiszem — nem okoz semmi 
nehézséget. Eendkívül helyesnek kell tartanunk továbbá, hogy az olvas
mányok között nemcsak prózai, hanem verses darabok is vannak. Hogy 
az I. o. fiuknak milyen örömet és gyönyörűséget okoz egy kis versecske, 
azt bővebben fejtegetni fölösleges ; igaz, hogy a Phasdrus meséiben a 
vers nem olyan rímes, szépen csengő, mint pl. egy olasz, vagy magyar 
rhythmusú versecske, de ez a külső forma is mindenesetre más és tetsze
tősebb, mint a próza hosszan elnyúló sorai és mondatai. A tartalom 
pedig, mely ezekben a mesékben van, határozottan kárpótol minden 
fáradságunkért ; a húsvivő kutya, a róka és az álarcz, az éhes kutyák, a 
nagyravágyó béka, az öszvérek és tolvajok, mészáros és majom, Aesopus 
és a pajkos fiú, a légy és az öszvér, az emberek bűnei, vajúdó hegy, a 
kopasz és a légy, a két kopasz, Aesopus és az író, a pásztor és kecskéje 
mind, mind megannyi tárháza a gyermekekre nézve a tanításban oly-

48  fi
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annyira szükséges ethikai motívumok felkeltésére alkalmas tárgyi rész
leteknek. Itt, ezekben a rövid mesékben érvényesülhet igazán az a peda
gógiai elv, hogy az egyszerűbbről, a gyermek érzelem- és gondolatvilá
gához közelebb esőről kell az összetettre, a bonyolódottakra, a távolabb 
levőre térni. S lehet-e egyszerűbb, természetesebb s a gyermeknek 
nagyobb gyönyörűséget okozó olvasmány, mint Phædrus meséi, hol 
még a fák is beszélnek ? Ezek a mesék az ő igazi tündérvilága és ezeknek 
az olvasásánál egész szívvel, egész lélekkel ott van. A mily jóízűen, okos 
tudással nevettek növendékeim az ostoba szamáron, mely azt hitte, hogy 
majd a spongyarakomány is könnyebb lesz a vízben, úgy mint előbb a 
só : ép úgy örültek a szomjas varjú okosságán, mely a szűk palaczkból 
is tudott inni : ép úgy csodálkoztak a két tarisznya meséjén s egymás 
hátán és mellén keresték a tarisznyákat, sőt egyik-másik még arról is 
meggyőződött, hogy vájjon az ember csakugyan nem látja-e a maga 
hátát. A mellett arczuk és szemük csak úgy ragyogott a boldogságtól 
megelégedéstől. Világos, hogy itt az ethikai motívumok rendkívül erő
sek és folytonosan ébren tudják tartani az érdeklődést, már pedig a figye
lem folytonosságának első feltétele épen a tárgyhoz fűződő érdek. A tanu
lás tehát sokszorosan meg van könnyítve s az emlékezet is talál támasz
tékot, mert a míg arra a mesére emlékezik, a hozzá fűzött szabályt is 
mindig fogja tudni a tanuló.

Szintúgy helyesnek és igen sikerültnek tartom a VIII. részben 
levő Detti e fatti memorabilit. Diogenes és Nagy Sándor, Cornelia a 
Gracchusok anyja, Az emlékezet, A tudásvágy, Achilles sírja, Zeuxis 
festő, Socrates és Xanthippe, Epaminondas halála, Solon vigasztalása, 
A spártaiak életmódja, Az éhség, Scipio Nasica és Ennius tréfája s más 
hasonló történetkék és adomácskák vannak ebben a részben, nagy része 
Cicero, Plinius, Seneca, Aellius, Macrobius, elbeszélése, előadása sze
rint, ezekhez fűződik Pittakus, Kleobulos, Solon, Khilon és Anacharsis 
egy pár bölcs mondása, Bührens Poetæ Latini minores kiadása alapján. 
Ezt a részt igen alkalmasnak tartom arra, hogy egyfelől Phaedrus 
versei mellett közbe-közbe prózát is olvassanak a növendékek, más
felől egy kissé közelebbről lássák azt a régi világot, melynek nyelvét 
tanulják.

Az idegen nevek és viszonyok természetesen magyarázatra szo
rulnak, és nem is épen oly egyszerűek, de azért elég alkalmasak a növen
dék felfogásához és eszejárásához.

A IX. részben levő Martialis-féle epigrammákat már sokkal nehe
zebbeknek tartom, itt már egész komoly és alapos világnézetre van 
szükség egy és más dolog megértésére ; mindazonáltal, 'főképen mivel 
erkölcsi tartalmúak (a hiú, a pajkos, a fösvény, stb ), egy kis magyará
zattal még érdekesekké is tehetők.



4 8 8 INCZK BÉNI.

Végre ismét igen kedvesek a X. ívben levő levelek, úgy hogy a 
mesék után mindjárt ezeket tartom kiválóan helyénlevőknek. Ciceró
ból van 4 lev. (1 Basilushoz, 2 feleségéhez 1 Trebatiushoz), továbbá 
kettő Pliniustól (Tacitushoz és Caniniushoz), az utolsó pedig Fülöp 
levele Aristoteleshez. Mind igen egyszerű és rövid, úgy hogy tárgya
lása semmi nehézségbe sem ütközik. Ha igaz — s pedig igaz, — 
hogy Cicero stilusának egyik legfőbb vonása az átlátszó tisztaság és a 
természetes egyszerűség, akkor ezek a levelek, melyekben egyszerűsége 
és természetessége leginkább kitűnik, kiválóan a növendék kezébe valók. 
Az a pár sor az érdekesnél érdekesebb motívumok egész sorozatát fog
lalja magában, mely a növendéknek értelmét, érzelmét egyformán meg
termékenyíti.

Az I—VI. r., hogy utoljára erre is rátérjünk, Esercizi (gyakorlatok) 
ez. a. apró mondatocskákat tartalmaz az alaktan teljes begyakorlására. 
I tt mindenekelőtt feltűnő az aránytalan beosztás ; az első declinatiónak 
csak 5 mondat jut, a másodiknak már 27. a harmadiknak pedig 121. 
Ettől eltekintve azonban a mondatocskák mindig úgy vannak megválo
gatva, bogy azon nyelvtani alakokból, melyeknek gyakorlására valók, 
mennél többet tartalmazzanak. Az I. deci. 5 mondata pl. a következő : 
Ibi semper est victoria, ubi concordia est. Nunquam secura est prava 
conscientia. Earam facit mixtúrám cum sapientia forma. Ardua prima 
via est. Verse amicitiæ sempiternae sunt. Ez ellen ugyan lehetne 
kifogást tenni. Igaz, nagyon helyes, de másfelől az is igaz, hogy 
az ilyen csoportosítások az összefüggő előadásban általában nagyon 
ritkák s helytelen dolog a növendéket hozzászoktatni, hogy ilyen szem
mel nézze az írókat. Igen természetes, hogy ez a kifogás első sorban 
az olyan darabok ellen irányulhat, melyek nem valamely íróból vannak 
kivéve, hanem, vagy át vannak alakítva, vagy pedig teljesen a tankönyv
írótól valók. — Cocchia lelkiismeretessége annyira megy, hogy minden 
apró mondatocska után pontosan kiírja, honnan való, így : Ardua prima 
via est. Ov. Met. 2, 63. Ez azért van, hogy már kezdettől fogva hozzá
szoktassa a növendékeket azokhoz az írói nevekhez s annál élénkebb 
vágyat keltsen az egésznek a megismerésére. Azt hiszem azonban, hogy 
igen sok egyszerre az írót is, meg a művet is megjegyezni.

Aztán minek terheljük a növendék emlékezetét olyan dolgokkal, 
melyekre későbben jól ráér. Különben is csak úgy tudna megtanulni 
és megtartani valamit a sok idegen névből, ha a tanár mindenikhez fűz
hetne legalább egy rövidke röpke szót, bemutathatná sorban mindenik- 
nek az arczképét, vagy szobrát stb. Már pedig mikor még azt is meg 
kell magyarázni, mit jelent ardua via prima est, akkor, azt hiszem, nem 
igen jut idő Ovidiusra és a Metamorphosisra. — Tovább menve, a hol 
csak alkalma van szerzőnknek is összefoglalni egy pár sort, pl. egy disti-
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chont, melyek összefüggő értelmet adnak, ott mindig külön összefog
laló czimet teszen elől, pl. La primavera. Et nunc omnis ager nunc 
omnis parturit arbos : Nunc frondent silvæ nunc formosissimus annus. 
Verg. Buc. 3, 56. Ilyen czímek vannak továbbá pl. a jóságról (2 sor 
Juvenalisból), a szerencse forgandóságáról (Ovidius 2 distichonja), a 
vágyakról, az erényről, az ifjúság kötelességeiről stb. mindmegannyi igen 
alkalmas arra, hogy egyfelől elvezesse a tanulót az apró, egyszerű mon
datoktól az összetettekhez, másfelől, hogy megismertessen vele egy csomó 
szebbnél szebb erkölcsi igazságot, morális, isteni és társadalmi törvényt.

A könyvhöz csatolt szótárról is csak azt mondhatjuk, hogy kellő 
gonddal és figyelemmel van összeállítva.

De nézzük most az érem másik oldalát. Cocchia különös tekintet
tel volt arra, hogy ne csupán a jó classikus költőket és írókat, hanem a 
legrégibbeket és az újabbakat is megismertesse egy pár szemelvényben 
é6 így annál világosabb képet adjon a latin nyelv történeti fejlődéséről. 
Azt hiszem azonban, hogy ez nem az I. o. dolga és egyáltalában érthe
tetlen, hogy miért kelljen a növendéknek már itt megismerkednie Publi- 
lius Syrus, Curtius Rufus, Au. Gellius, Justinus, Macrobius, Petronius 
nevével, holott csak azoknak lesz alkalmuk ez írókkal bővebben fog
lalkozni, kik épen a latin stúdiumra adják magukat valamikor.

Hanem ennél sokkal fontosabb kérdés, hogy ha iskolai haszná
latra szánta művét, miért nem tett belé olasz fordítási gyakorlatokat, 
azaz az I. osztályban el lehet-e választani az olvasókönyvet a gyakorló
könyvtől. Úgy látszik, talán ő is annak a felfogásnak a híve, mely egy
általában nem akar megengedni semmiféle fordítást az anyanyelvi-öl. 
Pedig a nyelvtanulásnak mindig ez a mértéke, hogy a mit anyanyel
vűnkre lefordítottunk, ugyanazt vissza tudjuk-e fordítani. A legjobb 
volna természetesen, ha a közvetlen módszert alkalmazva, feldolgoznók 
az olvasmányokat rövid, egyszerű kérdésekben, melyekre a feleletet 
könnyen megtalálja a növendék. Bizonyos, hogy valami gyakorlásra 
okvetetlenül szükség van ; e nélkül az olvasókönyv maga hiábavaló, az 
olvasás sikertelen.

Végre a legnagyobb hibája Cocchia könyvének, hogy nincs benne 
præparatio.

Az I. o. növendékeire nem lehet rábízni a szószedést és azok a 
rövid grammatikai meg stilisztikai magyarázatok, melyeket a lapok alján 
ad szerzőnk, nem pótolják a szótárt. Hogy a tanár mindent lediktáljon, 
az lehetetlen. Nálunk, a hol már oly sok jeles latin tankönyvet lehet fel
mutatni, nem is képzeljük az I. o. olvasó- és gyakorló-könyvét megfelelő 
gondos præparatio nélkül. De még a legradikálisabb formális grammati
kák is elkészítik az anyagnak legalább is jó nagy részét.

Mindent összevéve tehát, azt hiszem, hogy Cocchia Anthologiája

48'.»
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ebben az alakban egyáltalában sehol sem alkalmazható ; de alkalmas 
præparatio s megfelelő gyakorló rész szerkesztésével nagyon hasznavehető 
könyvet lehetne belőle csinálni.

Fiume. I n c z e  B é n i .

VEGYESEK.

Az «Eötvös-alap» jótéteményeiről. Kiosztás alá került a
jelen évben a nm. Wlassics Gyula miniszter úr által kiutalványozott 
1899-ik évi államsegélylyel, 1500 írttal és az 1898-ik évi egyesületi 
tiszta jövedelemnek az alapszabályok értelmében ösztöndijakra és segély- 
összegekre fordítható részével, 1000 írttal együtt különféle alapok jöve
delméből összesen 4450 frt. Beérkezett 128 folyamodvány, 75 tanuló 
ösztöndíjat, 49 egyesületi tag segélyt kér az « Eötvös-alap »-ból. A Gyer- 
tyánffy István-féle alapítvány kamataiért az Emke útján négy kartárs 
folyamodott.

Ezek közül 100—100 frtnyi ösztöndíjat nyert 3, 50—50 frt ösztön
díjat pedig 32 tanuló ; továbbá 50—50 frt segélyösszegben részesült 35 ta
nító illetőleg családja. Ezenkívül az «Eötvös alap»-nak felajánlott szabad
asztalok jótéteményében a múlt tanévben 106 vidéki tanító fia részesült 
Budapesten.

A lefolyt 24 évi működés eredményére nézve a következő adato
kat mutatják az «Eötvös-alap» számadó könyvei: Fennállása óta az 
«Eötvös-alap» 369 esetben nyújtott már segedelmet, 550 esetben pedig 
ösztöndíjat és 359 tanuló számára szerezte meg Budapesten az ingyen 
déli étkezés jótéteményét s igy mindössze 1278 tanító családot részesített 
már áldásában. Az «Eötvös-alap» által eddigelé nyújtott jótétemények 
értéke pénzben kifejezve jóval meghaladja a nyolczvanhétezer forintot.

Az alap tőkésített vagyona ez időszerint még csak 89.319 frt 44 k r, 
holott megközelíthetné az már az egy milliót is, ha a lefolyt 24 év alatt 
minden egyes néptanító hozzájárult volna ahhoz hetenkint azzal a két 
krajezárral, a melyet tőle az alapszabályzat értelmében kért az alap, «Ideje 
volna már, - úgymond a jelentés — hogy a magyarországi néptanító
ság tagjai mind meghozzák az egy frtnyi évi tagsági dij beszolgáltatása 
által a szent szeretet ezen oltárához a knrtársi közérzület áldozatát.»

— Az iskolába lépő gyermekek kiismerése ügyében a somogy- 
megyei tanítóegylet figyelemre méltó utasításokat dolgozott ki.

A II. országos és egyetemes tanügyi kongresszus kimondotta, hogy 
az iskolába belépő gyermekek képzettartalmának megismerését és meg
határozását szükségesnek tartja. A «Somogymegyei Tanító Egylet» felka-
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rolta e határozat ügyét, ele meggondolva azt is, a mit e tárgygyal foglal
kozó külföldi szaktekintélyek állítanak, hogy a mikorra a gyermek 
iskolába kerül, már érzelme és akarata is áthaladt a fejlődés bizonyos 
fokán, — az összehasonlító psychologiának arra az álláspontjára helyez
kedett múlt évi közgyűlésén, hogy a gyermeknek nemcsak értelmi, 
hanem érzelmi és akarat világát is ki kell ismernie a tanítónak. Mi mó
don történjék a gyermekeknek e kiismerése, arra nézve javaslattétellel 
Pethes János ismert pædagogust bízta meg. О kidolgozta javaslatát, s azt 
az egyesület elnöksége megküldötte az egyesület tagjainak, hogy ez ügyet 
tanulmányozván, a járáskörök véleményöket elmondhassák s a jövő köz
gyűlés e tárgyban érdemleges harározatot hozhasson.

A javaslat a szülői ház, a környezet megfigyeléseit is fel akarja 
használni s a gyermek testi fejlődése, értelmi, érzelmi és akaratvilágára 
vonatkozólag a következő kérdőpontokat állapítja meg a tanító a szü
lőkkel, illetőleg környezettel szemben :

1. Mikor kezdett a gyermek járni ? (Korán. Későn.)
2. Mikor kezdett beszélni ?
3. Volt-e nagyobb betegsége ? Nem maradt-e ennek valami nyoma 

hátra? (Látás, hallás stb.)
4. Nem válogatós-e az ételben ?
5. Volt-e már más községben ? Hol ?
6. Ki foglalkozott a gyermekkel a családban legtöbbet ?
7. Szeret-e kérdezősködni !
8. Osszefér-e testvéreivel, játszótársaival ?
9. Nem szokott-e nagyon mérges lenni ?

10. Megmondja-e mindig az igazat ?
11. Engedelmeskedik-e az első szóra ?
12. Szeret-e magánosán játszani s foglalkozni ?
13. Hosszasabban foglalkozik-e valamivel, vagy minduntalan 

másba akar kapni ?
14. Ha valamit megígértek neki, tud-e türelmesen várni míg 

megkapja ?
15. Mikor másokkal játszik, nem mindig ő akar-e parancsolni ?
A tanító közvetlen megfigyelésére nézve a következő kérdőponto

kat állapítja meg, melyek az iskolába járás kezdetén puhatolandók :
1. Nem vesz-e észre a gyermek külsején valami rendellenességet ?

Majd tudja ki a gyermektől :
2. Látott-e már nyálat a mezőn, az erdőn ?
3. Hallotta-e a kakuk szót ?
4. Látta-e már a pacsirtát olyankor, mikor a szabadban énekel ?
5. Látta-e már, mikor a béka beleugrott a vizbe ?
6. Látott-e méhecskét a virágon ?
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7. Látott-e jegenyefát az út mellett ?
8. Látott-e tölgyfát az erdőben ?
9. Tudja-e, miből lesz a széna ?

10. Volt-e már a homokbányában ?
11. Látott-e már szivárványt ?
12. Látta-e már a nap felkelését, lenyugvását ? Megtudja-e mon

dani : melyik irányban ?
13. Látta-e a holdat, mikor sarló alakja van ?
14. Járt-e már a harmatos fűben ?
15. Látta-e, hogyan szántanak?
16. Látta-e az aratást?
17. Látta-e a cséplést, nyomtatást és pedig : cséppel, lovakkal, csép

lőgéppel ?
18. Megtudja-e mondani: mi apjának, anyjának a neve, foglal

kozása ?
19. Volt-e már a templomban ?
20. Tud-e valami imádságot ?
21. Mit hallott a jó Istenről?
22. Mit a Jézus Krisztusról ?
23. Ismeri-e a pénzt ?
24. Meddig tud számlálni ?
25. Tud-e valamely mesét? Melyiket ?
26. Ki tud-e minden hangot ejteni ? Ha nem : mely hangokat nem 

s mit mond az egyes hangok helyett?
27. Utána tud-e a tanítónak egy hangot énekelni ? (Eltalálja-e a 

hangot ?)
28. Mely színeket ismer ? (Vörös, sárga, zöld, kék, fehér, fekete, 

szürke, barna.!
A javaslat ezután részletes utasításokat ád a kérdezősködés mód

jára és czéljára nézve, s kéri a rovatos íveknek a választmány czimére 
beküldését.

Az elnökség gondoskodik az adatok feldolgozásáról s erről az évi 
közgyűlésen jelentést tesz. A nyomtatványokat addig, míg erről orszá
gosan intézkedés nem történik, a tanítóegyesület küldi ingyen a tanítók
nak, kiket lelkes hangon felhív, hogy első sorban Somogy tanítói mutas
sák meg, hogy a magyar tanító ilynemű munkát is becsülettel végez.

A lipiki gyermekgyógyintézetben még néhány féldijas hely 
töltendő be görvélykoros, luetikus, angolkóros vagy vérszegény gyerme
kekkel. Fölkéretnek ennélfogva azok a szülők, gyámok, intézeti, alapít
ványi vagy egyesületi igazgatóságok, a kik gyermekeik, illetőleg gyá- 
moltjaik részére a lipiki gyógyhasználatot biztosítani óhajtják, hogy 
ajánlataikkal vagy közvetlenül a Sanatorium. Lipik igazgatóságához,
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vagy pedig Budapesten dr. Radó Lipóthoz (Budapest, IV., Királyi-Pál 
u. 20.) fordulni szíveskedjenek, a ki naponkint 2—4 óra közt szóval is 
ad bővebb felvilágosítást. A féldíjas helyeken elhelyezett gyermekek 
ingyenes orvosi kezelésben, ápolásban és felügyeletben részesülnek. 
Csak a fürdő- és forráshasználat, az étkezés és szolgaszemélyzet díjazá
sával egybekötött kiadás és a lakbér térítendő meg az intézetnek, a mely 
csak abból a czélból létesült, hogy a szegénysorsú gyermekek gyámolítá- 
eával foglalkozó hatósági és társadalmi tényezőknek gyámoltjaik gyógyí
tását lehetővé tegye. A mennyiben jétékony alapítványok, adományok 
vagy járulékok ezt lehetővé teszik, legközelebb teljesen ingyenes helyek 
is fognak betöltés alá kerülni.

A m. kir. mezőgazdasági múzeum tájékoztató szakkataló
gusa két épülettervrajzzal 29 lap terjedelmű füzetben osztályonkénti 
csoportosításban mutatja ki a kiállított gyűjteménytiírgyakat. A kata
lógust az érdeklődők díjmentesen megkapják, ha ez irányban a múzeum
hoz fordúlnak.

A nemzetközi gyermekvédő kongresszussal, mely szept. 
13—17-ike közt folyt le Budapesten, legközelebbi füzetünk fog tüzetesen 
foglalkozni.

A  t a g d í j a k  sim/ős beküldését kén  a pénztárnok; ellen
kező esetben 8 nap múlva megkezdi a behajtást.

BEKÜLDÖTT MŰVEK.

A magyarországi közoktatás története Mária Terézia korában. Irta  
dr. Fináczy Ernő. Első kötet, 1740—1773. Kiadja a Magyar Tudományos 
Akadémia. 8-r. 449 1. Ára 4 frt.

Görög történelem, különös tekintettel az athenei történelemre és 
ennek forrásaira. Irta Schwarcz Gyula. I. rész. 8.-r. 329 1. (Kr. e. 461-ig.) 
Budapest, Athenæum. A teljes mü ára 7 frt.

Az egyetemi tanulmányozás tárgyi feltételeiről. Felolvasta dr. Schnel
ler István. 8-r. 34 1. (Különnyomat a kolozsvári egyetemi actákból.)

A középiskolai történettanítás. Irta dr. Fass Bertalan, cziszterczi r. 
főgymn. tanár. Székesfehérvár. Nagy 8-r. 67 1.

Külföldi nevelésügyi tapasztalatok. Irta  Geőcze Sarolta. Különnyomat 
a Magyar Pædagogiâbél. 8-r. 45 és 13 1.

Külföldi tapasztalatok. Irta Geőcze. Sarolta. Kiadja a «Magyar Gazda- 
szövetség». 8-r. 31 1.
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A művészi nevelésről. Irta Geőcze Sarolta. Különlenyomat a Nemzeti 
Nőnevelésből. 8-r. 19 1.

Társadalmi programm. Irta Geőcze Sarolta. A «Magyar Gazdaszövet
ség» kiadása. 8-r. 50 1.

Társadalmunk betegségei. Irta Nagy Gizella. Budapest, Lampel Kóbert. 
8-r. 48 1. Ara 40 kr. A tiszta jövedelem a győrvidéki tanítók egyesületéé.

Nemzeti kultúra és nyugoti civilisatio. Utóhang a millenniumhoz. 
Irta Kun Sámliéi. (A Positivista Könyvtár I. füzete.) Budapest, Bévai Leó, 
8-r. 60 1. Ára 30 kr.

Phonomimikai előgyakorlatok az olvasás és írás tanításához. Irta 
Czukrász Róza. 8-r. 65 1. és 5 betütábla. Budapest. Ifj. Nagel Ottó. Ára 
2 korona.

A rajzoló geometria tanításának módszere. Irta és a pesti izr. h it
községi elemi és polgári fiú-iskola tantestületi értekezletén felolvasta Szirtes 
Jgnácz, tanár. 8-r. 28 1.

A Tanügyi Értesítő emléklapja. A győrvidéki tanítóegyesület 25 éves 
fennállásának emlékére, 1874—1899. Szerkeszti Újlaki Géza. 4-r. 46 1. 
(Csikkek Karácson Imrétől, Buschek Antaltól, Nagy Gizellától, Jilg J. Edé
től, Kárpáti Endrétől stb.)

Énekes könyveink a XVI. és XVII. században. Irta Erdélyi Pál. 
Különnyomat a Magyar Könyvszemléből. 8-r. 75 1.

Magyar drámai mesék a magyar ifjúság számára. Szerkesztette Pintér 
Kálmán. 8-r. 237 1. Budapest, Szt. István-Társulat. Ára kötve 2 korona.

Erkölcstan. A középiskolák felsőbb osztályai számára irta Remény 
Dezső. Budapest, Szent István-Társulat. 8-r. 119 1. Ára fűzve 1 korona
20 fillér, kötve 1 kor. 60 fillér.

A keresztény katholikus anyaszent egy ház rövid története. Iskolai 
használatra irta Németh Gyula. 8-r. 56 1. Budapest, Szent István-Társulat. 
Ára 40 fillér.

Iskolai magyar nyelvtan mondattani alapon. Irta Szinnyei József, 
egyetemi tanár, a M. Tud. Akadémia r. tagja. Első rész. A középiskolák, a 
polgári iskolák és a felsőbb leányiskolák első osztálya számára. Kilenczedik, 
az új tanítási tervnek megfelelő, kiadás. Budapest, Hornyánszky Viktor ki
adása. 8-r. 104 1. Ára kötve 80 kr.

Iskolai magyar nyelvtan. Irta Szinnyei József. Második rész (a má
sodik osztály számára). Ötödik, az új tanítási tervnek megfelelő, kiadás. 
Budapest, Hornyánszky Viktor. 8-r. 80 1. Ára kötve 60 kr.

Rendszeres magyar nyelvtan, a közép- és polgáriskolák harmadik 
osztálya számára irta  Szinnyei József. Hetedik, javított kiadás. Budapest, 
Hornyánszky Viktor. 8-r. 116 1. Ára kötve 80 kr.

Német nyelv- és olvasókönyv középiskolák számára. Irta Tímár Pál, 
gymn. tanár. Első kötet, reáliskolák I—II., gymnasiumok III—IV. oszt. 
számára. Budapest, Singer és Wolfner. 8-r. 212 1. Ára 1 frt. (Az «Egységes 
nyelvkönyvek, szerk. Balogh Péter» ez. vállalat egyik darabja).

Földrajz középiskolák számára. I. Magyar állam. Irta Bodnár Lajos, 
tanár. Második javított s az új tantervhez alkalmazott kiadás. 8-r. 61 lap 
és egy térképvázlat. Pozsony, Stampfel Karolj'. Ára fűzve 50 kr., kötve 70 kr.



Kis természetrajz a középiskolák két alsó osztálya számára. Irta 
Paszlavszky József. Első rész, a középiskolák első osztálya használatára. 
Számos magyarázó képpel a szövegben. Budapest, Athenaeum. 8-r. 161 lap. 
Ára 1 írt 10 kr.

Manimetriai alaktan. A középiskolák új tantervei alapján gymna- 
siumok és reáliskolák I. oszt. számára. írták Szuppán Vilmos és Szirtes 
Ignácz. Tizenkét, részben színes kőnyomatú rajzlappal és 108, a szövegbe 
nyomott ábrával. Budapest, Athenæum, 8-r. 74- 1. 12 rajzlap. Ára 1 frt.

Horvát-magyar és magyar-horvát zsebszótár. Tekintettel a két nyelv 
szólásaira. Szerkesztette dr. Margalits Ede. Budapest, Athenæum. 145 és 
188 1. («Az àthenæum zsebszótárai.») Ára vászonkötésben 1 frt.

Ötödik olvasókönyv az osztott katli. elemi fiúiskolák ötödik és hatodik 
osztálya számára. A Szent István-társulat megbízásából, figyelemmel a 
Bárány Ignácz-féle olvasókönyvekre, szerkesztették Múcsy Antal, Petrovácz 
József és dr. Walter Gyula. Budapest, Szent István-Társulat. 8-r. 496 lap. 
Ára kötve 1 korona 44 fillér.

Olvasókönyv a gazdasági és általános ismétlőiskolák használatára. 
Szerkesztették Dreisziger Ferencz, Számord Ignácz, Szokoly István, Bóvó 
Lajos. Budapest, Szent István-Társulat. 8-r. 487 1. Ara kötve I korona.

Olcsó könyvtár. Szerkeszti Gyulai Pál. Kiadja a Franklin-Társulat, 
Budapesten. Füzetje 10 kr. Megjelentek a következő füzetek:

1116. szám. Arany László. Emlékbeszéd. Irta Kozma Andor. 44- lap. 
Ára 10 kr.

1117—1118. szám. Balogh hadnagy történeti’. Elbeszélés. Irta legifj. 
Szász Károly. 132 1. Ára 20 kr.

1119—1121. szám. A socialismus diadala után. Irta Richter Jenő. 
158 lap. Ára 30 kr.

1122. szám. Egy flandriai kutya. Elbeszélés. Ouida után angolból 
Orlai Antal. 64 1. Ára 10 kr.

Magyar könyvtár. Szerkeszti Kadó Antal. Kiadja Lampel Kóbert 
(Wodianer F. és Fiai). Füzetje 15 kr. Megjelentek a következő füzetek:

119. sz. Erősebb a szerelemnél ? Regény. Irta Salvatore Farina. For
dította Tóth Béla. 96 1.

120. sz. Miklósvárszéki nagyajtai Cserei Mihály históriája. Szemel
vények. Kiadta Angyal Dávid. 80 1.

121—122. sz. Arany János: Katalin. Keveháza. Szent László füve. 
Bevezetéssel ellátta dr. Radnai Rezső. XIV és 58 1.

123. sz. A társadalom támaszai. Színmű négy felvonásban. Irta 
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Megjegyzések Schneller István czikkére.*

Sokan nem szeretik könyveken és értekezéseken a hosszú 
czímeket. Engem azonban a leghosszabb czímnél is jobban bánt az 
olyan bár nagyon rövid és egyszerű czím,mely nem igaz. Nem igaz
nak nevezem pedig nemcsak az olyan czímet, mely egészen m ást 
hirdet, mint a mit a vele jelölt munka ad, hanem azt is, mely a 
munkának egy aránylag csak kis részét jelzi, úgy hogy ebben a 
czímnek megfelelő anyag mellett még sok mindenféle foglaltatik, 
a mi a czímben bejelentett kérdésekkel csak igen laza vagy semmi 
kapcsolatban sincs.

Hogy a czímnek ilyen mindig gyanús, nem igaz voltát kike
rüljem, adom a következő fejtegetéseknek a fentírt hosszabb és, 
megvallom, kissé tág czímet. Előre kijelentem, hogy semmi más 
kérdéssel nem kívánok foglalkozni, mint azokkal, melyeket Schnel
ler István a Magyar Pædagogia utolsó számában megpendített, 
sőt valószínű, hogy kénytelen leszek azok közül is egyet-mást 
elejteni. Hiszen Schneller czikke annyi mindenféle kérdést érint — 
érint, de nem tárgyal, annyifelé tartozó állítást koczkáztat 
koczkáztat, de nem bizonyít, — annyi nyílt és rejtett élű vágással 
suhint — suhint, de nem talál — jobbrabalra, holtak és élők, 
külföldiek és belföldiek felé, vonal felett és vonal alatt, hogy ha 
mindenre, a mit szóba hoz, illetőleg mindenre, a mit helytelenül 
és ferdén felállít és megítél, helyreigazító észrevételeket akarnék 
tenni, e megjegyzések egyfelől nagyon is terjedelmesekké, másfelől 
nagyon is vegyes tartalmúakká válnának.

* Schneller István : «A tanárképzésről», Magyar Pædagégia VIII. év
folyam 8. sz. 417—4-50. 1.

Magyar Pædagogia. V ili. 9 32
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Hogy csak a legkiemelkedőbb és az ellenrnondást legjobban 
provocáló pontokat említsem, szó van Schneller czikkében — 
igaz - a tanárképzésről is, de mellette a gyakorlóiskola viszonyáról 
a pædagogus elmélkedőhöz, az elmélet és gyakorlat viszonyáról 
általában, az egyetemi és a középiskolai tanár hivatására való 
rátermettségének vonatkozásáról, a Herbart-féle pædagogiârôl és 
psychologiáról, a németországi, részben megnevezett, részben 
meg nem nevezett gyakorlóiskolák és seminargymnasiumok vezető 
személyiségeinek egyéni hibáiról és mulasztásairól, a gymnasiumi 
oktatásrendszer újjászervezéséről, az egyetemi «tanulmányozás» 
és a nép- és középiskolai tanulás különbségéről stb. stb. Minthogy 
e sokféle kérdés között az állítólagos főkérdésen, a tanárképzés 
kérdésén kívül is igen sok van, mely a magyar közoktatásügy 
munkását és mindenekelőtt apædagogia elméletének és történetének 
vizsgálóját közelről érinti, lehetetlen, hogy az, a ki az igazság érde
kében magára vállalja Schneller czikke kétes értékű állításainak 
visszautasítását, csak a tanárképzés kérdésére szorítkozzék. Fog
lalkoznia kell, ha  nem is az egész mixtum-compositum minden 
alkotórészével, mégis a főbb pontokkal — hiszen qui tacet, con- 
sentire videtur. S ép ezért — tekintettel a bevezető soraimban a 
czím igazságára nézve te tt kijelentésemre — nem írhatom dolgo
zatom élére ezt az egyszerűsége által megvesztegető czímet: «a ta
nárképzésről», hanem  azt a másikat, a fentirtat kell neki adnom, 
mely a czím igazmondását is szemmel tartó Írónak enged egy 
kis szabad mozgást. Megígérem, hogy a szabadabb czímmel sem 
fogok úgy visszaélni, m int Schneller az ö megkötött és megkötő 
czímével. Aránylag keveset fogok foglalkozni azon személyes jellegű 
támadásokkal, melyeket Schneller — nem tisztelve a minden ven
dégjoggal velejáró vendégkötelességet is - Bein és Schiller, a 
mai németországi psedagogiának e két leghíresebb képviselője és 
társaik ellen intéz, de a Herbartra és a Herbartianusokra nézve 
általában koczkáztatott állítások igazságát kénytelen leszek beha
tóbban vizsgálni. Mindenekelőtt pedig azokat a pontokat kívánom 
megbeszélni, melyek a pædagogiai gyakorlat bizonyos intézmé
nyeivel foglalkoznak, és ezekre nézve határozott tételeket tartal
maznak.

Schneller dolgozata tulajdonképen a németországi tanár
képzés megismerése végett tett tanulmányútjáról a vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszterhez felterjesztett jelentésének egy része.



E jelentésében, m int maga mondja, nem kívánja a látott intézmé
nyeket leírni— erre nézve útal az idevágó számos német munkára 
hanem csak tapasztalata tanulságainak, illetőleg ezeken nyugvó 
kivánatainak megokolt előterjesztésére akar szorítkozni. A jelentés 
feladatának ilyen felfogása ellen senkinek sem lehet súlyosabb 
kifogása, jóllehet a külföldi intézményeknek épen egy a magyar- 
országi intézményeket és szükségleteket alaposan ismerő vizsgáló
nak szemével való nézése és ilyen szemlélet alapján való leírása 
sokkal becsesebb dolog, mint Schneller hiszi, és korántsem pótol
ható bármely oly munkával, melyet német ember írt német- 
országi viszonyokról. Ugyanazt a dolgot kiki más szemmel látja és 
ha a magyar kormány kiküld valakit idegen intézmények tanu l
mányozására, neki és a magyar közönségnek joga van első sorban 
azt kívánni, hogy a kiküldött ez intézményeket, a mint őket a 
maga szemével látja, illetőleg azon sajátosságait, melyek neki 
első sorban feltűnnek, mindenekelőtt pontosan leírja, azután a 
hazai szükségletekkel és intézményekkel egybevesse, és az egybe
vetés alapján tételeit vagy kívánságait formulázza. De végre egy 
jelentés készítésének módjáról különböző lehet a felfogás, és 
minthogy ítélkezni és kívánságokat hangoztatni mindig köny- 
nyebb, mint pontosan megfigyelni és a megfigyeléseket módszeresen 
feldolgozni, nem veszszük a jelentéstevőtől, illetőleg értekezőtői 
rossz néven, hogy a dolognak könnyebb végét fogta.

De ha már csak «tanulságokra» és «kivánatok»-ra szorítko
zik a szerző, egyet megkövetelhetünk tőle, hogy e tanulságok és 
kivánatok egyenesen magyar viszonyokra vonatkozzanak, bog}’ ar" 
tanulmányúton szerzett tapasztalatokból oly tételeket vonjon le, 
melyeket közvetlenül a magyar viszonyokra alkalmazhatunk. 
Azaz ha negatív tanulságot von le, vagyis oly tételt, mely azt 
mondja, hogy «A intézmény ne legyen», akkor ez oly intézményre 
vonatkozzék, a mely nálunk van, ne pedig olyanra, melyhez 
semmi közünk. Ha pedig positiv tanulságot von le, vagyis oly 
tételt, mely azt mondja : «B intézményt kívánok A helyébe» akkor 
ne ignorálja azt a tényt, hogy ily В  intézménynek a magva már 
megvan.

Schneller értekezése concret tételeiben, illetőleg javaslatai
ban érthetetlen módon épen az ellenkezőt teszi. Egyfelől helyte
lennek mond oly intézményt, melyet nálunk senki sem ismer, 
t. i. az egyetem mellett fennálló, egyetemi hallgatóktól látogatott

H2*

A TANÁRKÉPZÉSRŐL ÉS EGYEBEKRŐL. 4 9 9



WALD APFEL JÁNOS.

;Y« Y

'S

L -

500

gyakorlóiskolát, másfelől pedig szükségesnek mond egy tőle német 
mintára gymnasiumi seminariumnak nevezett intézményt, melynek 
tőle kívánt lényeges vonásait egytöl-egyig — egypár adm inistrate - 
nális sajátosságot nem tekintve — megtalálja a budapesti tanár
képzőintézeti gyakorlógymnasiumban. Ha e sorok írója nem tudná, 
hogy Schneller já r t az utóbb megnevezett gymnasiumban, akkor 
azt kellene hinnie, hogy ez intézet belső szervezetét egyáltalában 
nem ismeri, hanem  — minthogy czikkében egy helyt mégis 
említi — csak létezéséről tud. Schneller czikkének minden oly 
olvasója pedig, a ki a gyakorlógymnasiumnak csak hírét hallotta, 
de hivatását és szervezetét közelebbről nem ismeri, Schneller 
jelentésének a Magyar Psedagogiában közölt részletéből azt a 
benyomást nyeri, hogy Schneller czikkének éle a gyakorlógymna- 
sium ellen irányul, ezt rossznak tartja és helyébe más intézményt 
kivan, mely a létező gyakorlógymnasiumtól egészen elüt, nálunk 
egészen új és csak Németország seminargymnasiumaiban látható 
vonásokat mutat.

Schneller czikkének e sajátságos természete folytán könnyen 
az lehet az eredménye, hogy ignotos fallit, és ezért kötelességem
nek tartom, hogy a Magyar Pædagogia olvasóit első sorban e 
körülményre figyelmeztessem, illetőleg Schneller tanulságainak és 
kivánatainak e csodálatos felszínességét a magyar létező intézmé
nyek szempontjából megvilágítsam.

I.

Nézzük mindenekelőtt közelebbről Schneller első, negativ 
jellegű tételét, azt t. i., melyben azt bizonyítgatja, hogy «a gya
korlóiskolák nem valók az egyetemre, szoros kapcsolatba az egye
temmel nem hozhatók.»

Bár erre vonatkozó fejtegetése nem igen világos, mégis 
az tűnik ki belőle, hogy szerinte helytelen oly gyakorlóisko
lai intézmény, mely az egyetem mellett fennállva, egyetemi hall
gatóknak szolgál a gyakorlatba való bevezetésül oly módon, hogy 
egyszerre folytatják egyetemi tanulmányaikat és megkezdik az 
iskolai gyakorlatot is.

Ily intézmény Magyarországon nincs, — sőt Schneller 
értekezésének egy helye szerint (422. 1.). — Németországon
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sincs.* Miért vivja tehát Schneller szélmaloinharczát az egyetemi 
hallgatóknak való gyakorlóiskola ellen? Látott-e ő nálunk ilyent? 
Kinek jutott eszébe ilyent felállítani ?

Vagy talán mégis valamely előttem érthetetlen tévedés foly
tán azt találná hinni, hogy a budapesti gyakorlógymnasium ilynemű 
intézmény ? Engedje meg mindenekelőtt, hogy őt arra figyelmez
tessem, hogy a budapesti gyakorló-gymnasium eddig egyáltalában 
nem volt közvetlenül az egyetemnek, hanem a tanárképző-inté
zetnek aft’il iáit intézete és az új tanárképző-intézeti szabályzat 
szerint is az. Azon szabályzat értelmében pedig, mely ez iskola 
munkásságát első évei óta irányítja és a mely most van átalakuló
félben, csak egyetemet végzett tanárjelöltek lehetnek az intézet 
tagjai, sőt rendes tagjai csak olyanok, kik legalább összes szakbeli 
vizsgálataikat (alap- és szakvizsga) letették és legfeljebb még az 
ú. n. pædagogiai vizsga előtt állanak, mely már számos a gyakor
latba vágó kérdést is felölel.

így intézkedik a gyakorlógymnasium szabályzata egyfelől 
csakugyan azért, mert azt hiszi, hogy a gyakorlóiskolai munkás
ság csakugyan elvonná az ifjakat egyetemi tanulmányaiktól, de 
másfelől azért is, a mire Schneller úgy látszik épenséggel nem gon
dol, mert hiányos ismeretekkel biró és koruknál fogva is éretlen 
gyakorlótan ároknak az iskolába való bocsátása a gyermekek ellen 
intézett merénylet volna.

A gyakorlóiskola alkotói ugyanis korántsem voltak oly 
kicsinylő véleménynyel egyebek közt a latin nyelvnek az iskolában 
való tanítása feladatáról, mint a milyennel, úgy látszik, Schneller 
van, és ők nem gondolták, hogy valaki «sikerrel, dicsérettel tan ít
hatná a latin nyelvet»,anélkül, hogy «a tudomány subtilitás»-aira 
rászorulna.

* Kein iskolája Jenában, melyet Schneller annyi méltatlan támadás 
tárgyává tesz és a melynek halálát is jövendöli, elvben mégis ilyen az 
egyetem mellett fennálló iskola, hiszen, bár igazgatója, t. i. Kein csak 
egyetemi Honorarprofessor, az egyetemmel mégis szerves kapcsolatban vau, 
-neve «Übungsschule des pædagogischen Universitiitsseminars», a Pædagogi- 
sclies Universitâtsseminarba pedig a hallgatók a többi collegiumokkal 
együtt iratkoznak be. Egyébként Kein, e sorok írójának is kedves tanítója, 
meg fog vigasztalódni Schneller többrendbeli bizalmatlansági votumán 
hiszen miként az utóbbi maga kénytelen bevallani, hírét mindenüvé viszi 
л  sajtó, és ő Angliában és Amerikában a legünnepeltebb német pædagogus.
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A mit báró Eötvös Loránd, az új tanárképző-intézet elnöke, 
évekkel ezelőtt, ha jól emlékszem egy egyetemi beszédében m on
dott, hogy a tanárjelölteknek előbb a tudomány tiszta tejére van 
szükségük, mielőtt az iskolában taníthatnak, ezt vallották a sza
bályzat alkotói és vallják a gyakorlógymnasium tanárai mai napig : 
az az a tudomány tejére lehetőleg legtisztább minőségben és leg
gazdagabb mennyiségben. Sokkal nagyobbnak, sokkal nehezebb
nek tartalmilag is sokkal magasabbnak találták a szabályzat alko
tói a tanítás feladatát, mintsem hogy elgondolhatták volna, hogy 
valaki, az egyetem elhagyása előtt sikerrel taníthatna a gymna- 
siumban. Sőt tapasztalataik azt mondták, hogy az egyetemről 
jö tt végzett tanárjelöltek is első sorban nem methodikai vagy 
technikai ügyesség híján voltak, hanem, ha az egyetem nagyon 
jól is teljesítette a maga sajátos feladatát, mégis egyenesen a ta 
nításhoz szükséges tudás híján, bizonyos anyag híján, metyet a 
tanítás tárgyául tehettek volna.

S azzal, hogy a gyakorlógymnasium a tanításhoz szükséges 
tudásuk hiányait felfedezte a jelöltek előtt, hogy feltárta előttük 
műveltségűk hézagait, melyek a szükségképen mindig egyoldalú, 
bár jeles egyetemi képzés mellett is fenmaradnak és kell hogy fen- 
maradjanak, megtörte akárhány jelöltnek az egyetemről magával 
hozott fiatalos tudós elbizakodottságát, melyet e csúnya szóval : 
«arrogantia» jelölni, tilt tanárjelöltjeink legjava iránt érzett tiszte
letem és szeretetem.

A gyakorlóiskola, persze nem az, melyről Schneller beszél 
és a mely nem létezik, hanem az, mely létezik, soha «elbizakodot- 
takká, arrogánsakká» nem tette a tanárjelölteket, hanem ellen
kezőleg szerényekké. I tt  valamennyien megtanulták nemcsak azt 
az útszéli bölcseséget, hogy «mily parányi a tudásuk a tudás vég
telen terével szemben» és «mily csekély részük van még akkor is, 
ha a tudományt tovább fejlesztették, a tudomány továbbvitelében, 
szemben az elődök és kortársak nagy munkájával», hanem meg
tanulták azt a tanárra  nézve nem eléggé megbecsülhető dolgot, 
hogy akármennyi tudást hoztak is magukkal az egyetemről, 
piely a maga m unkáját minden bizonynyal derekasan végzi, 
rendkívül sokat kell tanulniok még csak azért is, hogy az 
alsó osztályok anyagát eltanítsák úgy, a hogy azt tanítani kell, 
a mikor a gymnasiumot nemcsak a tudományok eredményeinek 
száraz extractumait készen átadó nagy nürnbergi tölcsérnek tekint-
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jük, a milyennek, úgy látszik, Schneller nézi, hanem a gyermekeket 
müveit, azaz a nemzeti culturának a történet szellemében való 
gyarapítására a szükséges értelmi és erkölcsi alapot nyerő embe
rekké nevelő intézménynek. Sőt mindenekelőtt ép azért szükséges 
a tanárjelölteknek a gyakorlóiskola, hogy mielőtt a gyakorlatba 
lépnek, egységes szempontból, a középiskolai közlés szempontjá
ból, áttekintést nyerjenek a közműveltség egységes összefüggő 
egészéről. Az egyetem megadja nekik első sorban a tudomány és 
tudományos kutatás szempontjából a szakképzettséget, de hogy e 
tudományos képzettség mily viszonyban áll a közvetlenül nemze
dékről nemzedékre tovább adandó legnemesebb nemzeti közművelt
séghez, különösen ezt kell a gyakorlógymnasiumban megtanulniok. 
Hogy tudományuk miképen egészítendő ki az iskola érdekében a 
közműveltség egyéb elemeivel, ezt kell a gyakorlógymasiumban 
mindenekelőtt megtanulniok.

Bátran merem mondani, hogy a budapesti gyakorlógymna
siumban alig működött még jelölt, kit nem ez iskola tett volna 
figyelmessé tudása egyik vagy másik hiányára, a mellett, hogy foly
tonos kétséget támasztott benne tanítása módszerének helyessége 
iránt. Sőt tovább megyek. Tíz éve, hogy ismerem a budapesti gya- 
korlógymnasium tanári testületét és hogy közvetlen szemlélet alap
ján, eleinte mint növendéke,majd mint az iskolába be-bejáró vendég, 
utóbb mint collegája, megítélhetem működését, és merem mondani, 
hogy ha egy közös jellemvonást akarnék keresni, mely őket mind- 
annyiokat jellemzi, akkor abban a lelkiismeretes scrupulositásban 
találnám, melylyel ők maguk folytonosan tanításuk módszere iránt 
viseltetnek. Nem egy egyedül üdvözítő módszerbe vetett vak hit él 
bennük, mely talán elbizakodottá tehet és még kevésbbé a saját 
egyéni ingeniumukba vetett bizodalom, mely talán még veszedel
mesebb, hanem az igaz, a legjobb út folytonos keresésén fáradoz
nak; tulajdonképen soha sincsenek magukkal teljesen megelégedve, 
évről-évre, sőt napról-napra mérlegelve, birálgatva önmagukat és 
egymást, törekednek a jobbra. Ily törekvés nem szülhet szerény
telenséget és ily törekvés szemlélése a jelöltek részéről még ke
vésbbé. S ezért nem igaz, a mit Schneller (428. lapon) mond, hogy 
a gyakorlóiskola «a probléma helyett kész, minden kétely felett 
álló ismereti anyagot nyújt s a módszerre nézve is a vezető tanár 
által kipróbáltnak, vagy estleg még az ő számára is előírtnak 
alkalmazását követeli ». A ki a budapesti gyakorlóiskolát igazi mun-
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kálkodása közben, a jelöltek methodikai képzésére legfontosabb 
functióiban látta, a vezetőtanár és jelöltjeinek megbeszélései alkal
mával, melyek m inden órát megelőznek és követnek, vagy az ú. n. 
próbatanításokat, melyeket vezetőtanárok is tartanak, követő con- 
ferentiákon, vagy a gymnasiumi gyakorlat problémáit összefüggő 
módon fejtegető theoreticumokon, az utóbb idézett sorokat nem 
írhatná az igazság egyenes megsértése nélkül. Epen hogy a tanítás 
ne legyen elejétől fogva sablonos utánaesinálás, akár csak annak 
az utánacsinálása, a mit az ember gymnasista korában saját 
tanáraitól látott, vagy a mit a legjobb esetben idősebb collegáitól 
egy-egy hospitálás közben elles, a mely utánaesinálás sablonja egy 
pár év múlva a m indennapi gyakorlat routinejává lesz, hanem 
hogy a tanítás mindig egy problémának megoldására törekvő erős 
szellemi munka maradjon, mely sohasem válik gépies, szellem
telen, tanárnak és tanítványnak lelkét ölő óraleőrléssé : mindenek- 
•elött azért jó a tanárjelöltnek a gyakorlóiskola. Stúdiumot, vagy 
ha úgy tetszik, hogy Schneller terminusát használjuk, « tanul
mányozás »-t követel a gyakorlóiskola is a maga gyakorlótanáraitól, 
a pædagogiai problémák stúdiumát, mint a gymnasiumi életen 
belül felmerülnek, melyeknek létezését a pædagogia egyetemi 
tanára remélhetőleg tagadni nem fogja. Nem egy problémákkal 
telt világ elhagyását jelenti a gyakorlóiskola, mint Schnellergondolja, 
hanem a szaktudományok nyújtotta problémák világa helyett a 
szaktanítás nyújtotta problémák világába lép ajelölt. A philologia, 
a mathematika, a história problémái világából lép az irodalmi 
tanítás, a mathematika-tanítás, a história-tanítás problémáinak 
világába, azaz helyesebben 'szólva nem abból a világból lép ebbe, 
hanem benne maradva abban a világban, melyben addig élt, új 
problémák nyílnak meg előtte, a melyekről sokszor csodálkozva 
azt veszi észre, hogy bensőleg összefüggnek a tudománynak vagy 
legalább is a tudomány történetének legfontosabb problémáival. 
Hiszen tudomány és tanítás nem két külön világ, ép oly kevéssé 
mint a tudomány és élet vagy elmélet és gyakorlat, és nem is volt 
az soha, csak itt-ott egyik-másik tudósnak, és nem is a legnagyob
baknak gőgje tette azzá vagy akarta azzá tenni. Paulsen szava, 
melyet Schneller idéz, hogy qui profiéit in studiis, et deficit in 
pædagogicis plus deficit quam profiéit, igaz, ezerszer igaz, azaz 
igaz volna, ha lehetséges volna, hogy valaki in pædagogicis profiéit, 
a  mikor in studiis deficit. A ki stúdiumaiban, azaz tudományos
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műveltségében elmarad, az elmaradt pædagogiai tekintetben is. 
Pedagógiai haladás tudományos baladás nélkül nincs, és a ki csak 
egyszer, csak egy évben tanított egy anyagot, a nélkül hogy arra az 
anyagra nézve tudományos tekintetben haladt volna, az abban az 
éviién pædagogiai tekintetben nem haladt, sőt valószínűleg vissza
maradt. Paulsen tételét igy kellene variálni : Qui deficit in studiis, 
eo ipso deficit in pædagogicis, et qui profiéit in studiis, profiéit eo 
ipso in pædagogicis. Nem létezik pædagogiai gyarapodás tudom á
nyos gyarapodás nélkül, csakhogy a pædagogiai gyarapodás czélja 
másnemű tudományos gyarapodást követel, mint esetleg a szak- 
tudomány előbbrevitelének czélja. Épen azt, hogy mely irányban 
történjék a pædagogiai czél érdekében a tudományos gyarapodás, 
a műveltség kiegészítése, a tudás mely forrásaihoz kell a helyes 
oktatásnak is visszamennie épúgy, mint minden igaz tudomány
nak - első sorban ezt tanulja a jelölt a gyakorlóiskolában. A mint 
tanár és jelölt a gyakorlóiskolában praeparálja leczkéjét, az nem 
ægy tekintetben valóságos tudományos munka.

S ezért legkevésbbé «a gyakorlati életnek szilárd és kényel
mes szigete» a gyakorlóiskola a «gyönge lelkű, a problémáktól, a 
gondolkozástól félő» emberek számára, hanem épen a gyakorló- 
iskolában tanulják meg a jelöltek, hogy az oktatás terén is vannak 
folyton felbukkanó problémák, melyeket elmélkedés és elmélet 
segélyével meg kell oldani, de a mely problémák erejéről a pusz
tán tradált elmélet a gyakorlati nehézségek éreztetése nélkül nem 
győz meg bennünket.

Különben is mily furcsa visszaélés a nyelvvel és a nyelvnek 
kepeket alkotó erejével, az elméletet, a tudományt tekinteni hu l
lámzó tengernek, melyben az élet egy szilárd, kényelmes sziget. 
Nem lehet minden józan nyelvhasználatnak e mulattató felforga
tásától az eredetiséget elvitatni.

Épen a gyakorlati élet ezer és ezer problémája, melyet az 
iskola minden történeti közössége mellett, egyébről nem is szólva, 
már a tanítványoknak folyton változó, még pedig a kint hullámzó 
élettel együtt folyton változó egyéniségei miatt is nyújt, kíván az 
elmélettől eligazodást, illetőleg anyagot ad az elméletnek a tovább
fejlesztésre, a továbbvitelre. Hogy Schneller nyomán én is képek
ben beszéljek, a gyakorlati élet a hullámzó tenger, az elmélet a 
megnyugtató sziget, hol horgonyt vet a gyakorlat emberének im 
bolygó hajója.



5 0 6 WALD APFEL JÁNOS.

IL

S evvel eljutottam a gyakorlóiskola jelentőségének oly pont
jához, melyet Schneller egyáltalában nem ismer és talán nem is 
sejt. Gyakorlóiskolára van szüksége mindenekelőtt a pædagogus 
elmélkedőnek. Schneller is beszél az iskola egy fajáról, mely jó szol
gálatot tehet az elmélkedőnek. 0  ezt kísérletező iskolának, vagy 
egy helyen demonstráló, elméletet beigazoló iskolának is nevezi. 
Ilyennek mondja Herbart, Stoy, Ziher iskoláit a múltban, és a 
most létező Bein-féle iskolát Jenában és Schillerét Giessenben. 
Schneller úgy képzeli a dolgot, hogy ez iskolák arra jók, hogy a 
pædagogus, különösen ha van « egy eltérő eszménytől vezérelt » 
elmélete, ezt egy külön felállítandó iskolában igazolhatja ; ily isko
lák útján — ezt Schneller kegyesen megengedi — «a tanügy m in
dig nyert, mivel positive vagy negative okult».

Mily csodálatos, fejére állított gondolatmenet ! Schneller, úgy 
látszik, úgy képzeli a dolgot, hogy a pædagogus leül íróasztalához 
vagy talán lehever divánjára — itt, nem tudom mily alkotórészek
ből, talán egy kis ethikából, egy kis psychologiából, egy kis pæda- 
gogia-történetből, meg egy kevéske reminiscentiából, hiszen őt is 
tanították valamikor, no meg persze egy nagy tömeg, rejtélyes 
ingeniumtól sugalmazott gondolatból összesző egy elméletet, olyan 
kedves pædagogiai felhőkakukvárat, ezt elnevezi «eltérő eszmény
nek» (mitől is tér el az az eszmény?), ezután pedig társadalomhoz 
és kormányhoz fordul, hogy csináljanak neki egy iskolát, a mely
ben elméletét beigazolhatja, oly formán, mint az utolsó éveknek 
egy politikai utópistája egy részvénytársaságot akart alapítani oly 
darab földnek a megvételére, a hol utópiáit megvalósíthatja.

S ily irányú törekvést tart Schneller támogatandónak ? 0, ki 
szerint a nevelői (sic!) oktatás alapfeltétele «a növendék iránti 
szeretet, annak önczélúl s nem kísérleti tárgyúi, illetőleg kísérleti 
térként való tekintése» ? Örülök, hogy ez utóbb idézett mondattal 
oly mértékben egyet érthetek, mint az egész értekezés egy más 
mondatával sem. S ép e tőlem is egész szívvel-lélekkel aláírt tétel 
nevében mai erkölcsi felfogásunk mellett a lehető legnagyobb m ér
tékben kárhoztatandó dolognak tartom az ily irányú törekvést, az 
ily demonstráló iskola felállítását. Nincs az a pædagogiai genie a 
világon, a kinek szabad volna megadni a jogot arra, hogy a maga
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feje szerint csináljon egy iskolát, benne annyit és úgy tanítson, a 
m int előre kigondolt vagy összeboronált elmélete jónak látja. 
Ennél elitélendöbb attentatumot a nagy történeti erők, azaz a 
nagy erkölcsi javak mély tiszteletén alapuló erkölcsiségünk ellen 
alig tudok képzelni. Csak oly rég leküzdött korok, milyen például 
a múlt század a maga história-ellenes törekvéseiben volt, a mikor 
az emberiséget, illetőleg az embert az elme vagy egy elme erejénél 
fogva egészen újjáteremthetni remélték, gondolhatott egy Rousseau 
vagy még inkább egy Basedow ily dologra, de épen Basedow és 
társainak nagy kudarczai m utathatták örök időkre, hogy az isko
lában ép oly kevéssé lehet egy csinált természethez, mely csak 
egyes épen még a természetnek is evolutionistikus jellegét nem 
sejtő emberek elméjében létezhetett, visszatérni, mint a társadalmi 
élet egyéb területein. S midőn Kant kimondta a szót, hogy mielőtt 
normális iskolákat állítanak fel, fel kellene állítani experimentális 
iskolákat, szintén a XVIII-ik század embere, ki Rousseau és Base
dow hatása alatt állott, szólt belőle. Némileg ily kísérletező iskola 
volt conceptiójában még Herbart königsbergi iskolája is, de még
sem volt már egészen az ; ő itt elsősorban a magángyakorlatban 
szerzett tapasztalatát, melyből mélyreható elméleti tanulságokat 
vont le, kívánt egy iskolában értékesíteni, s itt nem egy elmélet 
demonstrálására, hanem fiatal tanítóknak elméletébe gyakorlati 
úton való bevezetésére helyezte a fősúlyt. Hasonló szelleműek, bár 
mindinkább engedtek az állami iskolákban létező történeti való
ságnak (pl. az osztályok számában és a formális végczélokban) az 
egyenesen Herbart munkájának folytatására szánt németországi 
gyakorlóiskolák.

Be kell vallanom, hogy mindez intézetekben, a mennyire 
nem a történetileg adott iskolai czélok alapján állanak, anachro- 
nismuet látok, és ép ez anachronistikus voltukban rejlik nem 
állandóságuknak mélyebb oka, mely nem állandóságra Schneller 
is rámutat.

Még egyszer kimondom, hogy oly gyakorlóiskola, mely 
valamely előre kigondolt elmélet utólagos beigazolása kíván lenni, 
vétkezik korunk történeti szelleme ellen, mely az iskolát egy tör
ténetileg meghatározott közműveltség letéteményesének, legfőbb 
őrének és egyúttal terjesztőjének tekinti. De egyúttal ki merem 
mondani, hogy minden olyan iskolaelmólet, mely nem az iskola 
gyakorlatának talaján termett, a kor mai általános tudományos
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felfogása mellett, nem tarthat számot tudományos értékre. Nem 
szeretném, ha félreértenének. Lehetnek valakinek geniális pæda- 
gogiai ötletei, lehetnek nagy reformtervei az iskola külső vagy 
helső szervezetét illetőleg, adhat valaki nagy impulsust a tudo
mánynak. a nélkül hogy az iskolai gyakorlat talaján állana is. De 
ha valaki arra tart számot, hogy az iskolai közös nevelésre — mely 
ma a házi egyéni nevelés mellett előtérben áll — vonatkozó pæda- 
gogiai elmélete bevilágítson a tényleges és egymástól elütő részlet
tapasztalatok egész sokaságába, vagy hogy épenséggel normákat 
adjon a tényleges iskolai munka ezer még ezer ágas-hogas teendő
jének szabályozására, annak bent kell állania az iskolában vagy 
legalább is kell, hogy hosszii ideig benne állott legyen.

A pædagogus tudósnak, kinek a pædagogia nem csak vala
mely más tudomány deriváltja, hanem a saját területén, a nevelés 
területén szerzett tapasztalatoknak elméleti rendszere, okvetlenül 
szüksége van egy iskolára, a hol folytonosan maga előtt látja az 
oktatás tényezőit, a tanító és a tanuló egyéniségét és a köztük 
lefolyó nevelési processusokat. Tapasztalnia kell ezeket majd sub- 
jectiv, majd objectiv megjelenési formáikban, azaz éreznie kell a 
nevelő hatalmat saját lelkében, a mikor ő tanít, és látnia kell a 
megnyilatkozását, mikor mást tanít, sőt látnia kell a tanító egyé
niség formálódását, m int erre fiatal, fejlődő tanítóegyéniségek 
megfigyelése a legjobb alkalmat adja.

Hogyan fejlődik a tanuló, hogyan a tanító, hogy idomul a 
nevelés processusa vagy az oktatás anyaga különböző tanítóegyé
niségekhez, vagy hogy idomul a tanítóegyéniség különböző neve
lésfeladatok mellett, miként hat a tanítás subjectuma a tanítás 
objectumára és viszont: ezt folytonos, közvetetten megfigyelésből 
kell tapasztalni, a [melybe a lehető sokszor és lehető sokféle ön
megfigyelés, ez a szellemi tudományokban még mindig nélkülöz
hetetlen tényező, is kell hogy vegyüljön. Csak exact megfigyelésen, 
gondos tapasztalaton alapulhat tudomány. Megfigyelés, tapasztalat 
nélkül létrejöhet bizonyos intuitio, létrejöhet közvetett műveltség, 
létrejöhet bizonyos művészi érzék is — de nem jöhet létre exact 
tudomány. Nem jöhet létre mai napság semminemű területen, 
annál kevésbbé egy gyakorlati, azaz a gyakorlatot irányítani, sza
bályozni, nemesbíteni akaró tudomány területén.

Lehet valakinek geniális hadverő ötlete, a ki sohasem látott 
csatát, de a hadvezetés tudományának továbbvitelét mástól nem
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várhatni, mint a ki a hadvezetés gyakorlatában jártas, kigondolhat 
valaki Íróasztala mellett is nagy jogi reformokat, de a perrendtartás 
disciplináját önálló és használható rendszerben fel nem építheti 
senki, a kinek pereket vezetni nem volt alkalma, lehet laikusnak is 
nagy orvosi műveltsége sőt egyenesen orvosi intuitiója, de a belgyó
gyászat tudományához mégsem fog más hozzászólhatni, m int a ki 
maga is betegségeket gyógyít vagy épen másokat is nagyszámú kór
eset alapján a helyes diagnosisba bevezet. S meggyőződésem szerint 
igaz, tudós pædagogus, a ki a pædagogiât előbbre viszi, a ki a neve
lőnek, a tanítónak meg tudja mondani, ebben és abban az esetben 
mit tegyen, mihez fogjon, mik munkásságának korlátái, mi e kor
látok hatásának mértéke, hol és meddig mozoghat szabadon, adott 
körülmények mellett mi valósítható meg a nevelés ideáljaiból és 
miképen valósítható az meg, az csak olyan ember lehet, ki iskola 
felett rendelkezik, vagy legalább is jókora ideig rendelkezett exact 
megfigyelései — megfigyelései és nem igazoló kísérletei — terüle
téül. Minden psedagogia, mely nem a tanító munkásság folytonos 
megfigyelésén alapul, lehet esetleg régi elméleteknek elmés com- 
binatiója, lehet dilettáns rendszercsinálgatás vagy szellemes elme
játék, de igazi tudomány nem lehet.

Ezért van az igazi pædagogusnak iskolára szüksége.'—
S mindenki, a ki az újkor eleje óta tényleg előbbre vitte az 

iskola ügyét, a ki vagy maga elébbre vitte az elméletet vagy leg
alább is irányítólag hatott a gyakorlatra : az az iskola talaján állott. 
Sturm, Batichius, Comenius, Francke, Bollin. Basedow, Pestalozzi, 
Thomas Arnold, Herbait, Ziller : mindeniknek volt iskolája. A kik 
Németországban a legutolsó időben legerősebben hatottak a gvm- 
nasiumi pædagogiâra, sőt majdnem az egyedüliek, kik elméleti 
pædagogiai műveltséget erősen követeltek a gymnasiumi tanár
ságtól és ennek figyelmét sikerrel terelték az elméleti pædagogiâra : 
Frick és Schiller, iskola birtokában voltak, miként iskola birto
kában van az a pædagogus is, ki Schneller bizonyítványa sze
rint Angliában, Amerikában a legünnepeltebb német pædagogus, 
t. i. Bein. S ha egy kissé megnézzük, hogy kik hatottak nálunk 
Magyarországon újabban a pædagogiâra oly módon, melynek 
nyoma ott van intézményeinken és pædagogiai közszellemünkön, 
akkor be kell vallanunk, hogy nem a gyakorlattól független, tőle távol 
állott pædagogusok hatottak így, hanem azok, kik közvetlen kap
csolatban a gyakorlattal, innét merítették termékenyítő eszméiket.
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Ha Schneller közelebbről megtekinti azokat a németországi 
egyetemi tanárokat, a kikkel esetleg beszélt és a kik talán jóllehet 
pædagogiât tanítanak, idegenkednek a gyakorlóiskolától, akkor azt 
találta volna, hogy azok nem első sorban pædagogusok, hanem 
philosophusok, a kik csupa kényszerűségből, a németországi egye
temek hagyományos szokása szerint, pædagogiât is tanítanak, 
többnyire kelletlenül és nem szívesen, még pedig oly pædagogiât, 
mely nagyobbára csak psedagogia-történet, itt is sokszor csak a 
pædagogia elméletének története, vagy legfeljebb egy kis alkalma
zott etbika és psychologia, de a kik a valóságos pædagogiai életre 
egész Németországban alig hatnak ki. Még azok állanak közülök 
legközelebb a pædagogiai gyakorlathoz, és azok folynak be legjob
ban reá, kik maguk is átmentek a gymnasiumi tanárságon, (mint 
pl. Ziegler Strassburgban.)

Ш .

Ha igaz, hogy a pædagogusnak szüksége van iskolára, és ha 
ez az iskola nem lehet csak igazoló demonstráló iskola, kérdés, 
milyen iskola legyen. Legyen-e csak puszta gyakorlóiskola, abban 
az értelemben, hogy egy közönséges középiskola, melyben fiatal, 
egyetemet végzett tanárjelöltek megismerkednek a tanítás problé
máival és maguk közvetlen elméleti tájékoztatás és folytonos 
vezetés mellett végzik a gyakorlati tanítást, vagy legyen neki már 
magára az utóbbira való tekintettel is, de még inkább az elméleti 
pædagogus szükségletét tekintve, külön, önálló szervezete.

Nem szándékozom most e helyt a gyakorlógymnasium szer
vezetét és munkarendjét, a mint az az évek folyamán kialakult, 
ismertetni, illetőleg kifejteni, mily irányban vár e szervezet és 
munkarend kiegészítésre. Erre vonatkozó nézeteimet a pædagogiai 
társaság elé szándékozom terjeszteni, még pedig legközelebbi 
ülésén.

Csak annyit kívánok már itt is megjegyezni, a mennyi a 
Schnellertől esetleg előidézett balvélemények eloszlatására szük
séges.

Nyilvános, az államtól fentartott iskola soha más nem lehet, 
mint oly iskola, mely nevelési czéljaiban ugyanarra törekszik, 
mint a többi állami iskola. A gyakorlógymnasium, mely a pæda-
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gogiai elmélet és a tanárképzés szolgálatában áll, sem lehet más, 
mint végczéljaiban, tantervének és erkölcsi nevelésének végczél- 
jaiban, a többi gymnasiumokkal megegyező gymnasium, mely a 
tőle nevelt növendékekkel elért eredményekről egészen olyan 
módon tartozik beszámolni, mint bármely más gymnasium.

A gyakorlógymnasiumnak is, mind egész folyamának vég- 
czéljában, mind az egyes fokozatainak megfelelő eredményeiben 
arra kell mint minimumra törekednie, a mit az országos törvény 
es az állami tanterv az állami gymnasiumoktól követel. Neki ered
ményeiben ugyanazt a nemzeti műveltséget kell növendékeinek 
örökségül adni, milyent bármely más gymnasium ád. Sem egy 
aprioristikus elmélet kedvéért, sem a gyermekek nevelésén felül 
követett egyéb gyakorlati czél kedvéért nem szabad a legkisebb 
csorbát sem ejteni az iskolának a többi iskolákkal közös gymna- 
siumi jellegén. A gymnasiumi műveltséget szabályozó történeti 
hatalmak erejének a gyakorlógymnasium épúgy alatta áll, m int 
bármely más gymnasium. De minthogy tanári testületé és igazga
tósága a rendes gymnasiumi tanítás nagy feladatán felül még más, 
az elméleti pædagogia és a tanárképzés czéljaira vonatkozó köte
lességekkel van megterhelve, méltányos dolog, hogy administra- 
tionális tekintetben, mely a gymnasiumi nevelés ügyét legkevésbbé 
sem érinti, legfeljebb csak kedvezően, könnyítsenek a tanárok és 
az igazgató dolgán. Ily könnyítések a mai gyakorlógymnasium- 
ban az egy évben együtt létező gymnasiumi osztályok számának 
reducáltsága, az egy osztályba felvett tanulók létszámának a 
fővárosi átlagnál kisebb volta és a tanárok csekélyebb heti óra
száma.

E könnyítéseket, melyekkel szemben annyi súlyosbítás és 
megterhelés áll, méltányossági okok szükségesekké teszik, bár azok 
természetesen nem elvszerü járulékai a gyakorlógymnasiumnak, 
és különben is, m int mondom, csak administrationális, nem pæda- 
gogiai, vagyis a gyermekek gymnasiumi nevelésének czéljaiba és 
módjába vágó intézkedések. A nevelési ideálok és nevelési módok 
dolgában a gyakorlógymnasium csak olyan gymnasium kíván lenni, 
mint a többi ; az administrationális könnyítések által csak azt 
akarja elérni, hogy az elméleti követelmények alkalmazásában az 
átlagos gymnasiumoknál egyöntetűbb és következetesebb lehessen, 
és gyakorlati eredményeiben, jóllehet folytonosan váltakozó kezdő
tanárokkal operál, rosszabb ne legyen, m int a többi. Egyéb kíván-
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ságai vagy particuláris törekvései a gyakorlógymnasiumnak m int 
gymnasiumnak nem voltak és nem is lehetnek.

E z e n , a többi gymnasiumokkal közös, a törvény, tanterv es 
egyéb történeti tényezők által megszabott h a tá r o k o n  be lü l k ív á n ja  
csa k  a  g y a k o r ló  g y m n a s iu m  m á s ik  k é t f o n to s  c z é ljá t ,  a  g y m n a s iá l is  
p a e d a g o g iá t  és a  ta n á r k é p z é s t  s z o lg á ln i . Ama történetileg megsza
bott határokon belül még igen sok tér marad az önálló gyakorlati 
kezdeményezésre, változó nevelőeszközöknek és nevelőhatásoknak 
a különféle pædagogiai szempontokból való megfigyelésére, a rész
letek értékesítésében nyilvánuló egyéni felfogások érvényesítésére 
és egybevetésére, és mind e kezdeményezésnek, mind e megfigyelés
nek és egybevetésnek összeállításával és feldolgozásával szolgál
hatja a gyakoriógymnasium a gymnasiális pædagogiât. Minden új 
szempont, melyet a gyakorlógymnasium valamely tanára az oktatás 
egyik vagy másik részletének methodikus feldolgozásába bele visz, 
minden új kiindulópont, melyet használ, m inden új systematikus 
igazság, melyet egy-egy részletből nyer, minden új hatás, melyet 
valamely új részlet az osztály egyéniségére gyakorol — gyarapo
dásává lehet és lesz a gymnasiális pædagogiânak ; csak egybe kell 
fűzni a tanulságokat, csak rendezni kell őket, bele kell őket illesz
teni szakavatott kézzel a gymnasiális pædagogia rendszerébe, és 
ez úton folytonosan gyarapszik maga az elmélet. Az igazi elmélet, 
mely nem merő aprioristikus constructiókból áll, hanem a gyakor
latból levont és az elvek fonalán egybefűzött tételek rendszeréből.

Ez úton lesz a gyakorlógymnasium, a nélkül, hogy a szó rossz, 
kárhoztatandó értelmében kísérletező iskola legyen, valóságos 
pædagogiai laboratóriummá vagy legalább is observatoriummá. 
Csak gondoskodni kell a laboratórium eredményeinek folytonos 
számontartásáról, fixirozásáról és egybegyűjtéséről — és ki fog 
tűnni, hogy a gymnasiális pædagogiânak igazi továbbvitelére nincs 
más, nincs becsesebb eszköz, mint egy gyakorlógymnasium.

Erre, a m it itt az utolsó sorokban kifejtettem, könnyen le
hetne azzal az ellenvetéssel válaszolni, hogy ilynemű munkára 
képes, ilynemű m unkát végezhet és sokszor végez is bármely 
gymnasiumnak bármely nagyobb elméleti pædagogiai érdeklődést 
mutató tanára. Ez igaz is, és azok a gymnasiumi tanárok, kik ily
nemű munkájúkat közzétették, tényleg jobban szolgálták az elmé
leti pædagogiât is, m int sok úgynevezett pædagogus, ki sohasem 
érezte lábai alatt az iskola forró és hevítő talaját. De az, hogy itt-
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ott minden külön czél, minden külön megbízás nélkül dolgozik 
egyik-másik tanár oly módon, mely eredményeiben gazdagodást 
jelent az elméleti pædagogiâra nézve is, az nem lehet oka annak, 
hogy erre a czélra egy külön intézményt ne tartsunk, melynek 
munkásai folytonosan és czéltudatosan és egységes módon dolgoz
nak oly irányban, mely az elméleti pædagogiât akarja szolgálni. 
Mint egyes magános, a tudományt előbbrevivő csillagvizsgálók 
létezése nem lehet ok arra, hogy nyilvános Observatorium ne 
legyen, épügy nem lehet egyes tanároknak az elmélet érdekében 
kifejtett munkássága ok arra, hogy egy külön ad hoc létező pæda- 
gogiai laboratórium ne legyen. Hogy mi minden kellene ahhoz, 
hogy e pædagogiai műhely úgy működjék, a mint ideális czélja ér
telmében működnie kellene, mit kívánhatna e czélra államtól és 
önmagától : ennek kifejtése kívül esik fejtegetéseim keretén. Hogy e 
tekintetben, különösen a mi elméleti eredményeinek irodalmi értéke
sítését illeti, magát a gyakorló gymnasiumot is mulasztások terhelik, 
azt tagadni nem akarom, jóllehet e tekintetben is több történt 
az utolsó időben, és történni fog előreláthatólag legközelebb még 
több. A ki ugyan nemcsak a felszínen levő jelenségek szerint ítél, 
az tudja, hogy nem egy munka, mely az utolsó évtizedek alatt 
nálunk ép a pædagogiai elmélkedést gazdagította és a pædagogiai 
gyakorlatot is líj mederbe terelte, a gyakorlógymnasium műhelyé
ből került ki, a nélkül, hogy hivatalosan ez intézet neve alatt jelent 
volna meg. Ezt mindenki ez országban jól tudja, a ki nem hunyja 
be szántszándékkal szemét a tények előtt. A gyakorlógymnasium 
mindig pædagogiai műhely volt, és a míg mai alakjában létezni fog, 
az is marad. A mit tőle joggal megkövetelhetnek, az az, hogy e 
műhelynek m int ilyennek a munkásságáról és eredményeiről kellő 
időben és formában számot is adjon. E  számadás nem lehet mai 
napság bizonyos imponderabilékra, egy sokfelé teremtett pædago
giai közszellemre való hivatkozás, hanem  eredményeinek tudom á
nyos irodalmi formában való közzététele. E feladat megvalósítása 
vár most első sorban azokra az új személyes tényezőkre, melyeket 
az utolsó évek változásai a gyakorlógymnasiumba hoztak. IV.

IV.

A pædagogiai elmélet érdekében kifejtett e munkássága mellett 
folytatja a gyakorlógymnasium lankadatlan buzgósággal a régi ki-

33Magyar Pedagógia. VIII. 0.



5 1 4 WALD APFEL JÁNOS.

próbált módon harmadik feladatát is, a fiatal tanárok pædagogiai 
képzésének a feladatát. Folytatja ugyanazokkal az eszközökkel, 
mint régen tette. Ha valaki nem tudja, mik ezek az eszközök, és 
úgy nagyj ában meg akar velük ismerkedni, a részletek egyik-másik 
módosulásával nem törődve, az olvassa el Schnellernek a 449. és 
450. lapon irt tervezetét a tőle kivánt seminargymnasiumok mó
dozatairól. Egy középiskola, a hol a gyakorlótanárok tervszerűen 
hospitálnak, majd a szaktanár vezetése alatt maguk is megkezdik 
a tanítást, aztán igazgató, vezetőtanárok és a többi tanárjelöltek 
jelenlétében ú. n. próbaleczkéket tartanak, a hol a jelöltek közön
séges mindennapi tanítását közvetlen kritika követi, az igazgató 
jelenlétében lefolyó próbaleczkék megbeszélése a heti conferentián 
történik, a hol a jelöltek külön órákon részint előadások, részint 
saját társaik relatiói alapján megismerkednek pædagogiai kérdé
sekkel és az újabb pædagogiai irodalommal — ez Schneller szerint 
egy seminargymnasium és ez mindenki szerint, a ki ismeri, a buda
pesti tanárképzőintézeti gyakorlófőgymnasium.

Nem csodálatos dolog-e, hogy az értekező e «kivánatok»-kal 
előáll, m int egészen újakkal vagy legalább is idegenekkel, és egy 
árva szóval sem említi, hogy ilyen vagy ehhez hasonló intézmények 
léteznek egy magyar gymnasiumban is, egy magyar gymna- 
siumban, melyről csak annyit jegyez meg az író, hogy «intézmé
nyével némileg előkészítette a seminargymnasiumot», különösen 
az által, hogy seminariumi tanárokat nevelt. Igaz ugyan, hogy a 
gyakorlógymnasiumnak a tanárjelöltekre vonatkozó működése a 
fentebb összeállított közös vonások keretén belül eltér egyik
másik részletében a Schneller kívánta szabványoktól, azaz eltér a 
Schneller részéről meglehetős vakon követett porosz seminargym- 
nasiumtól, ettől a magában Németországban is sok oldalról meg
támadott és Schneller czikkében is egy helyt kissé nevetségessé tett 
intézménytől. Azt is megengedem, hogy e részleteltérések sok tekin
tetben lényegbe vágók, különösen ha a tanárképzés munkája 
mellett is, épúgy mint a pædagogiai elmélet szolgálása mellett, 
szem elől nem tévesztjük a tanítandó gyermekek érdekét, ezt a 
Schnellertől is emlegetett «önczélt». De bármilyen fontosak is ez 
eltérések, egészben véve mégis az mondható, hogy a mi seminar
gymnasiumok berendezésében a lényeges, az a gyakorlógymnasium- 
ban is mind megvan. Legfeljebb valamivel több van itt, m int ott, 
egyik-másik dolog máskép is van, —  de egészében, á tanárképzés
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szempontjából, azonos a kettő. Ezt Schnellernek constatálnia kel
lett volna, azután a részletkülönbségekre rámutatni és a saját 
tervezetének a már létező gyakorlógymnasium szervezetétől való 
eltéréseit megokolni. Ez lett volna a helyes, a loyális eljárás, de 
nem valamit, a miből a jó nálunk régen megvan, mint valami 
újat feltüntetni. Nincs szándékom ezúttal e részleteltéréseket meg
beszélni, és a gyakorlógymnasiumnak kipróbált és önállóan fejlő
dött praxisát a porosz seminargymnasium mintájára utánacsinált 
Schneller-féle schemával itt szembeállítani. Azt hiszem, könnyű 
volna kimutatnom, hogy a mi viszonyaink mellett a gyakorlógym
nasium praxisa a helyesbik. Ezt majd más alkalommal fogom 
megtenni. Itt nem a különbségeket akarom kiemelni, hanem épen 
a Schnellertől teljesen ignorált megegyezést. A különbségek egy
előre kevésbbé fontosak, és ha, a m int Schneller kívánja, több 
seminargymnasium vagy több gyakorlógymnasium volna, akkor 
az egyik úgy folytathatná praxisát, m int a budapesti tanárképző- 
intézeti gyakorlógynasium, a másik akár úgy kezdhetné, m int 
Schneller akarja, hiszen rövid pár év múlva az egyik is, a másik 
is részleteiben eltérne eredeti alakjától, m ert a természetes fejlődés 
és a vele járó differentiálódás (az, a mit Schneller dolgozatának 
egy helyén egyéniesülésnek nevez) úgyis idővel az intézményeket 
is elterelné eredeti alakjától, és csak a fődolgok, az elvileg meg
okolt typikus vonások állandóságáról lehet szó, melyekre nézve 
úgyis nagy köztük a rokonság.

Több seminargymnasium vagy több gyakorlógymnasium ? 
Igenis, több. No de azért nem sok. Hiszen sok nem lehet. Nem 
lehet — őszintén szólva - azért sem, mert csak igen kevés nálunk 
a pædagogiai elmélettel foglalkozó ember; még a saját tárgyuk 
methodikájával is csak igen kevesen foglalkoznak behatóbb, tö rté
neti és összehasonlító tanulmányokra is kiterjedő módon. S teljesen 
igazat adunk Schnellernek, midőn azt mondja, hogy jobb, ha csak 
1— 2 jó seminarium van, mint ha egy harmadik compromittálja 
magát az ügyet. Én is egyelőre csak 1—2 seminargymnasiumot, 
vagy engedjék meg nekem a régi név használatát, melyet szintén nem 
tartok egészen szerencsésnek, 1 - 2  gyakorlógymnasiumot szeret
nék. Azaz, hogy egészen pontosan beszéljek, kívánnék két gyakorló
gymnasiumot. Az egyik már megvan, és azt talán, tekintettel a 
múltban szerzett érdemeire, meghagynék régi helyén, régi szerve
zetében, mely utóbbi a tanárképzést illető részében nagyon meg-
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egyezik a Sclinellertől kívánt intézménynyel, és legfeljebb, hogy1 
egész, a tanárképzésen túlmenő hivatását is kifejtse, gyámolítsuk 
és gyarapítsuk, hiszen ez intézmény, melyről Beöthy Zsolt az 
A Felső Közoktatásügy Magyarországon ez. millenniumi m unká
ban (246. 1.) azt írta, hogy «közoktatásügyi alkotásaink között az 
egyetlen teljesen eredeti, melylyel a legmíveltebb államokat is 
megelőztük és a külföldön nemcsak mély érdeklődést keltettünk, 
hanem meleg elismerést is szereztünk» —  elég alapot szolgáltatott 
arra a reményre, hogy saját belső termőerejénél fogva tovább 
fejlődhetik még erősebb, még termékenyebb tényezőjévé a magyar 
pædagogiânak és közoktatásügynek.

A másik seminargymnasiumot vagy gyakorlógymnasiumot 
pedig kellene még teremteni, még pedig minél előbb. S hová is 
lehetne ezt inkább tenni, mint Kolozsvárra, hol leginkább meg
vannak a szükséges előfeltételek ily intézmény felvirágoztatására, 
S mi volna természetesebb, mint hog}  ̂ e gymnasiummal a kolozs
vári egyetem pædagogusa. szellemében tegyenek kísérletet ? Kém él
jük, hogy ha ott volna ez intézmény, az egyetem pædagogusa nem 
idegenkednék tőle, nem vonná meg tőle fontos elméleti támoga
tását, és ha csak itt-ott is meglátogatná e seminargymnasiumot, 
látná vezető- és gyakorlótanárok és tanítványok együttélését, 
onnan is nem egy termékenyítő gondolatot vinne kathedrájára. 
Hogy ő maga is tanítson, arra nem igen mérnök kérni. A ki any- 
nyira meg van győződve arról, hogy a jó theoretikus rossz praktikus, 
mint a hogy erről Schneller meg van győződve, illetőleg hogy a jó 
egyetemi tanár rossz középiskolai tanár, az valószínűleg subjectiv 
tapasztalat vagy érzés alapján beszél igy, s azért jobb, ha Schneller, 
ki bizonyára jeles pædagogiai theoretikusnak tartja magát, meg 
sem próbálkozik a gyakorlati tanítással.

5 1 6

Y.

De vájjon igaz-e, hogy elmélet és gyakorlat két homlokegye
nest ellenkező terület, igaz-e, a mit Schneller állít, hogy a ki jó el
mélkedő, az rendszerint rossz praktikus, vagy hogy épenséggel a 
fö egyetemi tanár rossz középiskolai tanár, és viszont a jó közép
iskolai tanár rossz egyetemi tanár ? Ez állítás oly merész genera- 
lisatió, — mert egyébnek alig mondhatjuk, minthogy a theoria és
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praxis fogalmának mélyebb elemzéséből eredő bizonyítását nem 
találjuk Schnellernél a milyenre philosophiailag fegyelmezett 
fő, ha csak erős subjectiv tényezők nem zavarják ítéletében, alig 
ragadtatja magát. Nagyon is sok tiszteletre érdemesíteném e min
den alapot nélkülöző és minden alap vagy igazolás nélkül felállí
tott tételt, ha a theoria és a praxis viszonyát itt behatóbban fejte
getném. Megjelölte már e viszonyt örök időkre szóló módon Aris
toteles és megvilágította az útszéli bölcseséggel szemben Kant is. 
Hogy ép az elmélet nevében fejezze ki valaki oly triviális, nem 
igaz módon e viszonyt, mint Schneller teszi, azaz oly módon, 
hogy egyenesen ellentétet teremt közöttük, és ez ellentétet még a 
rajok vonatkozó individuális tehetségek területére is átviszi : ez 
legalább is nagyon meglepő. Annak a véleményét, ak i erre képes, 
nehezen lehetne mélyebbreható fejtegetéssel megingatni. Azzal 
szemben, a ki csak valamely különben is fel nem tárt, hiányos 
inductió alapján felállít, illetőleg könnyedén odavet ily tételt, leg
feljebb csak egy teljesebb inductiót lehet szembe állítani. Nézzen 
Schneller körül ez ország theoritikusai között, nézzen körül ez 
-ország két egyetemének legjelesebb tanárai között, talál-e a közép
iskolai tanárokból lett jeles egyetemi tanárok között csak egyet is, 
a ki nem lett volna egyúttal jeles gymnasiumi tanár is. A buda
pesti és kolozsvári egyetem annyi jelesére hivatkozhatom, kikre 
mikor még középiskolai tanárok voltak, m int a középiskolai gya
korlatban is legkiválóbb tagjaira büszkeséggel nézett a középiskolai 
tanárok összessége.

S mit szóljunk e tételhez, hogy «rendszerint az elméletben 
jeleskedő igen gyarló a gyakorlatban és a határozottan gyakorlati 
irányzatú egyén igen gyenge elmélkedő» ? Létezik-e a nagyszabású 
gyakorlati munkásságoknak csak egyetlen egy területe is, a melyre 
nézve ez áll ? Nem kerültek-e ki legjelesebb politikai elmélkedőink 
sorából legnagyobb alkotó államférfiaink is, a Széchenyiek, az 
Eötvösök? Vagy volt-e a magyar közjogról elmélkedők közt valaha 
erősebb emberünk, mint a gyakorlati életet soha el nem hagyó 
Deák Ferencz? Vagy legkiválóbb orvostanáraink és velők együtt a 
külföld legnagyobb orvoselmélkedői nem voltak-e egyúttal a leg
nagyobb gyakorlóorvosok is? S a szó legnemesebb értelmében 
erős gyakorlati érzékkel biró nagy vallástörténeti alakok, az 
Augustinusok, a Luther Mártonok, nem tartoznak-e ők egyszers
mind minden korok legnagyobb elmélkedői közé ? S a legesleg-



WALDAPFEL JÁNOS.

nagyobb gyakorlónrűvészek, a Leonardo da Vincik, Goethék, Wag
ner Bichardok. Arany Jánosok nem egyúttal a legnagyobb 
theoretikusok-e a magnk művészetében? S épen csak az iskolai 
tanítás művészete volna olyan sajátos donum, mely kizárja az 
elmélkedés mélységét, vagy a melynek árt a mélyebb elmél
kedés ?

így mint Schneller beszél, rendszerint nem beszél más, mint 
vagy a sekély routinier, a ki sohasem érezte a gyakorlati munkásság 
közben ép ennek érdekében a legmélyebb elmélkedés szükségét, 
vagy az igazi munkától teljesen idegen álmodozó, ki sohasem 
érezte a gyakorlati munka problémaszerzö és épen a theoriát te r
mékenyítő erejét. Még egyszer mondom, csak a gyarló routinier,, 
vagy tehetetlen gondolatszövő, hogy ne mondjam, gondolatcompi- 
lator szokott így beszélni. A gyakorlat gondolkodó és lelkiismeretes 
embere érzi, hogyan lesz a gyakorlat által elmélkedővé, még pedig 
minél kitünőbb gyakorlati munkát akar végezni, annál mélyebb 
elmélkedővé. Az elméletnek reális, solid alapon álló, a dolgokról és 
nem szavakról gondolkodó embere pedig tudja, hogy a gyakorlati 
életből, a gyakorlati technikus, sociális, művészeti, vallásos élet
ből kell a legnagyobb problémákat szednie és innét a leghelyesebb 
megoldásokat is, a gyakorlati valóságban kell gyökereznie, lábá
val a gyakorlat földjén, nem pedig fejével a fellegekben, a köd
ben járnia, ha azt akarja, hogy elméleti munkája több legyen, 
mint régen teremtett gondolatok tarka-barka szövedéke, több 
mint esetleg szines, de üres gondolatbuborék. Előttem az ú. n. 
gyakorlat embere, ki magától az elméletet elhárította, mindig 
épen mint praktikus volt gyanús és viszont a theoria embere, ki 
minden áron a praxis ellenfele gyanánt lépett fel, gyanús volt 
épen elmélete solidságának, elméleti tudásának megbízhatósága 
szempontjából.

Gyanús nekem ez alapon — bevallom - maga Schneller is, 
S ki kell jelentenem, hogy czikkének az a kevés része, a melyben 
mint tbeoretikus pædagogus szól hozzánk, igazolja e gyanúmat, 
E  rész Schneller értekezésében az, mely a Herbart-féle pædago- 
giára vonatkozik és a mely értekezésének majdnem egy negyed
részét elfoglalja.

518
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VI.

Schneller czikkének és egész gondolatmenetenek sajátságos 
természetét semmi sem jellemzi jobban, mint az, hogy miképen 
ugrik a gyakorlóiskola intézményének megbeszélése közben egy
szerre kellő átmenet nélkül a Herbartistákra. Arról beszél, a 
mit már fentebb érintettünk, hogy a gyakorlóiskola általában 
csak kész ismereteket ad a jelölteknek, melyek készen hulla
nak a fiatalok ölébe és ezért elbizakodottakká, arrogansokká 
teszik őket, a kik lenéznek mindenkit, ki azzal a kincsesei nem  
bir, és a kikben nincs szeretet és nincs meg a képesség sem 
a tárgyi világ, sem a személyek igaz megítélésére, fejleszté
sére, tehát mást fejlesztő vagyis nevelő tevékenységre (431. 1.). 
Ezen merészen odavetett, a gyakorlóiskolákból kikerült tanár- és 
tanító nemzedékek egész sorát ok és alap nélkül stigmatizáló 
sorok után, melyek egész általánosságban bizonyítani akarják, 
miért veszélyes ethikai szempontból a gyakorlóiskola, hirtelen, egy 
meglepő, az elfogulatlan olvasó előtt teljesen érthetetlen fordulat
tal rátér a czikkíró a Herbartistákra. «Mindez» — úgymond 
(t. i. a gyakorlóiskola ez ethikai veszedelmei) «annál biztosab
ban be fog következni, ha az átvett és a gyakorlatra képesítő anyag 
tartalma és nevezetesen közlésének módja a vátartóság, kiválóság, 
az egyedül igaznak követelésével és másrészt minden mással szem 
ben a közvetettség, a reflectáltság jellegével lép fel. Sajnos, hogy 
a Herbarti iskolának a Zilleri formalismussal bővült anyaga ily 
jellegűvé vált. A Herbartisták a tudományosság jelzőjét egyedül 
maguk számára reclamálják» stb. stb. — és ezek után megindul 
egy közel nyolez lapon át folyó támadás (az egész értekezés csak 34 
lapnyi) Herbart és a Herbartisták ellen, mely azt akarja bizonyítani, 
milyen keveset ér Herbart pædagogiâja és psychologiai elmélete és 
milyen keveset az elméletnek alakulása Ziller és utódai kezében. 
Majd, miután Herbart és a Herbartisták pasdagogiáját nyolez 
lapon át leczkéztette, ismét visszatér kiindulópontjához és cons- 
tatálja: «Mindezek» (t. i. Herbart megczáfolása) «alapján érthető, 
hogy midőn a gyakorlóiskolának egyetemen való állandósítását 
egyenesen veszélynek tartom a tanárképzésre nézve, e veszélyt 
még inkább fokozva látom, ha e gyakorlóiskola oly irányt vall



5 2 0 WALDAPPEL JÁNOS.

magáénak, mely alaptévedése miatt épen az általa czélzott nevelői 
oktatásra képtelen.»

Sehol sem találjuk e dolgozatban a Herbartisták ellen inté
zett támadás kellő motivatióját. A gyakorlati tanárképzés kérdése, 
akár gyakorlóiskola, akar seminargymnasium útján oldjuk meg, 
teljesen független a herbartista psychologiától és psedagogiától és 
Schneller czikkében se találunk szoros összefüggést a tőle felvetett 
kérdések és a herbartista elmélet között.

Állhat valaki egészen távol Herbart pmdagogiájától és azért 
mégis lehet a gyakorlóiskolának akármely formában, még ä kí
sérletező iskola formájában is, a hive, hiszen miként már emlír 
tettük, jóval H erbart előtt beszélt már Kant is experimentaliskolá- 
ról és beszélnek újabban experimentális paedagogiáról is olyanok, 
kiknek psychologiai felfogása Herbarton tú l menve a physiologiá- 
ban gyökerezik és innét kölcsönöz m ethodusokat és eredményeket 
is. Viszont állhat valaki teljesen Herbart psychologiája és pædai- 
gogiája alapján és mégis más módot kívánhat vagy követhet a 
tanárjelöltek gyakorlati képzésére, m int a gyakorlóiskola, hiszen 
a Schnellertől u tánzóit német seminargymnasium hívei között is 
vannak Herbartisták.

Ha pedig csak a Herbartisták állítólagos rátartósága és egy 
helytelen elmélettel való alaptalan hetvenkedése okozta Schneller 
haragját, akkor is m ás alkalmat kellett volna keresnie e haragnak 
kinyilatkoztatására, m int egy németországi intézményekre vonat
kozó tanulm ányúiról szóló jelentést, illetőleg gyakorlati intézmé
nyekre vonatkozó kívánságait előadó értekezést. A ki Schneller 
dolgozatának e részét olvassa, nem szabadulhat attól a benyomás
tól, hogy Schneller erőszakkal odavonszol egy egészen idegen 
thémát, a végre, hogy kifejezést adjon egy hosszabb-rövidebb 
idő óta benne lappangó elméleti ellenvéleménynek. Bátran me
rem mondani, hogy a Herbart és a H erbartisták ellen nyolcz 
lapon át folytatott polémiájának legalább a 430. lap első be
kezdésétől a 437-dik lapig tulajdonképen semmi köze nincs 
voltaképi kérdéséhez, és hogy egy a tanárképzésről szóló tanul: 
mányban vagy épenséggel jelentésben e fejtegetéseknek helyük 
pincsen.

Különösen erre való tekintettel adtam  én már előre dolgoza
tomnak egy kissé tágabb czímet, hogy nekem jussom legyen erről 
is szólni. Mert hogy kötelessége ez annak, a ki a czikkel foglalko,-



zik, azt remélem mindenki meg fogja engedni, a kinek a tudomány 
becsületéről, a tudós ethicumáról fogalma van.

Mindenekelőtt tiltakoznia kell mindenkinek, a ki a tudo
mányok történetét ismeri, azon gyanúsítgató, vádaskodó hang 
ellen, melyet a czikkíró egy tudományos iskola erkölcsi tulajdon
ságaival szemben használ, csak azért, m ert erős tudományos meg
győződésük van, mert azt hiszik, hogy' a miről meg vannak győ
ződve, az igaz, mert annak számára, a mit igaznak fel- és 
elismernek, igenis az egyedül igaznak attribútumát követelik. 
Nem tudom pontosan, kikre czéloz Schneller, mert abban a vádas
kodó, személyes dolgokat ugyan gyakran hánytorgató, de azért 
épen kritikus helyeken a személyeket meg nem nevező, csak sej
tető modorában, melylyel egész értekezése irva van, itt is csak 
herbarti iskoláról, Herbartistákról szól, a nélkül, hogy szükségét 
látná, hogy idézetekkel is bizonyítsa a mit mond. Nem tudom 
pontosan, kikre czéloz Schneller, de akárkire czéloz, ha tudós ku
tatókra és elmélkedőkre és nem talán csak in verba magistri esküvő 
harmadrendű emberekre : tudóstól, ki ismeri a mások elméletét 
és ismeri a magáét, illetőleg a magától elfogadottat, senki sem 
veheti rossz néven, ha ezt tekinti igaznak. Tudományos kutatás 
mit is jelent mást, mint az igazság keresését, tudományos meg
győződés mit is mást, mint azt, hogy valaki, a ki kellő kritikával, 
a  tények és érvek lelkiismeretes egybevetése alapján ítélt, Ítéleté
nek követeli az egyedül igaz voltát, érte küzd tudása, elméje, érzü
lete egész erejével. A tudósnak is gerinczre van szüksége, erős, 
-csak a magasabb igazság előtt meghajtó, egyébként hajthatatlan 
gerinczre, épúgy, mint az emberiség erkölcsi munkája bármely 
más munkásának.

Minden tudományos nézet, m inden tudományos elmélet 
egy-egy szem az emberektől felfedezhető igazságok lánczolatában. 
Tulajdonképen magasabb tudománytörténeti szempontból egészen 
■értéktelen elmélet — a hol elméleten a tények összefüggésének 
az igazságot lelke egész erejével kereső ember elméjében tükröződő 
képét értem époly kevéssé van, m int absolute értékes, azaz a 
magánvaló valóságot minden izében kifejező elmélet. Minden 
elmélet csak az objectiv igazat többé-kevésbbé megközelítő subjec- 
tiv magyarázat. De a ki egyik vagy másik magyarázatot elfogad, 
a m it  a lelkiismeretes tudós csak m inden szembenálló magyarázat 
Æcrupulosus egybevetése után fog m egtenni, annak lelke egész
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erejével kell hozzá ragaszkodnia, mindaddig, mig vagy a szemben
álló vagy az eddigiekhez képest egészen új elmélet igaz vagy inkább 
igaz voltáról meg nem győzik.

Newtonnek épúgy meg kellett győződve lennie emanatiós 
elmélete helyességéről, mint későbben Fresnelnek undulatiós eline- 
letééről, Copernicusnak a heliocentrikus rendszeréről, mint Tycho 
de Brachénak a geocentrikuséról, Darwinnak és a darwinistáknak 
a fajok evolutiójának elméletééről, m int Agassiznak a maga ellen
tétes tanáéról. Csak az ellentétes vélemények erős, becsületes küz
delme, mely küzdelemben minden fél a maga elméletét tartja az 
egyedül igaznak, vezet az egyelőre végleges magasabb igazsághoz. 
Szántszándékkal a természettudományoknak ma aránylag kevésbbé 
lis sub iudice jellegű területeiből vettem példáimat, de szolgáljak-e 
ilyenekkel a szellemi tudományok mezejéről is? A mikor a közép
kori nominalismus a realismussal vívja a maga liarezát, vagy 
napjainkig a determinismus az indeterminismussal, vagy a monis- 
mus a dualismussal, vagy szemünk láttára a történettudomány 
terén a materialistikus, gazdaságtörténeti felfogás az idealistikus, 
eszmetörténeti felfogással, vagy az individualistikus felfogás a 
socialistikussal stb /stb ., nem tekinti-e mindegyik tábor a maga 
elméletét az egyedül igaznak, míg esetleg egy harmadik tábor ép 
a thesisnek és antithesisnek egy magasabb synthesissé való egybe
olvasztásától várja a végleges igazságot ? Csak az a tudós, a ki 
a maga tudományos meggyőződését nagyra tartja, képes a másét 
is megbecsülni, és atolerantia a tudomány területén époly kevéssé 
jelenti az indifferentiát vagy ingatagságot, m int a hogy nem jelenti 
azt a vallásos élet terén.

S ha a Herbartisták vagyis azok a tudósok, kik Herbart 
elméletének alapján állva, tovább fejlesztik a pædagogiai elméle
tet, a maguk elméletét tartják az egyedül igaznak, e mellett 
keresik az érveket, másokra bízva azt, hogy érveket keressenek a 
maguk eltérő igaza mellett jól teszik. Ez nemcsak tudományos 
joguk, de tudományos kötelességük is. Csak akkor vétkeznének 
a tudományos erkölcsiség követelései ellen, csak akkor szólhatna 
talán róluk egy Schneller István, ki pædagogiai tudományos meg
győződéséről eddig még nagyon kevéssé tájékoztatta volt a világot,, 
azon a kicsinylő, kötekedő hangon, melyet értekezésében ta lá 
lunk, ha az igazsághoz való ragaszkodásuk, annak erős, talán tú l
zásokba is eső védelme egyúttal az ellenfél megvetése volna. Hogy-
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a maguk véleményét igen nagyra tartják, azt jól teszik, csak akkor 
cselekednének rosszul, ha a másokét kicsibe vagy semmibe se 
vennék. Ezt pedig a mennyire én ismerem őket — nem teszik. 
Schneller ugyan nem bizonyít, de azért én nem érzem magamat 
az alól felmentettnek, hogy én igenis bizonyítsak. íme itt van kézi 
könyvtáramban a németországi pædagogia utolsó éveinek két leg
hatalmasabb terméke. Az egyik a befejezéséhez közel álló Ency- 
klopädisches Handbuch der Pädagogik», a másik a nemrég be
fejezett «Handbuch der Erziebungs- und Unterrichtslehre für 
höhere Schulen» Az elsőnek szerkesztője Kein, a ki ma a német- 
országi Herbartisták, illetőleg hogy a Schneller támadásának czél- 
pontjához még közelebbjáró módon jellemezzem, a Herbart-Ziller- 
féle iránynak legelső képviselője és egyúttal az a Rein, a kit gya
korlóiskolájával együtt Schneller erősen megtámad. S ez encyclo- 
pædia, melyet a mai Herbartisták úgyszólva legorthodoxabb irányá
nak vezetője szerkeszt, öt évvel ezelőtt megjelent beköszöntőjében 
azt tűzi ki czélul, hogy a németországi pædagogiai m unkát -  a 
mennyire emberi munkától telik — objectiv tudományos módon 
mutassa be, mely ment legyen minden egyoldalú és szűkkeblű 
felfogástól. Az egész beköszöntőben szó sincs Herbartról, a m unka
társak, illetőleg a megjelent czikkeket aláíró szerzők között ismert 
Herbartisták mellett nagy számmal találhatók ezektől egészen 
távol álló kutatók, a berlini Dilthey és Paulsen, a jénai Ziehen, a 
strassburgi Ziegler, a kopenhágai Höft’ding, a marburgi Natorp 
(ki csak nem régen erősen megtámadta Herbart paedagogiáját), az 
erlangeni Falckenberg, a bécsi Jodl stb. A ki e férfiak tudományos 
álláspontjait ismeri, az ezt a határozottan herbartista szerkesztőt, 
ki őket munkatársaivá tette, nem fogja azzal az intolerantiával 
vádolni, melylyel Schneller a herbartistákat általában vádolja.

S nézzük most a «Handbuch der Erziehungs- und Unterrichts
lehre für höhere Schulen» czímü munkát. Szerkesztője, Baumeis
ter, bevezető szavaiban, a «Die neue Methode» czímü részben a 
leghatározottabban Herbartistának vallja magát és oly dicsőítő 
hangon szól Herbartról, kit ő tulajdonképen csak Kern, majd Frick 
munkássága folytán ismert meg először, a milyenen ritkán írnak 
e sokak részére hozzáférhetetlen gondolkodóról. S e nyíltan Her- 
barthoz álló philologus, ki csak egy hosszú gyakorlati pálya utolsó 
részében fordult a Schnellertől megtámadott pbilosophushoz, 
kimondja a tőle szerkesztett munka előszavában, hogy munkatár-
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sai egyáltalában nincsenek kötve és az övétől eltérő nézeteiknek 
nyíltan adhatnak kifejezést. Hogy munkatársait Baumeister sem 
válogatta a szűkkeblű tudományos pártember szempontjából, azt 
első pillantásra lá tn i: o tt van pl. még pedig a pædagogia történet
írójának a Herbarttól és még inkább a Herbartistáktól távol álló 
Ziegler (tanulságos erre nézve a Handbuch I. részének 304. lapja) 
és ott van Oskar Jæger, a ki a maga kizárólag praktikus szempont
jából már annyi ü tést m ért nemcsak a herbartistákra, hanem álta
lában a pædagogiâra m int tudományra.

De talán csak ez encyclopædikus természetű könyvekben ily 
toleransok a rátartó, a tudományosság jelzőjét egyedül maguknak 
reclamáló Herbartisták ? Nézzük a Herbart-Rein-féle folyóiratot, 
mely nem csak a Herbart-féle pædagogia, hanem  az egesz Herbart- 
féle philosophia szolgálatában van. Ez talán ignorálja a más véle- 
ményét? Epenséggel nem. Alighogy megjelent Natorp könyve Her- 
bart- és Pestalozziról, mely Herbartot igen erősen megtámadja, 
Rein folyóirata több értekezésében vizsgálat alá vette az ellenfél 
véleményét, majd legutolsó számában magának az ellenfélnek, 
Natorpnak, nyitotta meg hasábjait feleletre, melyet ez röviden, de 
igen élesen és különösen a folyóirat egyik szerkesztője, Flügel 
ellen irányított éllel megadott. Hol van itt a lierbartista rátartóság 
vagy arrogantia ? Van-e nagyobb tisztelet ellenfél iránt, mintha 
összes erőnket latba vetve megküzdünk vele. Csak az, a ki küzde
lem nélkül capitulál, vagy küzdelem nélkül triumphálni kíván, 
szolgált rá gáncsunkra. Hogy a herbartisták sem az egyiket, sem 
a másikat nem teszik, az csak tudományos becsületükre válik. 
Ezért ily hangon beszélni róluk, mint Schneller teszi, senkinek 
sincs joga.

No de nem akarom Schneller vádaskodását czáfolni, a nél- 
-kül, hogy meg ne mondjam, hogy midőn ö a Herbartistákat oly 
hevesen megtámadja, azt teszi, a mit az Aeneis költője szerint a 
fama szokott tenni, keveri az igazat a nem igazzal, azaz egy kis 
betüszerinti igazságot félrevezető nem igaz magyarázattal. Igaz 
ugyanis, hogy a németországi herbartisták a maguk tudományos 
psedagogiáját sokszor tudományos pædagogiânak is nevezik és 
főegyesületük is (melyet Ziller alapított és most Vogt vezet) a 
Verein für wissenschaftliche Pädagogik nevet viseli. De ennek 
tulajdonképen, a m int én a nevet mindig értettem, korántsem rút 
tudós gőggel, hanem egészen mással összefüggő eredete van.



A her bárt isták ugyanis abból a sok nem herbartista pædagogustôl 
iS helyesnek elismert felfogásból indulnak ki, hogy bár Herbart 
előtt is a legrégibb időktől, Sokrates- és Platótól kezdve, sokan 
igen mély gondolatokat producáltak a nevelésről, többen azokat 
egymás mellé állítva bizonyos összefüggő egészszé is próbálták 
összefűzni, de Herbart az első, a ki pædagogiai tételeit nemcsak 
egységes elvszerű alapra állította, hanem ez alapelveken felépítette 
tudományos módon a részleteknek is m int folyományoknak a 
rendszerét és a ki ott. a hol más tudományok segítségére is volt 
szüksége, ott is csak közös, egységes alapú tudományokat használ 
fel. A Herbartisták e történeti felfogásából annyit mindenesetre 
bevall minden nem herbartista író is, hogy az újabb philosophu- 
sok közül Herbart az első vagy talán az egyetlen, a kinek a pæda- 
gogia egyenesen philosophiai fődisciplina, melyre való tekintettel 
foglalkozik a psychologiával és ethikával, a melyeknek ismét philo
sophiai szükségletből egységes metaphysikai alapokat keres. Szó
val Herbartnak az a félreismerhetetlen és számos külsőségben is 
nyilvánuló törekvése, hogy a piedagogiát önálló tudománynyá 
tegye, bírta az u. n. herbartistákat arra, hogy benne lássák a 
modern pædagogia megalkotóját. Vagyis Herbartnak az a, követői
nek is nagy erőt adó meggyőződése, melyet ő már egyik habili- 
tionális thesisében is hangoztatott, hogy a pædagogia nemcsak 
néhány gyakorlati szabály összeállítása, vagy épenséggel egy dis
cursive nem is tanítható, egyesegyedül egyéni rátermettségtől fel
tételezett művészet, hanem valóságos princípiumok alapján mód
szeresen felépíthető tudomány, arra bírta követőit, hogy benne 
lássák a pædagogiânak mint tudománynak a kezdetét és minthogy 
hosszú ideig mások, mint a herbartista alapon álló gondolkodók, 
Waitz, Stoy, Ziller, Willmann — legalább Németországban nem 
foglalkoztak a pædagogiâval, mint önálló, más diseiplinákat a maga 
szolgálatába hajtó tudománynyal, a maguk törekvéseinek azt a 
talán nem egészen szerencsés elnevezést adták, hogy «tudomá
nyos» pædagogia. Nem akarták ezzel a kizárólagos herbartista 
paedagogiát másféle pædagogiai emlélettel szembeállítani, hanem 
inkább csak általáben a paedagogiát m int tudományt a pædagogiâval 
mint gyakorlattal, vagy gyakorlati utasítások összességével. E név 
«tudományos pædagogia» alig jelent a herbartistáknál egyebet, 
mint a tudomány szó pl. Bain «Education as a science» cz. 
híres könyvében. Ez is, az is annak a szükségletnek kíván kifeje-

A TANÁRKÉPZÉSRŐL ÉS EGYEBEKRŐL. 5 2 &



WALDAPFEL JÁNOS.

zést adni, hogy a pædagogiât tudományosan szervezzék és fejlesz- 
szék. Nem annyira hivalkodó czím ez, m int inkább az ideált 
megjelölő szó, mely a dologhoz értő, a fejlődés történetét igazán 
ismerő előtt inkább az erőre kapó, vagy legalább is erőre vágyódó 
gyengeség érzetének, mint a daczos önérzetnek a nyilvánulása. 
Hadd idézzem erre nézve egy kiváló magyar pædagogusnak, kit 
sokan szintén Herbartianusnak szeretnek nevezni, a szavát, ki 
egyszer azt m ondta : A míg az emberek beszélni fognak egy her- 
bartista pædagogiârôl, meg egy Beneke-féle pædagogiârôl, meg egy 
positivista stb. pædagogiârôl, addig még mindig nem tudomány a 
pædagogia, addig csak keresi az u ta t arra, hogy tudomány 
legyen — ha m ajd egyszer tudomány lesz, csak úgy fognak róla 
beszélni : a pædagogia. Azt hiszem, e szóban van az igazság. S ha 
a Herbartisták a maguk pædagogiai törekvését tudományosnak 
nevezik, ezzel csak annyit mondanak, hogy ők a pædagogiânak 
tudománynyá emelését tekintik feladatuknak, illetőleg, hogy ők a 
pædagogiânak tudománynyá emelhetőségéről meg vannak győ
ződve. S e meggyőződésük folytonos hangoztatására szükségük 
van — szükségük van, úgylátszik, még a pædagogiânak oly egye
temi tanárai ellen is, kik a nevelés egész dolgát csak az egyéniség
nek valamely geniális hatására akarják visszavezetni ; az egyéniség 
hatásának — a művészet subjectiv elemének — a titka pedig 
tudvalevőleg a legkevésbbé tanítható, illetőleg normativ elmé
letbe legkevésbbé foglalható dolgok egyike.

Egyébiránt az ú. n. Herbartianusok nagy részénél még a 
herbartista pædagogia neve is, mely törekvéseiket egyesíti, nagyon 
tágas valami, és sokan nem egy fontos alapvető dologban eltér
nek Herbarttól. Csak a kiindulópontot vagy fordulópontot jelöli, 
melyen tudományos fejlődésük átment és korántsem, mint Schnel
ler hiszi, valami tudományos orthodoxiát. S valamennyien variál
ják ma magának Herbartnak szavát, melyet ő Kantra nézve mon
dott és melyet m ár régebben H erbartra alkalmaztak: «Wir wollen 
Herbartianer von 1899 sein». Mindnyájan azt hiszik, hogy H er
bartnak köszöni a modern pædagogia a legtöbb impulsust, m in
denekelőtt az önálló tudományra való törekvés dolgában és azt 
fogják hinni még akkor is, ha elméletükben egy porczika sem 
lesz Herbart elméletéből. Egyelőre az utóbb jelzett időpont még 
nem következett be és jóllehet ma a Herbartianusoknak nevezett 
pædagogusok elméleteiben sok elemet találunk, melyekről Herbart
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paedagogiája szót sem szól (pl. a nemzeti históriai jelleget, a testi 
nevelés nagy fontosságát és általában a physiologiai jelenségek 
nagy tekintetbevételét), ezért az ú. n. Herbartisták nagy része azt 
hiszi, hogy még sokat tanulhat mesterétől.

E hitben persze Schneller, a ki nem herbartista és a ki a 
maga külön paedagogiájának talán a «tudományos» jelzőt sem 
reelamálja, nem osztozik. Szerinte H erbart paedagogiája «oly 
irányt képvisel, mely psychologiai alaptévedése miatt épen az 
általa czélzott nevelői oktatásra képtelen.»

Tulajdonképen e psychologiai alaptévedést próbálja Schnel
ler kimutatni. Nézzük csak miben áll Schneller szerint Herbart- 
nak e psychologiai alaptévedése és mivel bizonyítja ennek.

VII.

Schneller szerint is Herbartnak nagy érdeme, hogy az okta
tás anyagát az egész nevelés czéljálioz, az erkölcsi jellem alaku
lásához és másrészt a növendék fejlődési fokozatához vonatkozásba 
hozta, hogy az oktatást psychologiai alappal ethikus czélzatúvá 
tette. (430.1.) Ennyit megenged a czikkíró, jóllehet pár sorral előbb 
gúnyolja azt, hogy a Herbartisták a nevelőoktatásra mint Herbart 
oktatáselméletének jellemző fogalmára oly nagy súlyt helyeznek. 
Igenis súlyt helyeznek rá, de nem mondják, mint Schneller elha
markodva állítja, Herbart találmányának, csak azt hiszik, hogy 
előtte senki sem hangsúlyozta hasonló erélylyel, hogy nem szabad 
oktatásnak lennie egyenesen nevelő, azaz az erkölcsi jellem alakítá
sára czélzó tendentia nélkül. Schneller maga is kénytelen az utób
binak jelentős voltát megengedni, azaz Herbart didaktikájának 
mély ethikai komolyságát elismerni, de psychologiai felfogása 
ellen fordul, sőt egyenesen azt az eljárást, melyet Herbart az okta
tástól követel, illetőleg azt a psychikus folyamatot, melyre az 
oktatást alapítja, olyannak tartja Schneller, mely az ethikai czél 
elérését, az ethikai jellem alakulását akadályozza.

Ez eljárást vagy psychikus folyamatot psychologiai közvetí
tés névvel jelöli Schneller. Hogy mit ért e kifejezésen, az fejtege
téseiből nem tűnik ki egészen világosan, különösen nem abból a 
hosszú mondatból (430.1. első bekezdés), melyben arról a hatalom
ról szól, melyet e psychologiai közvetítés a nevelőnek ad. Úgy
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látszik csak általában azt az eljárást vagy lelki folyamatot akarja 
vele jelölni, melyre Herbart az oktatás munkáját alapítja. S ez 
eljárásban, illetőleg az alapjául szolgáló psychologiai elméletben, 
ha jól értem, különösen azt kárhoztatja, hogy Herbart a lelki 
életet első sorban vagy kizárólag képzetek kölcsönös hatásának 
tekinti. E szemrehányás Herbart psychologiája ellen tudvalevőleg 
nem új és különösen azok részéről tétetett kritika tárgyává — 
sok tekintetben joggal — kik a lelki élet érzelmi és akarati elemeit 
époly vagy esetleg nagyobb mértékben primitiv jelenségeknek 
tekintik, mint az értelmi (ismeret) elemeket ; különösen a psycho- 
logusoknak azon egyre növekvő tábora, mely az akaratelemek 
primitív voltát vallja, az u. n. voluntaristikus psychologia kép
viselői, támadták és támadják meg több-kevesebb okkal és jog
gal Herbartnak mindenesetre egyoldalú elméletét, mely egyfelől 
a 18-dik század speciális német psychologiai irányában, másfelől 
az akkor a szellem világába mechanistikus felfogást bevivő 
általános törekvésekben leli magyarázatát. Ha Schneller ez 
ellen emelte volna fel szavát, a mire ma ugyan már nem igen 
van szükség, akkor, bár a tanárképzésről szóló czikkében nem 
látom e fejtegetéseinek helyét, érveit esetleg el lehetett volna 
fogadni, vagy legalább is meghallgatni. De a mit Schneller H er
bartnak vagy a Herbartistáknak * imputál és aztán megtámad, 
hogy avval szemben egy sekély tételt juttasson érvényre, m e
lyet a lehető legzavarosabban formuláz, az már a tudományos 
szempontból értéktelen eljárás valóságos elrettentő példája. 
Schneller, a ki csak pár sorral előbb azt veti a Herbartista neve
lőnek a szemére, hogy azt hiszi, hogy a nevelésnél minden csak a 
nevelőtől függ, azt a tételt állítja Herbartékkal szemben, hogy a 
nevelés lényegileg személyi kölcsönhatás — nem pedig képzetek 
kölcsönhatásának az eredménye. Mindenekelőtt minden józan 
ember azt fogja mondani, hogy ha -— m int Schneller állítja — «a 
nevelés lényegileg személyi kölcsönhatás», akkor miért is volna az 
oly nagyon kárhoztatandó téves vélemény, hogy a «nevelésnél 
minden a nevelőtől függ», vagy talán a minden szóban rejlik a nagy

* E kettő nála néha zavarosan összeolvad, sőt pl. épen a 430. lap 
első bekezdésében ellentétbe is jut egymással, a mennyiben az a bizonyos 
Herbart-féle psychologiai közvetítés Herbart intő szava ellenére azt a té
ves véleményt kelti a herbartista nevelőben, hogy a nevelésnél mindem 
csak a nevelőtől függ.
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bűn, minthogy nemcsak a nevelőtől, hanem a növendéktől is függ 
a nevelés, és Schneller talán azt hiszi, hogy ennek a természetét 
ignorálja Herbart, vagy ignorálják a Herbartisták. Ha az utóbbit 
hiszi, akkor bizonyára egyáltalában nem ismeri Herbart m unkái
nak azt a számtalan helyét, melyekben a növendék egyéni term é
szetét tárgyalja, különösen nem ismeri a «Briefe über die Anwen
dung der Psychologie auf die Pædagogik» czímű munkáját, mely 
túlnyomó részben a növendék egyéniségével, m int a nevelés ténye
zőjével foglalkozik. Hogy pedig a Herbartistáknál, kiket ő megis
mert, mily szerepe van a növendék egyéniségének, azt talán meg
tudhatta a jénai gyakorlóiskola «Individualitätenbuch« nevű in 
tézményéből is, mely épen a gyermekek egyéniségének számba
vételére szolgál.

Ha pedig nem ezt akarta a «minden» szóval kifogásolni, 
akkor igazán nem tudom, mit vethet abban a mondatban a H er
bartisták szemére, a nélkül, hogy önmagával ellentétbe jusson. De 
bocsássuk meg e belső ellenmondást és nézzünk szemébe annak az 
igazságnak, melyet ő felállít, illetőleg Herbarttal szemben hangoztat.

Hát csakugyan arra kell Herbartot tanítani, hogy a nevelés 
lényegileg személyi kölcsönhatás és nem a képzetek kölcsönhatása, 
hogy «képzetek magukban nincsenek; csak az «én» bir képzettel; 
csak az «éniségen» belül létesül ezen «énnek» természete által 
meghatározott kölcsönhatás a képzetek között s. i. t.»? Hát komo
lyan azt hiszi Schneller, hogy Herbart a képzeteket a levegőben 
röpkedő valami monasféléknek gondolta, melyek függetlenül a 
képzeteket közlő vagy nyerő lélektől léteznek és létesülnek? Abso
lute nem értem, hogyan gondolta ezt Schneller, de akárhogy gon
dolta, annyi bizonyos, hogy Herbart pædagogiai munkáinak legszebb.. 
részeit nem ismeri, ha nem tudja, mekkora fontosságot tulajdonít 
Herbart a nevelő egyéniségének. Ajánlom neki — csak egy kis pró
bául — az erre vonatkozó helyeket Herbartnak első pædagogiai 
collegiumát megnyitó előadásából. Azt, a ki pædagogiai előadásai 
legelején ilyen követelményeket állít fel a nevelőre nézve, mint H er
bart ott teszi, azt nem kell arra tanítani, milyen fontos : «a szem su 
gárzása, a hang színezése, a szóban rejlő meggyőződésnek ereje, a 
személyiség erkölcsi voltának nem analyzálható általános benyo
mása.»

S ép oly kevéssé kell azt, a ki annyiszor nyilatkozott a tá r
sadalomnak, a környezetnek, vagy a véletlennek nagy szerepéről

34Magyar Pædagogia. VIII. 9.
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a gyermek fejlődésében, arra tanítani, hogy «a családnak, a tá r
saságnak, gyülekezet, községnek viselkedésben, szóban, életrend
ben, cselekvényekben csak is megnyilatkozó, de e megnyilatkozás
sal még nem azonos, hanem mind e mögött élő, ható szellem : egy 
szóval az egyes, valamint erkölcsi személyiségekből kiinduló s m in
den egyest levegőként körülfogó s azt öntudatlanul is meghatározó 
hatalom : ez az, a mi minden képzetnél és képzeti mesterkélésnél, s 
bármely meggondolt módon eszközölt tudatos apperceptiónál is 
sokkal mélyebben határozza meg az egyesnek nevelését.» Hogy 
Herbartot erre tanítani nem kell, arra nézve megint csak egy kis 
próbát akarok Schneller figyelmébe ajánlani, t. i. az «Ü berden 
Standpunkt der Beurtheilung der Pestalozzischen Unterrichts
methode» ez. értekezésnek azt a részletét, a melyben Herbart a 
nevelőnek első feladatát abban látja, hogy a növendékre kívülről 
özönlő nagy befolyástömeget szabályozza és alakítsa. Mindarra, a 
mit Schneller a fentebb idézett mondatban Herbarttal szemben 
felhoz, nem egy, hanem tíz-hüsz fontos helyet tudnék Herbartbol 
felsorolni, mely azt, a mit Schneller mond, sokkal szebben, sok
kal hathatósabban fejtegeti, mint Schneller teszi. Csakhogy H er
bart az «öntudatlan» a tudat küszöbe alatt maradó — mintha ez 
utóbbikifejezést Schneller talán épen Herbartnak köszönné — nevelő 
hatásokon felül egy tudatos nevelő és a növendék szempontjából 
tudatos nevelés nagy erejében is hisz és ép e nevelés művészeté
nek elvszerű szabályozása neki a pædagogia.

Annak az öntudatlan nevelésnek a szabályozása egy sokkal 
nagyobb, tulajdonképen az egész sociális életre kiteijedő munka, 
és elmélete nem kevesebb mint az egész sociologia. Herbart pedig 
csak a tudatos nevelői munkásság elméletét kívánta adni pædago- 
giájában, természetesen nem tekintet nélkül arra a sok nem tuda
tos nevelő tényezőre, de mellettük és bizonyos tekintetben felet
tük. A ki e tudatos nevelői munkásság erejét nem ismeri vagy 
nem eléggé becsüli, az ne foglalkozzék pædagogiâval, vagy leg
alább ne tanítsa azt.

Igenis, e munkásság erejéről meg volt győződve Herbart és 
meg van győződve mindenki, a ki a gyakorlat terén egész lelke 
latba vetésével, egész lelke odaadásával nevelt. A ki e meggyőző
dés, e hit nélkül nevelni mer, az ép oly kevéssé lelkiismeretes em
ber, mint az, ki az orvostudomány erejében való hit nélkül orvo
solni mer. S a ki a katbedráról, a pædagogia kathedrájáról e hitet
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megrendíteni vagy a nevelőknek készülő lelkekből kiirtani meri, 
annak azon a kathedrán helye nincs. Az a fakir vagy asketa pas
siv megnyugvásával nézheti a világnak lelkeket formáló hatalm as 
áramát, alázattal engedhet neki, vagy kitérhet előle, de az lelkeket 
tudatosan formáló emberek nevelésére képtelen.

Igenis Herhart hitt ez erőben, de azért őt «minden képzet
alkotás és értékalakulásnak e priusára» figyelmeztetni nem kellett, 
vagy mi egyéb is nála az Erfahrung és Umgang, az öntudatlan 
nevelödés e két hatalmas forrása, melynek adományait a tudatos 
nevelésnek, mindenekelőtt az oktatásnak kell szabályoznia és 
kiegészítenie, m int a «képzalkotás és értókalakulás epriusa» ?

Azzal pedig argumentálni Herbart pædagogiâja ellen, hogy 
praktikus philosophiájában a különböző társadalmi szervezetek 
eszméit az egyes erkölcsi alapeszmékre alapítja, vagy ezekből szár
maztatja, a m int ez argumentum Schnell érnél a 431. lap utolsó- 
bekezdésében található, az a zavarosság és a szóval való értelem , 
nélküli játszás netovábbja. Még zavarosabb az, a mit a czikk- 
író a vonal alatt Herbart felfogásának subjectiv magyarázatául 
Eichte hatásáról Herbartra, valamint Herbart szüleiről és H er
bart viszonyáról a családi élethez mond. Ez utóbbi egyébiránt nem 
csak nem világos, hanem nem is igazságos. Schneller itt egy pár 
odavetett szóban megtagadja Herbarttól a család iránti tiszteletet 
és értelmet, megtagadja tőle továbbá a haza szeretetét, mindaket- 
tőt oly határozatlan insinuatióval, milyent tudós ember más tudós
sal, különösen elhalt tudóssal szemben nem koczkáztat.

A ki a családról és épen a családnak nevelő hatásáról úgy 
ir, mint számos helyen Herbart,* a ki egy családba ügy bele tudja 
magát élni, m int ő a Steiger-féle házban, a ki maga is családot 
alapít, söte családját akarja paedagogiai seminariumának szín
helyévé és középpontjává tenni, arról senkinek sincs joga azt 
mondani, hogy «nem értette a ház szellemét».

A mit pedig Schneller Herbartnak hazája szabadságharcza 
iránt való hidegségéről mond, erről Schneller ép oly keveset tud , 
mint más. Herbart nem tartozott azok közé, kik érzelmeiket ajku-

* V. ö. például «Uber die æstlietisclie Darstellung der Welt, stb.» 
ez. alapvető értekezésnek e helyét : Im  Sichtbaren vele szemben das 
übersinnliche Keich) ist der Familienkreis selbst das Schönste und W ür
digste — azaz a földi dolgok között maga a családi kör a legszebb ée- 
tiszteletre legméltóbb.
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kon hordják, de annyit tudunk róla, hogy a franczia uralom 
erősen nyomta a lelkét, és ez okozta nagy részben azt is, hogy 
Göttingából Königsherghe költözött. EgyébkénttudvalevőlegNémet: 
ország számos nagy emberét vádolta az utókor a német szabad- 
ságharczok idején tanúsított hidegséggel; a kik ezt teszik, elfelej
tik a kort, mely nemzeti érzés dolgában más volt, mint pl. a mai, 
elfelejtik azt, hogy Németország csak ez időben nőtt ki a kosmopo- 
litismusból, melyben a múlt században leledzett, és hogy azok, kik 
a régi idők neveltjei voltak, sokat más szemmel néztek, mint az 
ekkor Németországban ébredő nemzeti érzés első hősei.

Hogy pedig Herbart svájczi növendékének hazaszeretetét 
nem értette volna, ez is ily alakban nem igaz és nem igazságos 
vád, sőt ellenkezőleg ezt írja Steigerhez intézett jelentésében : * 
«Die Erhebung des Geistes im wirklich heissen Kampf fürs Vater
land ist selbst für Charakterbildung unendlich mehr wert, als 
alles, was Lehre und Unterricht jemals leisten können», majd 
pedig «Wahrlich auch ich hätte Ihnen Glück gewünscht, wäre 
aus einem solchen Gefecht, wie die alten Schweizerschlach
ten, mit dem Kranze der Ehre geschmückt, die Leiche Ihres 
Sohnes heimgetragen worden». Valakiről, a ki így írt, azt m on
dani, hogy «nem értette a hazájáért lelkesülő és azért küzdeni és 
halni vágyó növendékét» azért talán, m ert ugyanabban a jelen
tésben, mely az idézett szép helyeket tartalmazza, kifejezi azt az 
aggodalmát, hogy növendéke erkölcsei a hadi szállásban meg 
találnak romlani : mindenesetre nagy igazságtalanság.

De nem folytatom Herbart e védelmét Schneller István
nal szemben. Csak azért időztem e helyeknél kissé tovább, mert 
ilyen apróságok, az igazságtalan vagy legalább is elhamarkodott 
vádak ily vakmerő szórása egy-két sorban, jellemzők «A tanár
képzésről» ez. czikk írójára. A kiben nincs igazságszeretet emberek 
iránt, lehet-e abban igazságszeretet a tudományos rendszerek, az 
intézmények irán t ?

5 3 2  W A L D A P F E L  J Á N O S .

VIÍL

Schneller persze nem elégszik meg a Herbart «psychologiai 
alaptévedése » kimutatásának a kísérletével ; vádjaival ostromolja

* Bericht an Herrn Steiger. Januar 1798.



az ezen alaptévedésből folyó oktatáselméletet, illetőleg oktatás- 
praxist, a mint azt szerinte a Herbartból kiinduló elmélet meg
állapította.

Nem szándékozom most már ezen az előbbieknél nem sokkal 
értékesebb állításaival hosszasabban foglalkozni. Schneller fő
kifogása röviden úgy formulázható, hogy a herbartista oktatásban 
a tárgyi érdeklődés és a módszer kérdése elnyomja a személyi 
érdeklődést, hogy a herbartista nevelő nem nézi a gyermeket, 
hanem a gyermek képzeteit. Nem tudom, mire alapítja az értekező 
e kifogását, és hogy mennyiben van e kifogása hangoztatása köz
ben tekintettel az iskolai, közös nevelésnek a házi, egyéni nevelés
sel szemben való különbségeire, melyeket soha egy szóval sem 
érint. Azt hiszem azonban, hogy egészben véve itt is félrevezeti az 
oktatáselméleti munkáknak a dolog természetéből folyó sajátos
sága. Hogy ezekben aránylag kevesebb tért foglal el az egyes 
tanulói egyéniségek sajátos vonásainak a megbeszélése, mely 
nehezen vagy egyáltalában nem foglalható általános tételekbe, míg 
magának az oktatásanyagnak, mint épen a subiectiv változás ezer
félesége alól kivett obiectiv tényezőnek, a természete igenis tehető 
nagyobb mértékű elvi megállapítás tárgyává az magától é rt
hető. Hogy maga Herbart azért épenséggel nem feledkezett meg, 
még az oktatás területén sem, annál kevésbbé a szó szorosabb 
értelmében vett erkölcsi nevelés (Zucht) terén a gyermek egész 
egyéniségéről, arra már rámutattam, és hogy követői, egy Waitz, 
egy Ziller, egy Eein sem feledkeztek meg róla, azt is mindenki 
észreveheti, a ki munkáikat kezükbe veszi.

Vájjon egyik-másik herbartista szellemben vezetett iskola 
praxisára nézve nincs-e Schnellemek igaza, azt nem tudom. Meg
lehet, hogy van. En a németországi herbartista elvek szerint veze
tett iskolák közül csak egyet ismerek közelebbről, és ez épen a 
jénai gyakorlóiskola, a melyben magam is évekkel ezelőtt egy fél
évig tanítottam, és a hol akkor leczkéken és conferentiákon egy
aránt a lehető legnagyobb tekintettel voltunk a gyermekek egyéni
ségére. S az az iskola akkor, a mikor én ismertem, arra a növendék 
iránti szeretetről szóló leczkére sem szorult reá, melyet Schneller 
tart, és, remélem, most sem szorul rá, épúgy nem, mint bármely 
más derék iskola. S én láttam Eein bizonyítványát egy praktikans 
munkásságáról, melyben a képzeteknek képzetekre való hatását 
előmozdító ügyességről egy szót sem szól, hanem igenis a ked-
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vés, szives érintkezésről a gyermekekkel. S ezért bizonyára Bein 
és vele együtt az összes német herbartisták, ha olvasni tud 
nák Schnellernek egy rájuk nézve idegen nyelven írt vádjait, a 
legnagyobb megbotránkozással utasítanák vissza Schneller vak
merő állítását (433. 1.), hogy a Herbart rendszeréhez hü tanító 
oly nevelő ténykedésre képtelen, melyben a tanító személyiségéből 
kisugárzó szeretet nyitja meg a növendék szívét. Schneller, úgy 
látszik, ki, ha nem tévedek, csak felszínesen ismeri Herbartot, 
nem tudja azt, hogy a szeretet épúgy hozzátartozik nevelésrend
szeréhez, mint az a bizonyos képzetönállósítás, és ezért újból 
kénytelen vagyok neki egy kis olvasmányt ajánlani Herbartból, 
így pl. az «Allgemeine Pädagogik» első könyvének első fejezetét.

A mit Schneller egy meg nem nevezett iskolában szerzett 
tapasztalatairól mond, a melyben a faji, vallási hovatartozást 
kigunyolták, arra nézve nem nyilatkozhatom, hiszen azt sem 
tudom, hol szerezte.

De hogy miért nem ismerhetné ép a Herbart-féle rendszer, 
m int Schneller állítja (433.1.) «az egy valláserkölcsi testület szel
lemközösségén alapuló személyes közvetlen érintkezést s ebben a 
kölcsönösen kiegészítő és építő ténykedést», azt igazán nem tudom, 
a mikor e rendszer mind eredeti conceptiójában, mind pedig épen 
a  Schnellertől különösen megtámadott Ziller-féle formájában 
oly erős valláserkölcsi alapokon nyugszik. Schneller nem okolja 
meg e merész állítását, és egyáltalában nem nyilatkozik arról 
határozottan, mit ért tulajdonképen az «egy valláserkölcsi testület 
szellemközösségén». Ha azt érti rajta, hogy vallásos és erkölcsös 
emberek legjobb tudásukat és akaratukat egyesítik gyermekeknek 
ugyancsak vallásos és erkölcsös emberekké való nevelése czéljából, 
akkor vele szemben a leghatározottabban ki kell mondanunk, 
hogy az ily értelemben való egység egészen független attól, mily 
methodikus elvek szerint, vagy mily tárgyi kapcsolatok mellett 
oktat egy iskola — és az ilyen egységre való törekvés képességét 
megtagadni egy rendszer híveitől, mely legkisebb részletében is nagy 
erkölcsi czélokat tart szemmel, oly merénylet, mely türelmetlenség 
és igazságtalanság dolgában ritkítja párját.

Ehhez a nagy könnyelműséggel kimondott és a maga álta
lánosságában kétszeresen kárhoztatandó vádhoz képest egészen 
eltörpülnek azok az apró támadások a herbartista methodika rész • 
létéi ellen, melyek Schnellernél a 433. lap harmadik bekezdésétől
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kezdve a 437-edik lap elejéig találhatók. A mi e megjegyzéseiben 
németországi iskolákban szerzett tapasztalataira vonatkozik, az, ha 
tapasztalatai, illetőleg megfigyelései nem oly felszínesek, mint az 
elméletre vonatkozó vizsgálatai, sok tekintetben igaz. A dolgot 
túlságosan elaprózó kérdéstechnika vágj' épensóggel a kérdezgetés 
ott, hol nincs mit kérdezni; a mesterkélt concentratio, mely az 
ú. n. «Gesinnungsstotb-hoz hozzáfűzi még a mathematikai 
anyagot is (a Ziller- és Kein-féle oktatáspraxis ez ismeretes ferde 
vonása), mely ugyan ép úgy nincs meg Herbartnál, mint — ezt 
Schneller is tudja — a mai, Zillertől eredő alakjában a formális 
fokozatok és culturhistoriai fokozatok schemája, illetőleg alkal
mazása ; a kúszált associatiós folyamat, melynek példáját Schneller 
állítólag Schillernél látta Giessenben, vagy épen az azt kisérő 
ironikus modor mindenesetre hibák, melyekért azonban sem 
Herbart, sem rendszere nem okolható, és a melyek még a belőle 
folyó praxisoknak is vagy mellékes, vagy épenséggel talán csak 
egyes órákon véletlenül előforduló részletei.

Azt a concentratiót, melyet Schneller a tantárgyak közös 
valláserkölcsi szellemében keres, megtalálhatja épen a praxisra 
legerősebben befolyt Ziller-féle pædagogiâban, a mit pedig «egy 
tanintézetnek vallás-erkölcsi közös sajátos szelleméről» ismételve 
mond (436. 1.), az, ismétlem én is, ha úgy érti, miként én fentebb 
értelmeztem, bármely pædagogiai rendszer mellett fennállhat és 
fenn kell hogy álljon. Ha pedig a közös sajátos szellemen mást 
értene, esetleg egy kizárólagos felekezeti szellem uralmát, akkor e 
retrograd felfogást korunk mélyített vallásos és erkölcsi felfogása 
értelmében a leghatározottabban vissza kell utasítani.

Különben sajátságos, hogy a concentratio számos meghatá
rozása mellett, melyet Schneller ad, ép az hiányzik, mely a rész
letes didaktika szempontjából a legtermékenyebb, t. i. az, mely 
a concentratiót mindenekelőtt csak a tárgyaknak egy-egy főcsoport
jára érti, és a melyet különösen a történeti-irodalmi csoportra 
alkalmaztak, a mennyiben e concentratio az egymás mellett és 
egymásután haladó anyagoknak jelentős históriai vagy általában 
ethikai és psychologiai momentumaikban való párhuzamosságát, 
illetőleg szoros egymásrakövetkezését követeli.

De hogy Schneller a concentratio e nemét mellőzi, vagy nem 
ismeri, ezt nem veszem tőle igen rossz néven, hiszen pædagogiai, 
elméleti és történeti ismeretei, mint a fentebbiekből kitűnt, nem a
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legalaposabbak, és csak egy-egy apróbb gyakorlati részlet meg
figyelésében van néha igaza.

Sajátságos tragikum, hogy neki, a gyakorlat kicsinylőjének, 
van úgy látszik — épen a gyakorlat apró visszásságainak meg
ítélésében elég használható szeme, míg az elméleti alapok meg
beszélésében egy lehető legfelszínesebb kritikán és egy pár phrasis- 
szerű állításon felül nem igen tud emelkedni.

*  *  *

Megjegyzéseim végére értem. Igaz ugyan, hogy a szóban 
forgó czikknek nem minden állítását tettem vizsgálat tárgyává. 
A mit a középiskolai és egyetemi tanulás vagy szerinte a tanulás 
és tanulmányozás különbségéről, a nép- és középiskolai tanítás 
specialis jellegéről, az egyetemi tanulás szabadságáról, internatus- 
ról, vizsgákról mond stb. — mindehhez sok kritika férne. De ezek
kel e czikk csak mellékesen foglalkozik, és a rajok vonatkozó rész
letekben nem m utat oly aggressiv, egész létező elméleteket, intéz
ményeket, iskolákat vagy személyeket koczkáztatott és be nem 
bizonyított állításokban, nyíltan vagy leplezve, megtámadó modort, 
mint azokban a részekben, melyekhez a fentebbiekben megjegy
zéseimet fűztem. Az ártatlan, azaz ártani nem akaró, bár helytelen 
állítások ellen sokszor kár síkra szállani. Többnyire gyorsabban 
megdőlnek azok magukban, mintha ostromot intézünk ellenük. De 
a hol tudományos tételekben vagy gyakorlati javaslatokban a 
nyíltság hiányát, az igazságtalanságot, vagy épenséggel rossz 
akaratot látja az ember, ott kötelessége felszólalni a becsületesség, 
az igazság és a szeretet nevében. E kötelesség érzete vezette tol
iamat. Ha a néha-néha rajtam erőt vevő erkölcsi felháborodás 
élesebbé tette volna toliamat, mint az igazság megvédése okvetet- 
lenül megkövetelte, sajnálom. Csak az a remény vigasztal érte, 
hogy e sorok minden olvasója, azt hiszem, maga Schneller is, ki 
fogja érezni belőlük, hogy erkölcsi felháborodásom mély és őszinte. 
Az erkölcsi Ítélet nekem ez esetben és máskor is mindig fontosabb, 
mint az értelmi. Erkölcsi igazság nélkül nincs ereje az értelmi 
igazságnak sem.

Budapest, 1899. nov. 16. Waldapfel János,
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Mélyen tisztelt Társaság ! Az első szó, mely ajkamról e helyen 
elröppen, legyen a köszönet és a hála szava. Köszönöm, hogy 
engem a társaság tagjai közé megválasztottak. Köszönöm azért, 
mert ezzel alkalmat adtak, hogy önöktől tanuljak, hogy lelkesedé
sükből én is lelkesedést merítsek. Köszönöm azért is, mert e meg
tiszteltetés után eszméimet, gondolataimat ide hozhatom s innen 
megtisztulva, az önök tudásával megaczélozva, vihetem ki a m in
dennapi élet piaczára.

Ezek után engedjék meg, hogy én is hódoljak ama régi szo
kásnak, mely az ilyen tudományos társaságok új tagját székfoglaló 
beszéd mondására kötelezi. Tulajdonképen ez alkalommal pro- 
grammot kellene mondanom, ezt azonban én feleslegesnek ta r
tom. Életem, munkálkodásom annyira a nyilvánosságé, hogy a 
programmom elmondásával csak untatnám  önöket. E helyett 
engedjék meg, hogy a napi actuális kérdések közül egyet ragadjak 
ki és arról itt a legilletékesebb forum előtt mondhassam el véle
ményemet.

Most, mikor az orsz. közoktatásügyi tanács a különböző isko
lák számára lázas sietséggel szerkeszti az új tanítás-terveket, azt 
hiszem, a legfontosabb ezek között az elemi iskoláé s az elemi isko
lák között is az osztatlan elemi iskoláé. Fontosnak jelzém pedig ezt 
azért, mert a miniszter a nagyobb tanító-egyesületekhez vélemény- 
nyilvánítás végett elküldötte az «osztott (hat tanítás) elemi iskola 
tanterv »-ét. S minthogy a különböző tanító-egyesületek véleménye 
egyáltalában nem nyilatkozott arról, hogy az osztott és osztatlan 
iskola számára a külön tanítástervet szükségesnek tartják-e, fel
vetem én ezt a kérdést itt. Egyáltalán nem törődöm azzal, hogy az 
én véleményem diadalra jut-e, de azt igenis óhajtom, hogy e díszes 
társaság nyilatkozhassék.

Mindenekelőtt engedjék meg, hogy bemutassam, milyen a tö r
vény szavai szerint, vagyis a papiroson az osztatlan iskola.

Az 1868. 38. t.-cz. 27. §-a ugyanis azt rendeli, hogy egy tan- *

* Székfoglaló beszéd. Felolvastatott a Magyar Paedagogiai Társaság 
ülésén, 1899. október 21-én.
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teremre 60 tanulónál többet számítani nem lehet. Ez a szám azon
ban nem a tényleg iskolába járó gyermekek száma, hanem a szabály 
szavai szerint, «a járni kellő» tanulók száma. így tehát a 60 ta 
nuló közé oda kell számítani az esetleg testileg fejletlen gyermeket 
is, de oda kell számítani azokat is, a kiket az iskolai év kezdetén 
felsőbb iskolába visznek szülei. A törvény szerint tehát a 60-as 
számnak is a lehető legritkább esetben sikerül összeverődni.

Tegyük fel azonban, hogy az osztatlan iskola népessége 
60 tanuló. Ez esetben az egyes évfolyamoknak megfelelő osz
tályokba 10-— 10 tanuló tartoznék, de mivel az első osztály növen
dékei testi és lelki fejlődésben nagyon is különbözők, az arány 
már az első évben megzavarodik úgy, hogy az első osztály népes
sége 15-re emelkedik és az 5., 6. osztály népessége együtt adja ki 
a 10-et.

Ugyancsak az 1868. évi 38. t.-cz. 32. §-a rendeli, hogy az is- 
kolafentartó az összes tanulók számára, tehát szegénynek és gazdag
nak, az iskolai év megkezdése előtt beszerzi az iskolai könyveket, 
a tanításhoz és tanuláshoz szükséges eszközöket, ezeket a tanító 
kiosztja és az árát a tandíjjal a gondnok szedi be.

Tehát a tanuló és a tanító minden fennakadás nélkül kezdi 
meg munkáját.

Kendeli továbbá a törvény 4. §-a, hogy az iskolamulasztó 
gyermek szülőjét fokozatos büntetésekkel kell kötelességének tel
jesítésére szorítani. S mindezeken kívül köteles az iskolaszék, 
gondnokság, tanfelügyelő folyton ellenőrizni a tanító munkáját 
s ha akármi bajt, hanyagságot, vagy hiányt látnak, tüstént segí
teni rajta.

Azt hiszem, ezekkel a törvény elég szépen biztosította az 
osztatlan iskola munkálkodásának alapfeltételeit. S hogy ez az 
iskola valóban áldásosán is működjék, a feltételek mellett kizáró
lagosan a tanító lelkes munkájától függ. És ezzel én is elértem 
a felvetett kérdésemnek a csúcsához : megfelelhet-e a tanító az 
eléje szabott feladatoknak?

Nyugodtan felelem rá, hogy meg. Es e feleletem után en
gedjék meg, hogy az elméleti okoskodás teréről átléphessek a 
gyakorlati életbe. Mint egykori elemi-iskolai tanító, magam is ta
nítottam osztatlan iskolában. Beszélhetek tehát tapasztalataim 
alapján is. De részint hivatalos, részint magán úton elég alkalmam 
volt osztatlan iskolában tanító collegáim munkáját is megfigyelni.
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Ezeknek az alapján állíthatom, hogy a rendes egy-tanítós iskola 
mindig el tudta végezni azt a munkát, a m it elvégzett a hat-taní- 
tóe iskola.

De ne fogadjuk még a tapasztalatot se el feltétlen bizonyí
téknak. Próbáljuk meg a mathematika segítségével a bizonyítást : 
ha hat tanító egy év alatt 6 X  60, vagyis 360 gyermeket oktat, 
kevesebb-e ez, m int ha egy tanító egy év alatt 60 gyermeket tanít? 
Azt hiszem, hogy nem.

Azt elismerem, hogy egy teremben 60 gyermeket 6 osztályba 
sorozva tanítani nehezebb, mint az egy osztályból álló 60 gyer
meket. De viszont e nehézséggel szemben bizonyos előnyök is 
vannak. Az osztott iskola tanulója a magasabb osztály tanulni- 
valóiból előzetesen semmit sem hallott, tehát a tanító a tanításhoz 
sokkal nagyobb alapossággal foghat itt, m int az osztatlan iskola 
tanítója, mert az osztatlan iskolában, ha a tanító akármelyik osz- 
tálvlyal közvetlenül foglalkozik, a magyarázatára akarva, nem 
akarva, valamennyi tanuló figyelmez. Hogy úgynevezett rsenden 
foglalkozási rendelt másoknak, ezzel a figyelmet elvonni egészen 
nem tudja az ő magyarázatától, hisz a csendes foglalkozást úgy 
előkészítette, hogy ez valami túlságos, megfeszített figyelmet nem 
kíván. Ez az oka aztán annak, hogy a mikor a következő évben 
az új osztályt ismét ugyanarra tanítja, tanítványai már ismerik a 
tárgyat s a tanító munkája bizonyos fokig az ismétlésre, anyag
rendezésre és összefoglalásra sülyed. H át még mennyit segíthet 
magán a tanító az ügyes csoportosításokkal, osztályösszevonások
kal is. És végül fel kell említenem, hogy az osztatlan iskola taní
tója előtt a tanultak számonkérése, vagyis a feleltetés egyáltalán 
nem okoz gondot, mig az osztott iskola tanítójától ez rabolja el az 
idő nagy részét.

Azt hiszem, már eddig is sikerült bebizonyítanom, hogy az 
osztatlan iskola számára nem szükséges a külön tanítás-terv.

A közoktatási tanácsban azonban komolyan dolgoznak a 
külön tanításterven. Sokat gondolkoztam, hogy miképen került ez 
a külön tanításterv kérdésé a szőnyegre.

A tanítók részéről, a kik rendes viszonyok között m unkál
kodtak, panaszt soha sem hallottam s ha itt-ott fel hangzott is 
a panasz, ez azok ellen irányult, a kik a törvényt számba se 
veszik. De láttam, hogy a tanítóképzők gyakorló-iskoláiban is szé-
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pen elvégzi minden gyakorló tanító a munkáját és a lehető leg
teljesebb útravalóval látja el az ifjú tanítókat.

Azt hittem, hogy a tanításterv-készítő emberek az ideális 
állapotokat tekintik csak és azzal nem törődnek, hogy a hanyag
ság és rendetlenség milyen állapotokat teremt. Azt hittem, hogy 
az osztott és osztatlan iskolát csak a törvényben körülirt form ájá
ban ismerik és a törvénytelen valóságtól undorodva fordulnak el. 
És ezzel a mentséget is megtaláltam számukra, de azért nem sze
retném a helyeslést is megadni törekvéseikre.

Az az osztatlan iskola, a mit a közoktatási tanács tanításterv
készítői láthattak, nem olyan, m int a milyent én ez alkalommal 
lerajzoltam. Abban az iskolában nem 60, hanem 80, sőt ennél is 
több tanuló szorong. Abban az iskolában a tanítás kezdetét őszszel 
az első hó, a végét pedig tavaszszal az első zöld fű jelzi. A m u
lasztó szülők bűneiért a tanító szenved s még az iskolai év köze
pén sem ju t a legtöbb gyermek iskolakönyvhöz. Az ilyen iskolá
nak a létele is törvénysértés. Az ilyen iskolában a tanító a Szizifus 
kövét hengergeti a hegytetőre, de ez a kő mégis a mélységben van. 
Az ilyen iskolában minden esztendőben csak az eredménytelensé
get lehet konstatálni s ha ebből tanuló kerül a felsőbb iskolákba, 
csak nyomorogni fog, de tanulótársaival együtt haladni nem tud.

És most előállanak a tanító « védelmezői» és kimondják a 
nagy szentencziát : az osztatlan iskola nem is taníthat annyit, m in t 
a sokkal kényelmesebb viszonyok között munkálkodó osztott 
iskola.

És ha ez az ál-okoskodás csakugyan győzedelmeskedik, és az 
osztott iskola a lehető legcsekélyebb mértékre redukált tan ítás
tervet kapná is, vájjon az ehhez fűzött reményeknek így is meg 
tudna-e felelni? Vájjon, ha csak azt kivánnák az osztatlan iskolá
tól, hogy olvasni, írni és számolni tanítsa csak a növendékeit, 
meg tudja-e tenni, ha alig négy-öt hónapig járnak a tanulók isko
lába, ha nincs olvasókönyvük, ha akkor és annyit mulaszt m in
denki, a mennyit akar?

íme, ide vezet a külön tanításterv, hogy az elmélet emberei 
segítségére sietnek azoknak, a kik úton-útfélen csak a törvényt 
sértegetik, a kik kötelességeik teljesítése helyett panaszszal vezetik 
félre a közvéleményt. És hogy e félrevezetés miképen sikerült, 
mutatja a külön tanításterv eszméje.

Ezek voltak azok is, a kik az osztatlan iskolát szükségesr
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rossznak  kikiáltották. Miért? — Mert nehezebb viszonyok között 
teljesíti kötelességét; mert több ügyességet, fokozottabb köteles
ségérzetet követel a tanítóktól ez, m int az osztott iskola. De azt 
talán még sem gondolták, hogy Magyarország 17,000 népiskolája 
közül 12,000 az osztatlan iskola. Tehát a többség «s z ü k s é g e s  

rossz» nem lehet, hisz a művelt nyugat államaiban is mindenütt 
több az osztatlan iskola, mint az osztott.

Beszélhetnék még az osztatlan iskola kiváló nevelő hatásá
ról is, a melyben a tanuló a teljes iskolaköteles kort egy és ugyan
azon tanító vezetése alatt tölti el, de ezúttal mellőzöm, mert nem 
tartozik szorosan a tárgyamhoz. E helyett engedjék meg, hogy a 
felvetett kérdést világíthassam meg a sociális oldaláról is. S hogy 
ebből a szempontból is bebizonyíthassam a külön tanításterv 
fölöslegességét, vizsgáljuk meg a szülők, a tanulók és a tanítók 
szempontjából.

Magyarországon pénz- és véradóját kicsi és nagy falu lakos
sága egyenlően fizeti, az ország m inden terűében egyenlően kell 
osztozkodni mindenkinek; ki meri há t kétségbe vonni, hogy a 
jogokból is nem kell egyenlően osztozni ? Már pedig, ha a kicsi 
falu tanítója egyenlő képesítés és egyenlő fizetés mellett a polgár 
gyermekének nem köteles annyit adni a szellemi kincsekből, m int 
a népesebb helységek tanítói, akkor a polgárt megkárosítjuk. És 
e megkárosítást épen ott követjük el, a hol a legérzékenyebb, 
a hol a legkeservesebb.

És ha a nevelés és tanítás terén károsítjuk a polgárt, vájjon 
az igazi kárvallott nem az egész nemzet-e? Gondolják meg tehát 
nagyon azok az urak, akik az ország kultúráját a törvénysértők 
kedvéért le akarják sülyeszteni.

A tanulók érdeke is tulajdonképpen a szülők érdeke, mert 
a felsőbb oktatásnak alapvető m unkálatát az elemi iskola végzi. 
A felsőbb iskolák tanítói részéről itt-ott eddig is felhangzott a 
panasz, hogy az elemi iskola e m unkálatát felületesen végzi, hát 
ezután, ha az osztatlan iskola nem is lesz köteles annyit tanítani, 
m int az osztott, milyen lesz ez a vélemény ? Már az osztatlan isko
lából nyert bizonyítványnyal is meg fogjuk bélyegezni a tanulót. 
A gymnasium, a polgári iskola, előre is gyanús szemmel nézi az 
ilyen iskolai bizonyítványt s a tanulót visszavetik. Ugy-e bár ez a 
tanuló ez alkalommal nem a saját, hanem  a rendszer hibájának 
fog áldozatul esni? S mivel érdemelte ezt meg?
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Gondolják meg hát ezt is a tisztelt tanításterv-készítő urak !
De menjünk tovább és nézzük meg a tanítók érdekét is.
A tanítók közé már eddig is befészkelte magát egy szeren

csétlen hóbort s ez a nagyzás. Törvényünknek szerencsétlen alko
tása az, hogy már bizonyos tanítói kasztszellem fejlődött ki. Ezt a 
kasztszellemet észre kellett venni a hivatalos világnak csak úgy, 
mint mindazoknak, a kik mélyebben tekintettek a tanítói köz
szellembe.

A társulati-, vágj' magániskola tanítója szívesen elmegy a 
felekezethez is, mert ott az állása szilárdabb ; de ha felekezeti 
tanító lesz, akkor éreznie kell, hogy állása elnyeréséhez a hívek 
összeségére szüksége volt s így a függés érzete az egész egyház- 
községgel szemben fennáll. A községi iskola tanítóját már csak az 
iskolaszék választja s így a szerénységből, alázatosságból kevesebb 
is elég. A községi tanítók seregét is kétfelé osztja a község vagyoni 
állapota sígy keletkezett a csak községi és az államseyclyes köz
ségi tanító fogalma.

Valamennyi tanítóval szemben a legelső helyen áll az állami 
tanító. Ez már tanítói állását egyenesen a minisztertől nyerte s így 
a falu urai előtt sokkal függetlenebb is. Sajnos, az állami tanítók 
között is van m ár kasztszerű megkülönböztetés s ez : a székhelye* 
és nem székhelyes tanítók csoportja.

A mai társadalom egyik betegsége az is, hogy az egyén érté
két az élvezett fizetés nagyságához is méri. Tehát ha 100 forinttal 
valakinek több a fizetése, előkelőbb hely ju t annak a társaséletben 
is. Ezt a szerencsétlenséget okozta a miniszternek a székhelyes 
rendelete is.

S a mikor ezt az üj kasztot megteremtették, még nem fejez
ték be a tanítók széttagolásának szomorú munkáját, mert ime, 
egy új kasztot készít az elemi iskola új tanításterve is.

A ki ismeri ma is a falusi ember felfogását, a ki tudja, hogy 
a falusi ember ma is kevésbbé fontos személynek tartja azt a tan í
tót, a melyik a lányokat tanítja, mint azt, a melyik fiú-osztályok
ban tanít, sőt azt tartja, hogy a magasabb osztályokban a leg
kiválóbb tanítók tanítanak, az előtt nem kell bizonyítgatnom, 
hogy ezután bizony megkülönböztetik az osztott és osztatlan 
iskola tanítóját is. Meg is különböztethetik, mert ennek nem kell 
annyit tanítani, m int amannak, következőleg — így vélekednek —  
ennek nem is kell annyit tudni, mint amannak.



Ez a vélekedés végre elragad a tanítókra is s az osztatlan 
iskolát átmenetnek tekintik az osztott iskolához 8 ha az átmenet 
sikerül, bizony megérjük, hogy fizetésemelkedés nélkül is előlép
tetésnek tekintik majd.

íme, ennyi bajt és veszedelmet látok én az osztatlan elemi 
iskola külön tanítástervében, a mely megbontaná a magyar kul
túra egységét, lesülyeszti a népoktatás niveauját; bántja a szülők 
és tanulók érdekét ; s — a mi szintén lényeges — elégületlenséget 
teremt a tanítók között.

Elmondottam pedig ezeket, mint az én véleményemet. Hogy 
ezekből mi az, a mi értékes, a mi maradandó, s mi az, a mi ok- 
nélkül való aggodalom, azt az önök bölcsesége és a mellett a vitat
kozás tüze m utatja meg. Czélomat én minden körülmények 
között elértem, mert már e beszédem elmondása közben is meg
győződtem, hogy e társaság minden tagja kívánja, hogy a fontos 
kérdést tisztázzuk, és ebben a tekintetben csak egy a vágyunk, hő 
óhajunk: győzzön a jobb!

S hogy a vitát megkezdhessük, határozottan kimondom, 
hogy az osztatlan iskolának nem külön tanításterv kell, hanem 
erélyes, erős kéz, a mely az iskolafentartókat kényszerítse rá a tör
vény szigorú végrehajtására.

Es ha köszönettel kezdettem meg e beszédemet, engedjék 
meg, hogy köszönettel is fejezzem be. Az a figyelem, az a kiváló 
érdeklődés, a melylyel ez alkalommal megtiszteltek, részemről 
hálát és elismerést érdemel, a mit igaz, hálás szívvel nyújtok át 
hazánk első pædagogiai egyesületének és azt kívánom : Isten 
áldása legyen ezután is nemes munkálkodásán !
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A P O L G rÁ R IS K O L A  K É R D É S É H E Z .

(Harmadik közlemény.)

1У. A tagozatok.

Az iskola szervezete az iskola czélja szerint alakul. Nem 
szólva a szakiskolákról, a többi iskola az általános műveltség szol
gálatában áll, k ö z ö s  és  le g fő b b  c z é l ju k  : m ű v e lts é g e t  a d n i . De a 
közönségtől keresett műveltségben fokozati és árnyalati különb
ségek vannak, a melyek szerint tagozódhatik az iskolai Organismus. 
Hogy m in ő  f o k o z a t -  és  á r n y a la tb e l i  k ü lö n b sé g e k  k ö v e te ln e k  m e g  
e g y - e g y  ta g o z ó d á s t?  ■—• ez olyan kérdés, a melyben nagyon tágas 
tér ju t a különbségek egyéni fölbecsülésének s azért a legeltérőbb 
feleleteket lehet rá hallani. Föltűnő példa erre az a nem rég lezaj
lott áramlat, mely az egységes, egységesebb, legegységesebb iskolát 
erőltette, szembeállítva azzal a nézettel, mely figyelemreméltó 
pædagogiai okok alapján ellensége minden uniformitásnak s az 
iskolai szervezet sokoldalúságától a nemzeti műveltségnek sok
oldalúvá s így mennél teljesebbé tételét várja.

Az egyértelmű felelet megtalálásának ezen subjectiv nehéz
ségein kivül tárgyi nehézségei is vannak. Belejátszik a kérdésbe, 
hogy annak a társadalomnak, a melynek szolgálatában az illető 
közoktatási Organismus áll, milyen fokozatú és mennyire sokoldalú 
a műveltségi szükséglete ?

Ha függetleníteni akarjuk Ítéletünket az egyéni fölfogások
tól, s egyúttal alkalmazni a saját társadalmunk viszonyaihoz, akkor 
nincs más választásunk, m int a tö r té n e lm i  f e j lő d é s  fonalát követni. 
A természetes fejlődés törvényei a társadalom jelenségeiben is 
ugyanazok, mint a szerves világban. A fejlődés folyamán az egyes 
szervek functioi mindinkább elkülönülnek, a nagyobb mértékű 
elkülönülés a fejlődés magasabb fokának felel meg, de viszont 
fölösleges elkülönülések a természetben nem fordulnak elő, a ter
mészet nem túloz.

Az iskolaszervezet tagozódásának kérdésében is a természetes 
fejlődés mutatja meg a szükséges s egyúttal elegendő mértéket. 
Ezen akár alul maradni, akár túl menni rajta, hiba. Hiba volna a 
j e l e n tk e z ő  műveltségi szükségleteket figyelembe nem venni és ki
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nem elégíteni, s a szervezet czélszerüsége ellen elkövetett hiba 
volna a tagozódásban túllépni a szükséglet követelményein.

A polgáriskola szempontjából elég lesz, ha csupán a vele 
párhuzamos, az elemi iskolán túlmenő iskolázás tagozódásának 
fejleményeit tekintjük át.

Először volt a gym nasium , m int egyedüli irányzat, de már 
fokozatbeli tagozódással. Az a tapasztalat, hogy a gymnasiumot 
fölkereső közönség jelentékeny része csak a gyermek serdülő 
koráig keresi fel az iskolát, létesítette az algym nasium i tagozatot, 
a mely azonban csupán a tantervi anyag némi kikerekítésében 
érvényesült, a nélkül, hogy maga a gymnasiumi irányzat módo
sulást szenvedett volna.

A reáliskola nem nálunk fejlődött ki, már egy bizonyos fej
lődési fokon készen vettük át, helyesebben : oktroyálták ránk az 
absolut korszakban. Átvett alakjában már a középiskolának egy új 
irányzatát képviselte, a melyben viszont a fokozatbeli tagozódás 
már élesebben kidomborult, m int a gymnasiumban. Az alreál- 
iskola  nemcsak azt vette tekintetbe, hogy tanítványai fiatalabb 
korukban hagyják el az iskolát, hanem arra is tekintettel volt, 
hogy főleg az iparos osztály műveltségi szükségleteit kell ki
elégítenie.

Már a reáliskolák behozatalával egy időben kezdtek egyes 
kereskedőtestületek iskolákat állítani föl azzal a czéllal, hogy 
abban kereskedői pályára készülő ifjak a középiskola alsó tagozatá
ból hozott műveltségüket kiegészítsék s egyúttal némi elméleti 
kereskedelmi ismereteket szerezhessenek. Ezek voltak az első 
kereskedelmi iskolák, abban a ki nem kristályodott állapotban, a 
melyben még ma is leledzenek, össze lóvén elegyedve bennök az 
általános és a szakképzés. Az, hogy «szakiskola» nevük ellenére is 
nagy tért juttatnak az általános képzésnek, okadatolja, hogy őket 
is föl kellett vennem az általános műveltséget adó iskolák fejlődés
folyamatának vázlatába ; viszont épen ez a körülmény, hogy ezen 
iskolákban kezdettől máig lényeges hely ju t az általános képzés
nek és hogy épen a közönség kezdett ilyen iskolákat állítani, intéz
ményekben nyilvánuló bizonyítékát szolgáltatja annak, hogy a 
szorosabb értelemben vett polgári osztálynak oly elemei is voltak 
és vannak, a melyeknek műveltségi szükségletét a középiskolák 
alsó tagozatai ki nem elégítették.

Ezalatt a középiskolákban előbbre haladt a fejlődési proces-
35
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sus; domináló czéljuk mellett mindinkább háttérbe szorult az: 
alsó tagozat által szolgált mellékczél s mindinkább teherként 
érezték ennek szolgálatát. E közben született meg a polyáriskolar 
mint egy új műveltségi árnyalat képviselője, épen azé az árnyalaté, 
a melyet a középiskolák alsó tagozatainak kellett volna képviselnie 
s a melyet az alreáliskola legalább akart képviselni.

A mint ezen czél szolgálatára a polgáriskolában létesült a 
külön szerv, ezzel a középiskolák fölszabadultak mellékczéljuktól, 
addigi főczéljuk egyedüli czéllá lett, konkrétebb alakot öltött. Ez 
ki is fejeződött aztán a középiskolai törvényben, a mely a közép
iskolák tagozódását megszüntette s lehetségessé tette, hogy mellék
tekintetektől nem gátolva, szervezetükben és tanulmányi rendjük
ben tisztán a középiskolai czélhoz alkalmazkodjanak. A fejlődés 
ezen mozzanatában határozottan megvan az előrefejlődés krité
riuma, a mennyiben a különböző functiók külön szervekre ruház- 
tatván át, m indenik a maga functióját tökéletesebben végezheti ; s 
mivel csak a magáéhoz kell alkalmazkodnia, ebben egyszersmind 
a további, folytonos tökéletesedés biztosítékait bírja. Ezzel szem
ben azokat a törekvéseket, a melyek annak idején az egységes 
középiskolába a polgáriskolát is be akarták vonni, épen olyan 
határozottan uissza/'ejlesztési törekvésnek kell tekintenünk. Lehe
tetlen, hogy a túlzó egységesítés barátai kellően mérlegelték volna 
az isk lai belső m unka nehézségeit. Talán kevéssé volt alkalmuk 
tapasztalni, vagy hajlam uk érezni, hogy mennyire kétessé teszi az 
iskola munkájának sikerét a határozott, konkrét czél hiánya, a 
mikor még, ha van is ilyen czél, az összes erők megfeszítésével 
lehet azt csak megközelíteni. Szerencsés az az iskola, a mely egy
séges tanmenettel haladhat egy jól meghatározott czél felé. A leg
régibb gymnasiumnak meg volt ez a szerencsés állapota, mert az 
ú. n. polgárság műveltségi szükségleteit egyszerűen nem vette 
figyelembe ; az új középiskolának meghozta ezt a szerencsét a 
polgáriskola, mely ama, többé nem m ellőzhető  szükségletek ki
elégítését magára vállalta. Megbecsülhetetlen, de épen a közép
iskolai körökben alig méltányolt szolgálatot tett ezzel a közép
iskolának a polgáriskola, a melyért azonban eddigelé több ellen
szenvet, mint rokonszenvet aratott részükről.

Más oldalról azok a czélok, melyeket a középiskolák alsó 
tagozatai hiányosan és csonkán szolgáltak, megtalálván a maguk 
önálló szervét a polgáriskolában, szintén jobban megközelíthetők..
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Hiányosan, m ert a teljes középiskola elé tűzött íőczél már az alsó 
tagozatban is uralkodott s e miatt abban sem érvényesülhetett 
eléggé az új műveltségi árnyalatnak megfelelő irányzat; csonkán, 
mert az új árnyalatnak nem minden fokozatát elégítették ki az 
alsó középiskolák, előfordulnak abban jelentékeny mennyiségben 
magasabb szükségletek is, a mint azt a m ár akkor meglevő keres
kedelmi iskolák tanúsították, s a m int tanúsítja ma is azoknak 
nagy száma, a kik közép- vagy kereskedelmi iskolát végeznek, a 
nélkül, hogy főiskolákra mennének vagy kereskedőkké lennének. 
C s e n g e r y  akkor úgy ítélte, hogy egy hatosztályú iskolával vala
mennyi, ezen irányzathoz tartozó fokozatot ki lehet elégíteni s 
azért a polgáriskolát hatosztályúnak szervezte.

Fokozatbeli tagozatokat legalább a külső szervezetben 
nem különböztet meg benne. Némi tantervi tagozódást azonban 
létesít, a midőn a Népokt. Törv. 76. §-ban azt mondja, hogy a «fiú
gyermekek számára alkotott polgári iskolákban a tanterv úgy 
állapítandó meg, hogy a polgári iskola első négy évi folyama alatt, 
habár kimerítőbben, ugyanazon tárgyak taníttassanak, a melyek a  
középtanoda (reál, gymnasium) négy alsó osztályában taníttatnak, 
a latin nyelv kivételével. A többi tantárgy a tanfolyam első négy 
évében legfölebb megkezdethetik, s főleg a polgári iskola két utolsó 
évi folyamában adandó elő». Ez intézkedéssel a polgáriskola tan 
tervébe is átment valami a középiskolák akkori tagozódásából, de 
hogy ez nem akart éles elkülönítés lenni, azt bizonyítja az idézett 
§. utolsó mondata, mely megengedi, hogy a nem közös tárgyak is 
m e g k e z d h e tő k  legyenek a négy alsó osztályban.

Ennyiben tehát a hatosztályú polgári fiúiskola e g y s é g e s n e k  
volt szervezve s ebben a szervezetben élvezheti az egységes szer
vezet előnyeit s az ebben rejlő biztosítékokat fölhasználhatja 
további tökéletesedésére. De a mint az egységes czélhoz az egy
séges szervezet, épen úgy szükséges az egységes szervezethez az 
egységes czél. V a n - é  a  p o lg á r i s k o lá n a k  i l y e n  e g y sé g e s  c z é l j a  ?

Ismétlem itt azt a meghatározást, a mit Csengery adott a 
polgáriskola föladatáról : «Yan a nemzetnek egy nagy osztálya, a 
melynek szellemi szükségét az elemi oktatás távolról sem elégíti 
ki, az az oktatás pedig, a mely a fensőbb oktatásra készít elő, tú l
szárnyalja ; a melynek módja is, akarata is van tovább taníttatni a 
gyermekét, m int a szegényebb, kevésbbé művelt néposztályoknak, 
de a tanításban rövidebb idő alatt kíván czélt érni, mint azok, a

35*

544



5 4 8 KOVÁCS JÁNOS.

kik tudományos pályára készítik elő gyermekeiket; a melynek 
ennélfogva a  n é p is k o la  k e v é s , a  g y m n a s iu m , és  r e á l is k o la  meg 
so k . A nemzet e nagy osztálya számára is gondoskodni megfelelő 

' tanintézetekről, oly feladat . . . »  a melyet Csengery a polgár
iskolával kívánt megoldani. Ismétlem azt is, hogy a franczia és 
német hivatalos források egészen hasonló körülírásokban határoz
zák meg a polgáriskoláknak megfelelő iskolák czélját.

Ez a körülírás sokat foglal össze. Az így meghatározott czél 
korántsem annyira konkrét, mint akár a középiskoláé, akár a nép- 
skoláé. Nem lehetne-é határozottabb alakkal helyettesíteni ? Meg

engedem, hogy szellemes emberek tudnának e helyett igen élesen 
meghatározott czélokat fogalmazni. . .  az íróasztal mellett, de a 
czélkitűzésnek nem szabad önkényesnek lenni, a mi szerepünk 
nem kitalálni a czélokat, hanem a társadalomban mutatkozó szük
ségletekből kiolvasni. Ha pedig ezt kérdezzük meg, hogy miféle 
szükségleteit hagyja kielégítetlenül a másik két iskolatypus : a 
népiskola és a középiskola ? . . .  nekünk is azt feleli, hogy azoknak 
műveltségi szükségletét, a kiknek «a népiskola kevés, a középiskola 
meg sok». Tárgyi oka van annak, hogy a polgáriskolai czélt nem 
lehet élesebben meghatározni. így is azonban határozottabb ez, 
m int a polgáriskola előtti középiskoláé volt, mert abban m ind
ezeken kívül még a középiskolai czél is benne foglaltatott, a mi a 
polgáriskolából ki van zárva.

Vannak-é az így körülírt, polgáriskolai czél keretén belül 
határozottan elkülönülő á r n y a la t i  különbségek? Hogy jobban 
beleláthassunk a kérdésbe, részletezzük legalább nagyjában a tá r
sadalom ama nagy osztályát, a melyik a polgáriskolára van utalva. 
Ide számíthatók : a kereskedők, a jobbmódú iparos- és földmíves- 
osztály s a modern élet fejleményei által mindinkább növekedő 
tömege az alsó- és középfokú tisztviselőknek, magánhivatalnokok
nak stb. A hány foglalkozási ág, annyiféle szakműveltséget kíván 
meg, ámde a  p o lg á r i s k o la  n e m  s z a k is k o la , általános műveltséget 
akar adni. A kérdés tehát úgy alakul : más irányzatú á l ta lá n o s  
m ű v e l ts é g r e  van-é szüksége a kereskedőnek, mint az iparosnak, 
vagy a fentebb fölsorolt többi foglalkozási ágak művelőinek ? Nem 
kétséges, hogy szellemes emberek itt is tudnának jól distingvált 
különbségeket kitalálni, de nem erről van szó, hanem arról, hogy 
társadalmunk köztudatában kialakúlt-e egy ilyen árnyalatbeli 
megkülönböztetés és nyilatkozik-é olyan követelmény, hogy pl.
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kereskedelmi polgáriskolák, iparos- vagy tisztviselő-polgáriskolák 
különböztessenek meg? Egyes szervező genie-k irataiban igen, de 
a társadalom köztudatában még eddig nem található föl ilyen 
megkülönböztetés. A polgárság gyűjtőneve alá foglalt ama foglal
kozási ágak általános műveltségi szükséglete ez idő szerint még 
kielégíthető az egységes polgáriskolával (sokan még ezt is fölös
legesnek tartják), tehát a fölvetett kérdésre az a felelet, hogy a  
fe jlő d é s  m o s ta n i  á l la p o tá b a n ,  i r á n y z a t  s z e m p o n tjá b ó l ,  a  p o l g á r 
is k o la  e g y s é g e s  le h e t.

Yannak-é a polgáriskolai czél keretén belül f o k o z a tb e l i  
különbségek ? Maga a czél természete olyan, hogy sok fokozatot 
foglal össze magában. A minimális és a maximális általános m ű
veltségi szükséglet: a népiskola és középiskola közé eső hézag 
nem hidalható át egyetlen lépcsőfokkal. Akár folytonos átm enet
ben lehetne fokozatokat közbeiktatni, de itt sem a lehetőségekről 
van szó, hanem arról, hogy a magyar polgáriskola fejlődése folya
mán minő fokozatbeli tagozódás mutatkozott? Ebből pedig azt 
látjuk, hogy a négy alsó osztálynak már az eredeti conceptióban 
mutatkozó, ámbár nem teljes tantervi elkülönítése, támogatva a 
negyedik osztályhoz kötött külön qualificatióktól s minden bizony
nyal a közszükséglettől is, mind határozottabb fokozatbeli tagozat 
alakját öltötte föl, a mi különösen abban fejeződött ki külsőleg is, 
hogy a polgáriskolák jelentékeny része csak négy osztályúvá fejlődött.

Erre való tekintettel sürgettek már a régi polgáriskolai egye
sületek egy olyan ta n te r v m ó d o s í tá s t , mely a négy alsó osztályban 
a tananyag kikerekítését teljesebben érvényre juttassa, m int a 
mostani. T a n te r v m ó d o s í tá s , ez a tagozódás iránt mutatkozó szük
séglet kielégítésének a m e g fe le lő  m ó d ja , és m é r té k e .

Mivel az alsóbb tagozat ugyanazon foglalkozási körök 
(iparosok, alantas tisztviselői állások stb.) műveltségi szükségle ét 
szolgálja, m int a teljes polgáriskola, azért irányzata is ugyanaz, 
mint az egészé, s így az egységes irányzatú teljes polgáriskolába 
belefoglalható mint fokozatbeli tagozat, a nélkül, hogy annak egy
ségét megszüntetné. Ezzel a tagozódással a régi gymnasiuménak 
megfelelő fejlődési stádiumban látjuk a mai polgáriskolát, de 
azzal az előnyére szolgáló különbséggel, hogy a polgáriskolában az 
alsó tagozat irányzata nem heterogén az egészével, m int volt a 
gymnasiumban.

A tények tanúságait keresvén, fölösleges találgatásokba
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bocsátkoznunk a felől, hogy vájjon a polgáriskola jövendőbeli 
fejlődése is utánozni fogja-e a középiskolák eddigi fejlődésmenetét; 
a fejlődés jelen állapotában konstatálható az, hogy a  m a i  s z ü k 
s é g le t  k ö v e te lm é n y e  e g y  e g y s é g e s  i r á n y z a tú  p o lg á r i s k o la ,  m e ly  a  
n e g y e d ik  o s z tá ly  v é g é n  f o k o z a tb e l i  ta g o z ó d á s s a l  b ír .

így fogta föl a helyzetet a millenniumi kongresszus polgár- 
iskolái szakosztálya is s ezt a következő határozattal fejezte ki:

«A polgáriskola föladata : á l ta lá n o s , g y a k o r la t i  i r á n y ú  kép
zést adni azoknak, a kik nem szándékoznak tudományos főiskolák
ban fejezni be tanulmányaikat, de azért a művelt középosztályhoz 
kívánnak számíttatni. »

«E körben is a műveltségi igényeknek többféle f o k o z a tá t  
lehet megkülönböztetni, melyekre a polgáriskola megfelelő tagozó
dással tekintettel lehet, de a te lje s  p o lg á r i s k o lá n a k  úgy kell szer
vezve lennie, hogy az e körbe eső legmagasabb műveltségi igényeket 
is kielégítse.»

Tehát e g y  olyan teljes polgáriskolát akar, moly a népiskola 
és középiskola közé eső hézagot egészen kitöltse, bár ezen egy 
teljes iskolában megenged fokozatbeli tagozódást.

Igen természetes álláspont az is, hogy a meglevő hézagot 
egészen ki akarja tölteni, s az is, hogy az azt kitöltő iskola egységét 
meg akarja őrizni. Az egységes szervezet előnyei annyira kétség
telenek, hogy csak is a föltétien szükség kényszeríthet annak el
hagyására. Itt ez a szükség nincs meg, a szükség csak egy tantervi 
tagozódást követel. Ez a tanmenet folytonosságában egy kis zök
kenést okoz ugyan, de a részletes tanulmányi rend megállapítása
kor lehet módját találni, hogy a tagozódás követelményeinek kellő 
kielégítése mellett is a zökkenés minél kevésbbé legyen érezhető, 
hogy lehetőleg simán menjen át egyik tagozat a másikba. A reform 
tanulmányi részében itt kell majd a szervezőknek ügyeskedniök.

Mindezzel épen ellenkező törekvés nyilvánúl a Közoktatási 
Tanács reformjavaslatában, a midőn az erőltetésig igyekszik a két 
tagozat minél teljesebb különválasztására. Ez a része a javaslat
nak, mely még különben helyesen ismerte föl a reform követel
ményeit, nézetem szerint teljesen el van hibázva.

Nem elégszik meg azzal, hogy kimondja, hogy «a négy
osztályú polgáriskola tanterve aképen állapítandó meg, hogy . . . 
önmagában is egészet alkosson», a mi pedig é p e n  e lég  v o ln a ,  
hanem m e s te r s é g e s  v á l a s z tó  f a la k  a t  emel a két tagozat elkülöní-



lésére. Külön állapítja meg az egyik és a másik tagozat czélját, 
külön nevet ad nekik: a négy alsó osztályt «polgári iskolának», 
a három felsőt «felső polgáriskolának» nevezvén, sőt később ki
adott tanterv-javaslatában az osztályok számozását sem viszi egy
től hétig, hanem az ötödiknél újra kezdi egytől háromig; a tanárok 
képesítésében és javadalmazásában fokozati különbséget kíván, s 
végül, hogy semmi kétséget ne hagyjon a felől, hogy itt nem egy, 
hanem két iskoláról van szó, kimondja, hogy «a két intézet közös 
igazgatás alatt is állhat», a mely megengedés alatt az a suppositio 
rejlik, hogy a rendes eset a külön igazgatás volna.'*' A nagy el
különítés után a két iskola nevében mégis meghagyott közös «pol
gári» jelző majdnem azt a hatást teszi az emberre, m intha csak 
azért hagyatott volna meg, hogy a hétosztályú polgáriskolát sü r
gető polgáriskolai tanársággal el lehessen hitetni, hogy ezen két 
iskolával a hétosztályú polgáriskola lesz megvalósítva.

Legkisebb bajt okozna az új «felső polgári iskola» név, m ert 
az csak név. Ám legyen, ha dísznevet akarnak alkalmazni, a milyen 
van a teljes középiskolának is a /‘(.gymnasium meg /oreáliskola 
névben, de alkalmazzák azt itt is a teljes polgáriskolára, arra, a 
melyikben mind a hét osztály megvan, nem pedig csupán a három 
felső osztályra. Az ilyen dísznév alkalmazását némely tekintetek a 
polgáriskolánál is igazolják s ezzel a fokozatbeli tagozódás is eléggé 
ki van fejezve.

Mélyen az iskola belső életébe vág azonban a tanári testü
letek elkülönítése. Külön képesítésű és fizetésű tanárokat eyy 
intézetben ismer ugyan Németország, de hát az ott van, s ott talán 
a megszokás hagyománya folytán össze is férnek egymással, de 
Magyarországon már egyszer a középiskoláknál megbukott az a 
kísérlet, mely azt a rendszert utánozni akarta, ugyan miért akarják 
még egyszer megbuktatni ? ! Ha már bizonyos, hogy a tanári 
testület harmonikus együttműködését gátolja az ilyen megkülön
böztetés, akkor ugyan mi mást lehet az ilyen intézkedés indokolá
sára fölhozni egyebet, mint az iskolafentartók pecuniaris érdekeit? 
Ilyen elkülönülő tanári testületet tételezve föl, csakugyan igaza 
van a javaslatnak abban, hogy a külön igazgatást tekinti a rendes 
esetnek, mert okosabb dolog a teljes elkülönítéssel megelőzni a 
súrlódást, mint örökössé tenni egy iskola keretén belül.
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Ha azután a külön igazgatás és külön tanári kar alatt külön 
életet él a két tagozat, hová lesznek az együttes továbbfejlődés 
biztosítékai ? Külön úton fog az járni mindenik, a mint ezt intő 
példaként m utatja a kapcsolt kereskedelmi iskolák elválása. Az új 
«felső polgári iskolá»-ból is lehet majd a «szakszerű» elemek sza
porításával «közigazgatási», «közgazdasági», vagy isten tudja m i
féle nevű szakiskola, a mely épen úgy, m in t a mai felső kereske
delmi iskola sem kellő szakképzést, sem kielégítő általános képzést 
nem tud adni. Egy azonban bizonyos, hogy nem lesz egy olyan  
iskola, mely az összes -polgárság műveltségi szükségletének a  
képviselője és ápolója legyen. Maga a javaslat már nemcsak meg
indult ezen fejlemény felé, hanem fölsorolt intézkedéseivel m ár 
meglehetősen előre is haladt benne, azért az itt elmondottak nem 
jövendölések, azokat a fejleményeket ki lehet olvasni a javaslatból. 
A javaslat felső tagozatának «szakszerű iránya» nagyon is magán 
viseli a színét annak, hogy a tervezőknek nem egy teljes polgár
iskola felső osztályai, hanem inkább a felső kereskedelmi iskola 
példája volt a szemük előtt.

A tagozódás tárgyalt szempontjai alapján arra a következ
tetésre lehet jutni, hogy a Közokt. Tanács javaslata ebben a tekin
tetben túlzásba m ent. Ez a túlzás pedig nem ártatlan szépség
hibája a javasolt szervezetnek, hanem káros irányba indítja a 
polgáriskola további fejlődését.

A szükségletnek megfelelő tagozódás a következő intézke
déseket kívánja meg, vagy engedi meg :

1. a négy alsó osztály tanterve aképen állapítandó >negT. 
hogy önmagában is egészet alkosson;

2. négyosztályú polgáriskola m agában is állítható;
3. a teljes (a javaslat szerint hétosztályú) polgáriskola felső  

polgáriskolának nevezhető.
Ellenben elejtendő a javaslatból : a tanárok különböző fokú 

képesítése és javadalmazása, a külön igazgatás megengedése, a 
külön czélkitűzés. Ez utóbbi helyett egységes czél gyanánt «a 
polgári osztály általános műveltségi szükségletének kielégítése» 
tűzendő ki, a melynek további értelmezése a következő czikk föl
adata leend.

Kovács J ános.
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Aristoteles az ember életének czélját a boldogságban állapítja 
meg. Az összes testi és szellemi tevékenységek a legfőbb jó elérésére 
irányozvák.1 E jóra nem másért, hanem magáért törekszünk, és ez elég 
is, hogy az ember jellemének megadja a legmagasabb értéket, de szük
séges is, hogy emberi méltóságunknak megfeleljünk. E boldogság tehát 
nem is azon dolgok közül való, melyeket egyszerűen dicséretesnek, 
énaivezóv, nevez, hanem a dicsérendő dolgok közt a legelső, legjobb, 
legnagyobb kincs, ziptov xa'c xpetzzov rwu eiraivezcuv?

Hogy ez így van, minden ember tartja ; de mi hát e boldogság, 
mik az alkotó elemei, föltételei ? Itt már a vélemények elágazók. Néme
lyek azt mondják, hogy az élvezet a legnagyobb boldogság, mások 
szerint a gyakorlati tevékenység, és ismét mások a tudományos életben 
látják a boldogság elérésére szükséges és egyedüli feltételt.5 Az ő véle
ménye az, hogy az vezeti az embert legbiztosabban és egyedül a boldog
ságra, a mi emberi természetének folyománya és ez az emberi termé
szetet jellemző tevékenység, évépyeta äewpszixrj, mely mintegy meg
haladja az emberi erőt és csak annyiban van benne része, a mennyiben 
valami isteni tulajdonságot hord keblében.1 * 3 4 Ez értelmi tevékenység, a 
melynek egyik alkotó eleme az erény, adja meg az ember erkölcsi érté
két. ( Wvffîç; ivépyecá zis хат cpszr/v zeXeíav. Eth. 1 .13.). És mivel az eré
nyes tevékenység szükségképen meghozza legtisztább gyümölcsét, a gyö
nyört, a legfőbb élvezetet, melyre az ember számíthat e földön, követ
kezik, hogy az ember életét e szerint kell berendezni, mert csak ebben 
lelheti zavartalan nyugalmát.5

Ez általános czélt tartja szem előtt a nevelés, a melyre a törvény
hozónak különös gondot kell fordítania.5 Minden nevelő tényezőnek 
csak annyiban van értéke, a mennyiben az embert erényessé teszi, s így 
az eudaimonia birtokába juttatja.7 De még sem lehet a nevelőnek min
denféle eszközhöz nyúlnia, hanem csak olyanokhoz, a melyek a szabad

1 Eth. I. 1.
a Eth. I. 14.
3 Eth. I. 3.
4 Eth. X. 7.

5 Eth. X. 3.
5 Pol. VIII. I. 
7 Eth. I. 6.
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göröghöz illenek, egyáltalában, a mi nem ßävaua-ov. Ezek, mint a görög 
oktatásügyről tudjuk, a grammatika, gymnastika, zene és rajzolás, a 
kezdőfokon. A későbbi időben (és részben már az elemi nevelésben is), 
már jelentékeny szerep jut a tudománynyal és művészettel való foglal
kozásnak. A művészetnek ( z é / v / j )  részben az a czélja és feladata, hogy 
tökéletesítse, befejezze azt, a mit a természet tökéletlennek hagyott, 
részben, hogy utánozzon. ( " O l t á s  те yj z è y y y j  zù . /rév sT T irsÀ é t a  rj 

tpíxjtg u d u v a z E i  ижгруааааЬал, т а dk /i t / i e í v u i . Phys. II. 8.)
A metaphysika egy helyén arra az eredményre jut a művésze

tek természetéről való vizsgálódásában, hogy azoknak két faját lehet 
általában megkülönböztetni : 1. bizonyos művészetek az élet szükség
leteinek kielégítését tartják feladatul ; 2. mások czélja az élvezet, dcaycoyyj. 
Ez utóbbiak közt első sorban azok a legnemesebbek, melyek a szem
lélődéssel, az igazság látásával, tehát az elméleti tudományokkal és mű
vészetekkel vannak szoros összefüggésben.1

Ezzel tehát eljutottunk a diagoge kérdéséhez. Mi is hát ez, a mely 
egyik legfőbb czélja a művészeteknek ? Hogyan érti Aristoteles e 
deaywyy-t? Vájjon nem ellenkezik azon fenn1 2 3 4 említett nyilatkozatával, 
hogy a művészet czélja egyrészt az utánzás, másrészt pedig annak befe
jezése, tökéletesítése, mit a természet befejezetlen hagyott ? Mindezekre 
megfelelünk, ha a áiaycay// fogalmát ismertetjük és ha kimutatjuk, hogy 
függ össze a játék és a művészetek, különösen a zene erkölcsi hatásával, 
a nevelés czéljával.

A dtaywyrj jelenti általában azt a tevékenységet, mely czélját 
magában birja és épen azért, mivel u. i. magában bevégzett tevékeny
ség, bizonyos gyönyörrel jár. Ily általános értelemben vett dtaywyrj-1 
okoz a tisztán mulattató játék és tréfa." Szorosabb értelemben jelenti a 
szabad, érett férfiú szabad idejének (rryo'/y) méltó felhasználását : dtaywyrj 
êÀeodéptog,'1 így különösen a speculativ gondolkodást, az érdeknélküli 
dswpía állapotát. Ezen értelemben az istenség szakadatlan élete a leg
kitűnőbb (dpiazrj dtaywyrj,5) mert ez nem más, mint a tiszta gondolko
dás actualitása. Ezért a diagoge a nemesebb életgyönyörökre a is vonat
kozik, a szépre, mint önczélra, ellentétben az életszükségletekkel, melyek 
csak eszközei a ezélnak.“

A nevelés két főtényezője, mint a görög, főképen az athéni neve

1 Eth. I. 1.
2 Metaph. I. I. Phys. II. 8.
3 Eth. IV. 14., X. 0. Pol. VIII. 5.
4 Pol. VIII. 5.
' Metaph. XII. 7.
8 Metaph. I. I. Pol. VIII. 5.



lésben, Aristoteles szerint is a yíjfivaoT'xrj és povirixrj, a testgyakorlás 
és a múzsái tanulmány, melyben első hely a zenét illeti, és Aristoteles 
is általában a zenéről tárgyal, mikor a fioutrixrj-1 szembeállítja a test- 
gyakorlással, míg Platón e néven inkább a költészetet érti alaki és tar
talmi tekintetben.

A zene, mint ezt a Politeia nyolczadik könyvének ötödik fejeze
tében bőven kifejti, a mely hely első, rendszeres képét adja a mostan 
nálunk is felkapott művészi nevelésnek, négy külön, egymástól eltérő 
czélra szolgál. Tekinthetjük :

1. mint játékot a zenét (nati/iú) ; 2. mint üdülést, recreatiot 
iuvájtatiai?). így az álom és ittasság állapota is kellemesek és elűzik, 
Travel, bizonyos időre gondjainkat. 3. A zene erkölcseinkre is hat, rjt+os 
TCinóv ti TtoiEiv, és tisztességes gyönyörök élvezetére is képesít, opiieâç 
yaipsiv. 4. A zenét tekinthetjük a dtaywyf, és a ippôvqetç szem
pontjából.

Zeller Ed.1 a zenéről Aristotelesnél így nyilatkozik : A zene gyö
nyörre, erkölcsi nevelésre, az érzelem megnyugtatására (xüäapatg),- és 
élvezetes foglalkozásra szolgál.

Vizsgáljuk most egymásután, minő szempontból tanulhatja és 
kell is tanulnia az ifjúságnak a zenét.

1. A játék nem lehet czélja a zene tanulásának. A tanulás nem 
lehet játék ; minden tanulmány kellemetlenséggel jár. A testgyakorlatot 
sem játékból tanuljuk és űzzük, hanem hogy férfi korunkban hasznát 
vegyük. És így épenséggel fel is menthetnők a gyermekeket a gyakor
lástól és csak hallgatásra szorítkoznának, mint ez a perzsák és médek 
királyi gyermekeinél szokásban van.

2. Nem is való a gyermekkor elé czélul kitűzni a otaywyrj-1, mert 
a még tökéletlen lények nem igazodhatnak tökéletes czél, t é à o ç ,  szerint. 
Ebből egyszersmind megtudjuk azt is, hogy a otaywyr/ czél, a mire az 
ember tevékenységének irányulnia kell re/«-;.

3. Megfontolandó az a körülmény, hogy a zene jobbá teheti az 
erkölcsöket. De hát erre meg azt lehetne felelni, hogy ez eredmény biz
tosítva van az egyszerű hallgatással is, mint ezt a spártaiaknál tapasz
taljuk. Mondják, hogy ők, bár zenét nem igen tanulnak, mégis biz
tosan meg tudják ítélni, mely zenefajok tisztességesek és alkalmasak, 
melyek nem.

Ugyanezzel felelhetünk azoknak is, kik azt mondják, hogy a zene 
czélja az életet kellemessé varázsolni (eurpispia) és a már fennebb emlí
tett èXeoftéptoç dtaywyrj. Mert úgy tudjuk, hogy a halhatatlan isteneknél 1 2
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2 Pol. VIII. 3.
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sincs máskép ; nem említik a költők, hogy Jnppiter maga énekelne az 
Olympuson, avagy verné a lantot.

E megszívelendő megjegyzések után azt mondja Aristoteles, hogy 
az első kérdés az, vájjon van-e hát a zenének helye a nevelésben, vagy 
nincs ; és ha van, akkor csak ama viszonynál fogva lehet, a melyben a 
megvitatott három czéllal, a neveléssel, a játékkal és diagogéval áll.

1. A mi a játékot illeti, ennek a czélja a nyugalom, a felüdülés a 
munka fáradságai után, és e felüdülés kellemes is, mert hiszen mintegy 
orvosszere a munka keserűségeinek (r/j<s dia rwv izóviov hjízija, lavpeía. 
7tç.) Az is általános hit, hogy a diayiuyrj-nak magában kell foglalnia a 
jó erkölcsöt ( t ó  xaXóv) és a gyönyört (rjdo'srj) ; mert a boldogságot 
e kettő együttvéve alkotja. A zenéről mindnyájan meg vagyunk győződve, 
hogy a legkellemesebb dolgok közé tartozik, mind pusztán (ipiXrjv), 
mind pedig énekkel kisérve : ezért mondja Musaios is, nincs kelleme
sebb a zenénél a halandó embereknek. Ez azon ok, melynél fogva helye
sen alkalmazzuk társas összejövetelekkor, ■— és 2. ezért tartjuk alkalmas 
eszköznek a diaywyrj megszerzésére, mert hisz első czélja a gyönyörköd
tetés (eijippo.lvsiv). Ennek alapján nagyon természetesnek tűnik fel előt
tünk, hogy 3. zenére kell tanítani az ifjúságot, mert minden kellemes 
dologot. a mi nem ártalmas * aßlaßr}, nemcsak a czélt (téXog) mozdítja 
elő, hanem kellemes felüdülésre (mánaOacq) is szolgál. És mivel az 
emberek kevésbé gondolnak állandóan és minden tettükben az élet 
valódi czéljára, de annál inkább szeretnek megpihenni, felüdülni és 
játékokkal szórakozni, nem, hogy velők tán visszaéljenek, hanem azon 
gyönyör és élvezet — végett, a melyet nyújtanak, azon élvezettel kell 
felüdülni, melyet a zene nyújt.

Vannak emberek, kik a játékot önmagáért űzik, mintegy czéluak 
tekintik. A czélban is van mindig gyönyör, de nem mindenféle. Míg az 
emberek az egyik után törik magukat, a másikhoz fordulnak, mert 
megcsalja őket az a hasonlatosság, mely közte és az emberi cselekede
tek czélja közt szemébe ötlik. A mint a czélt sem valami jövendő dolog 
miatt tartjuk kívánatosnak, szintazonkép a gyönyörökre sem a jöven
dők miatt törekszünk, hanem az elmúlt fáradalmak és kellemetlenségek 
miatt, innen magyarázható meg az, hogy a boldogságot is gyönyörök, 
élvezetek árán akarjuk elérni, melyeket legtisztábban a zene nyújt.

De nemcsak e szempontból kell a zenét felkarolni, elég fontos 
ok az is, hogy kiválóan alkalmas az ember felüdítésére, ez azonban 
lehet egészen esetleges eredmény is. Nézzük, lényege szerint nem neme- 

'sebb-e, minthogy csak ez általános gyönyörködtetésre szolgáljon, a mely 
élvezetben utóvégre minden ember részes lehet, kinek van érzéke (a
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zene u. i. physikai gyönyört okoz. mely kellemes lehet mindenkinek, 
tekintet nélkül a korra, vagy morális állapotra), vizsgáljuk, nincs-e 
azonkívül hatással az erkölcsökre és a lélekre is. A dolog világos, ha áll az, 
hogy a zene által erkölcseink megváltoznak. Tudjuk, hogy erkölcsi 
érzelmeinkre módos!tólag hathatnak ; ezt bizonyítják a többi közt az olym- 
pusi énekek is . ezek ugyanis a lelket enthusiasmussal töltik el (zàç фиу/'к 
iväouaca(TTtx0.q izoïeï). Az enthusiasmus pedig mi más, mint a lélek 
erkölcsi részének passiv megilletődése (той перс тгу; ф'>'/(р rjïïouç mídoo,.)

Azon kívül, ha utánzást hallunk, még ha rhythmus és melódia 
sincs benne, mindnyájunk rokonérzését felkelti.

Mivel továbbá a zene nagyon kellemes foglalkozás, az erény pedig 
épen abban áll, hogy az örömöt, szeretetet, gyűlöletet észszerűen (ooî)o,ç) 
tudjuk használni, világos, hogy meg kell tanulni, sajátunkká kell tenni 
a helyes Ítéletet és a jó erkölcsökben, a becsületes cselekvésekben való 
gyönyörködést.

Már pedig különösen a rhythmusban és a melódiában találhatók 
fel a harag és a szelídség, a bátorság és a mérséklet, és az ezzel ellenté
téé érzelmek, «szóval a lélek összes erkölcsi cselekedeteinek utánzásai 
(орошцата). Tekintsük csak a zenedarabokat ! Nem megy-e lelkünk 
bizonyos változáson keresztül ezek hallgatása közben ? Ámde, ki nagyon 
hajlandó az utánzóit dolgokon örülni vagy szomorkodni, bizony igen 
könnyen fogja ugyanezen érzelmeket érezni az igazi dolgok iránt is. 
így például, ha valaki egy képben tisztán az alak szépsége miatt gyö
nyörködik, szükségképen tetszeni fog az a személy is, a kit a kép ábrá
zol, ha vele találkozik.

Megjegyzendő, hogy a többi érzéki tárgyaknál, teszem a tapin
tás, az Ízlés tárgyaiban, már semmi olyast nem találunk, a mi valami 
hasonlatosságot árulna el az erkölcsökhöz (prjdkv ó/ioloi/iu rotg rj&eatv) ; 
és hogy a látásnál is csak gyenge fokban van ez meg, bár még ehhez 
sincs minden embernek érzéke. Tegyük hozzá, hogy az alakok és a színek, 
melyeket a látás érzéke bennünk felkelt, épen nem az erkölcsök után
zásai, mint inkább egyszerűen jelek, melyeket a test bizonyos helyein 
észlelhetünk, ha szenvedélytől fel vannak izgatva. De még e képek 
közt is van különbség ; az ifjúság ne Pauson, hanem Polygnotos képeit 
szemlélje, és általában azon festők és szobrászok alkotásait, kik erkölcsi 
motívumokat tüntetnek fel.

Egészen másképen van a zenében ! I tt a darabok mindig az erköl
csök visszatükrözői, рсцгршта. A dolog evidens, mert olyan az összhan
gok természete, hogy az ember hallván azokat azonnal, közvetlenül 
más-más hangulatba esik a darabok jelleme szerint. Némely zene szo
morúságra hangol, így a mixtolidiai zene ; mások elpuhítanak, lelkün
ket elbágyasztják ; ismét mások, mintegy középhelyet foglalva el, csil-
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lapítólag hatnak, így a dór fajta ; míg a phrygiai zene lelkünket szinte 
.entlmsiasmusba hozza.

Ezeket állapították meg a zene tulajdonságairól azon bölcselők,, 
kik e kérdést tanulmányozták, és akik okoskodásaikban mindig a tapasz
talásra támaszkodtak.

Ugyanezeket mondhatjuk el arhythmusrólis.Tény,—mert a tapasz
talás is mellettünk bizonyít, — hogy a zenének van hatalma lelkünket 
ilyen vagy olyan erkölcsi dispositióba hozni. Ha pedig ez így van, nagyon 
természetes, hogy az ifjúságot zenére kell tanítani. A zene természete 
úgyis a legszebb összhangban van e korral ; hisz az ifjúk oly nehezen 
viselik el a legkisebb kellemetlenséget is, a zene pedig már természeté
nél fogva a legkedvesebb és legnemesebb szórakozás.

Az sem tagadható, hogy nagy rokonság van a harmónia, a rhyth- 
mus és a lélek közt ; és ennek alapján tényleg sok philosophus azt állí
totta, hogy a lélek harmónia, vagy legalább is sok benne a harmónia.

Aristoteles e mély psychologiai belátásáról tanúskodó helyéből 
kitűnik, mennyire össze volt forrva a zene a görög neveléssel, s hogy a 
bölcselők tudatával is bírtak annak a nagy haszonnak, a mely a zene 
észszerű és méltó műveléséből a nevelésre háramlott. A zenével, mint a 
művészettel általában szívesen foglalkozik a görög ifjúság, s kell is vele 
foglalkoznia, mert egyrészről legnemesebb szórakozást nyújt mind a 
társas együttlétben, mind egyedül, másrészről pedig a nevelés czéljá- 
nak, a boldogságnak, elérésére alig van hathatósb eszköz a zenénél. 
Azonban nagyon világos, hogy a zene sokféle ; a görög ifjú csak azt a 
zenét fogja művelni, a melyben az erkölcsi motívum uralkodik. Ekként 
Aristotelesnél a zenének nem hedonikus, hanem ethikus jellege dombo
rodik ki. Nem tetszik tehát neki a zene mesterségszeéű gyakorlása, mert 
ez ßavauoov, de kárhoztatandó a virtuositas is, a minőt azon zenészek 
fejtenek ki, kik a tömeg mulattatását czélozzák.

Nem nehéz átlátni, hogy a zene ilyen méltánylása aztán nagyon 
is elüt a zenének mint művészetnek mai, modern felfogásától.
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IRODALOM.

« N em zeti k u ltú r a  és  n y u g o t i  c iv ilisa tio n , utóhanga millenniumhoz. 
Irta Kun Sámuel. A Positivista Könyvtár I. kötete. Ara 30 kr. kiadja 
Révai Leó. 1899-ben, Budapesten.

Egy érdekes vállalat első füzete van előttünk. A positivismus hívei 
akarják általa mesterük, Comte, elveit és világfelfogását terjeszteni. 
Ezen első füzet írója ez elveket megpróbálta hazánk eddigi fejlődésére 
alkalmazni, illetőleg positivista világításban mutatni be mindazt, a mi
ben ezredévi fennállásunk megünneplésekor boldogan büszkélkedtünk. 
Kissé Röntgen-szerű az a fény, melyet használ, választóvize kissé erős : 
nagyon kevés az, a mit a millennáris aranyfüstből nemes érez gyanánt 
meghagy. De bár elemzésének lesújtó eredménye nemzeti hiúságunkat 
fájdalmasan érinti, s bár szeretjük hinni, hogy pessimismusában itt-ott 
tévedett és a valóságot feketébbnek látja, m int a milyen : elismerésünket 
nem tagadhatjuk meg az erkölcsi bátorságtól, melylyel meggyőződését 
kimondja s az uralkodó felfogással szembe száll, sem a tiszta erkölcsi 
alaptól, melyen áll, melyre fejtegetéseit építi. Manapság, mikor a látszat 
annyira űzi minden téren szemfényvesztő játékát ; mikor a materiális - 
mus annyira hatalmába kerítette a lelkeket, hogy jónak csak azt ismer
jük el, a mi anyagi haszonnal kecsegtet s mikor nincs erkölcsi vétség, 
melyet az anyagi siker szemünkben ne igazolna és ne feledtetne : nem 
árt az ilyen választóvíz-természetek véleményét meghallgatni ; az elszuny- 
nyadt lelkiismeret felébred egy perezre, magunk is eszmélni kezdünk 
s a forgalomból kiment, szigorú erkölcsi mértéket próbálgatjuk közéle
tünkre, vívmányainkra alkalmazni és a mérés sajnos eredménye nem 
lehetetlen, hogy eddigi felfogásunk, s ezzel együtt cselekvésünk meg
változtatására is indít.

Ily szempontból tartjuk értékesnek a szerző munkáját, ki annak 
bevezető részében felfogását és czélját jelezve, a következő háromban a 
nemzet anyagi, értelmi és erkölcsi evolutiójáról adja elő nézeteit, «pár
tatlanul és őszintén, mint jó hazafihoz és becsületes emberhez illik» s e 
kijelentéséhez mindvégig hű marad, ha becsületesnek azt tekintjük, a ki 
tévedhet ugyan, de csak olyat mond, a mit igaznak tart.

Az anyagi és physikai evolutiónak szentelt rövid fejezetben éles 
szemmel egy megdöbbentő igazságot lát meg a csalóka felszín alatt. 
Utalva a gyermekhalandóságra s közegészségi állapotainknak ma is 
siralmas voltára, a magyar faj szaporaságúról szőtt ábrándjainkat e saj
nos, nagyon is józan okoskodással tépi szét :« A nagy születési arány-
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szám magában megsemmisül mindaddig, míg a halálozási arány oly 
szertelenül nagy. Nem sokkal többet érne-e — a hazai lakosság megerő
södése s mind gazdasági, mind morális szempontból — kevesebb gyer
meket produkálni, s a meglevőket jobban conserválni, életrevaló mnn- 
kás, értelmes, hasznos és morális emberekké nevelni ? Mert hiszen a 
sok szülés csak az anyákat gyengíti, sorvasztja, kárhoztatja kora öregségre, 
a nélkül, hogy gazdasági és nemzeterősítő üdvös hatása volna a vele 
szemben álló gyermekhalálozás ijesztő mértéke folytán.» Tovább szólva 
a szaporodásról, így végzi : «A mennyiség itt sem minden és a minőség 
nemcsak tekintetbe jön, de amannál sokkal fontosabb. Kevesebbet, de 
jobbat, életrevalóbbat, erősebbet, okosabbat és erkölcsösebbet : az legyen 
inkább a jelszavunk.» Ki kételkednék ennek igazságában, holott a minap 
tartott gyermekvédő kongresszus teljes szomorúságában elénk tárta a 
helyzetet s még jobban elénk tárja a minden napi tapasztalat?

Az értelmi evolutióról szóló részben egy másik ábrándunkat tépi 
szét : azt, melyet nemzetünk tudományos haladásáról oly szívesen dédel
getünk. Kimutatja, hogy a tudományok megalkotásában és fejlesztésében 
igen csekély részünk volt ; hogy az emberiség tudományos kincsét alig 
gyarapítottuk valami önálló, eredeti alkotással ; e tekintetben tehát ott 
állunk, a hol a spanyol, vagy a szláv népek, «holott sokkal kisebb orszá
gok, minők Hollandia, Svájcz és Svédország, a tudományos evolutio 
terén oly kiváló szerepet vittek». Az ily kegyetlen igazságok fájnak, még 
ha a történeti fejlődés megadja is hozzájuk a fölmentő magyarázatot. 
De, mint minden igazság beismerése, ez is termékeny, mert önismeretre 
vezet és új erőfeszítésre sarkal.

Nem kevésbbé éles bírálat alá veszi a szerző tudományos képzett-. 
Bégünket, vagyis azt a szellemi kincset — az egyebütt kidolgozott tudo
mányos, æsthetikai és philosophiai eredményeket — a mi gazdaság akkor 
is, ha nem a magunk termése, hanem más nemzetektől vettük át s úgy 
assimiláltuk. Itt is arra a leverő következtetésre jut, hogy bár «újabban 
nagy és dicséretes erőfeszítéseket teszünk a végett, hogy a múlt száza
dok mulasztásait helyrepótoljuk : de sajnos, híjával vagyunk a szerves 
fejlődésnek», minek okát abban találja, hogy nem közvetetlenül a tudo
mányos lángelmék eredeti nagy műveiből merítettünk, hanem beértük 
azoknak német csatornán hozzánk szivárgott, hígított vagy sűrített szü- 
redókével. «Ezen az úton igazi tudományos élet gyökeret verni soha
sem fog. In ultima analyst pedig a tudományokban is, mint sok más 
téren, parvenukkéat viselkedünk : a külszínt sajátítjuk el a lényeg 
nélkül.» A mit őszintébb perczeinkben be kell látnunk szintén.

A mi saját tudományos termésünket illeti, arra nézve sajnálattal 
constatálja, hogy minden szorgalom mellett, melyet főkép a történeti 
anyaggyűjtésben kifejtünk, máig sem bírtunk oly magas szempontra
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emelkedni, melyből a felhalmozott anyagot s nemzetünk viszonyát a 
többi nemzetekhez áttekintve, ez anyagnak nagy szempontok szerint 
való, tárgyilagos feldolgozására képesek lettünk volna ; a nemzeti hiú
ság elhomályosítja tisztánlátásunkat, ezért nem látjuk a dolgokat olya
noknak, a milyenek, de olyanoknak, minőknek látni szeretnők. Az ily 
tudomány pedig nem tudomány, ha az önámítás forrása még oly tiszte
letreméltó is.

Az értelmi műveltség elterjedéséről szólva, miután történeti ala
pon kimutatta azt a tapasztalati igazságot, hogy «a szellemi (értelmi 
és morális) javakat a hovatovább nagyobb körökben való diffusio jel
lemzi», constatálja, hogy a szellemi kultúrának rang-, osztály- és 
nemi különbség nélkül való e diffusiójától — mely pedig valamely nem
zet intellectuális emelkedésének egyetlen megbízható fokmérője — még 
igen távol állunk. E diffusiót nem a mai iskoláktól várja — melyeknek tevé
kenysége, még az egyetemen is, a diploma-gyártásban csúcsosodik ki * 
hanem a felnőttek oktatásától, úgy a mint az ma már a művelt nyugat 
nagy tudományos középpontjaiban megindult.** A mit itt a népnevelés 
elhanyagolásáról mond, megérdemli a gondolkozók figyelmét. Comte-ot 
idézi: «Szégyenletes az a közöny és gondatlanság, melylyel a felsőbb 
társadalmi osztályok a. népnevelésnek teljesen elhanyagolt ügye iránt 
viseltetnek : pedig ennek végnélküli halogatása rettentő katastrophával 
fenyegeti amaz osztályok létezését.» «Az azóta felburjánzott anarchikus 
tanok — így folytatja — s földosztó elméletek teljesen beigazolták a 
nagy ember jóslatát. Az általános népneveiés szüksége nálunk tán 
még nagyobb mértékben indicálva van, mint egyebütt. Köznapi igazság 
számba megy, hogy nemzeti önállóságunkat s hegemóniánkat csak a 
kultúra révén vívhatjuk ki és conserválhatjuk. Ámde ez annyira han
goztatott kultúrát nem egyes, privilegizált osztályok oktatása, hanem a 
lehető legtágabb alapon szerzett népnevelés hozhatja létre.» Ennek érde
kében követeli a magasabb fokú tanintézetek előadásainak nyilvánossá
gát, úgy a mint az a Sorbonne-ban s más, szabad egyetemeken szokásos, 
hogy «az a tátongó ür, mely nálunk a tanultak s a tanulatlan tömeg 
közt oly feltűnő módon észlelhető», lassankint beteljék s az értelmi 
kultúra behatoljon az alsó rétegekbe is.

Tárgyánál fogva már az erkölcsi evolutióról szóló fejezetbe esik, 
de a gondolati belső összefüggésnél fogva közvetlenül a magyar faj 
hegemóniájára vonatkozó reflexióhoz fűződik az a másik, hogy :

* A materialismus korlátlan uralma következtében a g ra n d e  n a tio n -  
nál is, nemcsak nálunk. tí. S.

** Pl. Parisban Comte, Londonban Buskin indítványára (ott az Asso
ciation polyteohnique-ben, itt Toynbee-Hallban) s egyebütt is.
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»A politikai s u p r e m a t i a  nélkülözhetetlen feltétele az értelmi s kivált q 
morális fölény. » Ez az az igazság, melyen gondolkoznunk kell mind
nyájunknak.

De térjünk vissza szerzőnkhöz, ki művének e harmadik s kétség
kívül legérdekesebb részében a sajtóról, mint erkölcsi hatalomról szólva, 
a következő bátor és igazságával meglepő birálatot mondja : A sajtó sem 
közegeinek tárgyismeretére, competentiájára. sem személyzetének 
helyes megválasztására nem nyújt semiféle garantiákat. E mellett 
helyzete a közönséggel szemben, melynek értelmi táplálékot s vezérlő 
elveket szolgáltat, nemcsak nem eléggé, de egyáltalában nem önálló s 
így a saját létérdeke szempontjából sem vállalkozhatik arra, hogy a diva
tos s a közforgalmú eszmék- s fogalmaktól eltérő, avagy ezekkel épen 
ellenkező irányzatot kövessen. Mert hiszen anyagi léte, megélhetésének 
föltétele az előfizetőktől függ, a kiket tehát jó és rossz előítéleteikhez való 
simulással dédelgetnie kell. Másrészt a modern joumalismus complikált 
és költséges szervezete kénytelen-kelletlen a pénzeszközökkel rendelkező 
finance-ernbereknek s cotteriáknak szolgáltatja azt ki, melyek e függést 
különböző férges vállalataik istápolására s ajánlgatására használják föl. 
Ez az eredete annak a kölcsönös alacsony érdeken alapuló, erősen szerve
zett s majdnem megdönthetetlen eorruptio-rendszernek, mely egyaránt 
butítja is rontja a közönségét s a sajtó szerveit egyaránt, s melynek 
gondosan rejtegetett cloakáiba csak néha-napján derít némi fényt 
egy-egy felszínre kerülő skandalózus per : holmi Panama-, Lebaudy- és 
egyéb botrányok alakjában.# Szükségesnek láttuk e passust kiemelni 
most, mikor napról-napra jobban tapasztaljuk a botrányhajhászó cyni- 
kus napisajtó pusztítását a naiv, jóhiszemű olvasó közönség erkölcsében ; 
mikor a vezetésre hivatott minden tényezőnek kötelessége kiragadni 
magát s a vezetésére bízottakat e suggestio alól, mely ártalmasabb, mint 
a Svengalik hatalma a Trilbyk felett. S az író ritka erkölcsi bátorságá
ról tesz tanúságot, hogy e zsarnok nagyhatalomról — mely, mint min
den ellenőrizhetetlen hatalom, szereti a tőle függőket terrorizálni — s ki 
nem függ ma tőle, mikor a közvéleményt ő csinálja, ő, kinek magának 
sincs lelkiismerete ? — véleményét ily hímezetlenül ki merte mondani, 
koczkáztatva vele a sajtó boyeottját : az agyonhallgatást.

Talán mondanunk sem kell — mert az a nagyfokú erkölcsi bátor
sággal többnyire együtt jár — hogy szerzőnk véleményét mindennel és 
mindenkivel szemben kíméletlen élességgel kimondja ; hogy tárgyilagos
ságában nemzetével szemben elmegy egész addig a legvégső határig, 
hová mi, kik fajunkat még hibáiban is szeretjük, őt nem követhetjük ; 
hogy a vallást, kisdedóvást, és sok egyéb, művében szóvá tett kérdést 
illetőleg nem értünk vele egyet. De mindez nem von le műve értékéből, 
melynek megvan és megmarad az az érdeme, hogy komoly kérdéseket
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komolyan tárgyal, akkora erkölcsi komolysággal, a milyenhez ma már 
alig vagyunk szokva : s hogy a fényes, csalóka felszínnél mélyebbre 
hatolva, felhozott nehány olyan igazságot, mely mindnyájunk gondol
kozását meg fogja termékenyíteni.

Ezért szívesen elnézzük positivista túlzásait, s idegen szótól hem
zsegő nyelvét. Az igazság szavát meg lehet érteni, akármilyen zagyva 
nyelven beszél. Gr. S.

5 t ; : i

T á rsa d a lm u n k  b e te g s é g e i ,  irta Nagy (Hzella, ára40kr ; megjelent Lam- 
pel Róbertnál.

Egy érző, igen mélyen érző női szív s egy okos, igen okos női fő 
munkája az a kis füzet, a mely ezzel a nagy kérdéssel foglalkozik. A baj 
okait az ész kutatja ; orvosságát a szív mondja meg. Szóval, írónk a 
betegség okát a családi élet bomlásában találja, a gyógyulást pedig annak 
megerősödésétől várja. A logika helyes s nőíróról lóvén szó, természetes 
is. Mindez azonban nem újság ; a gondolkozók ezt hajtják régen ; új 
azonban az, a mitől a családi élet megtisztulását várja s ez ad munkájá
nak érdekességet, vagy — hogy modern fogalommal éljek — pikanté
riát. Azt akarja, hogy a nos, igen, hogy a férfit neveljük a családi 
életre. Eddig mindenki a nőt, egyedül a nőt okolta mindenért ; a női 
hiúságot, a női léhaságot, a nőemancipatiót. És nem jutott eszébe sen
kinek, hogy a családi életnek kct egyenlő értékű tényezője van, melyek 
közül a nő csak az egyik : s hogy a férfi legalább is annyira felelős a 
család erkölcsi életéért, mint neje. Eddig az a mondás járta: «Férfi 
sorsa a nő», — szerzőnk egyet fordít rajta s azt mondja : «Nő sorsa a 
férfi» — s ebben neki igaza van. Igaza van okoskodásában is, mikor azt 
mondja, hogy a nő mindig olyan, milyennek a férfi akarja. Mintha ezt 
az okoskodást is hallottuk volna már valahol s hozzá az okadatolást 
is : « . . .  mert tetszeni vágyik» (a mi csak látszólag léhaság; tulajdon
kép egy nagy, természeti igazság fejeződik ki benne, melyet Darwinék 
úgy fejeznek ki, hogy «a fajfentartás ösztöne» ; de ennek fejtegetése nem 
ide tartozik). Az már azonban szerzőnk érdeme, hogy ezt a tapasztalati 
igazságot, mint termékeny érvet, e nagy, társadalmi kérdés felől oly 
régóta folyó s annyiszor meddő vitába belevitte. Azt hiszszük, ez az okos, 
mélyen érző asszony rátalált a szeg fejére. A baj egyik oka kétségkívül 
a családban rejlik ; csakhogy azért nem csupán a nő, hanem a férfi is 
felelős.

«A nő egész világa a család. Ezt nem pótolja neki hír, dicsőség 
vagy bármi más érdeke az életnek, sőt minél inkább ól az élet külső 
küzdelmeiben, annál inkább vágyik vissza oda, a hová a természet ren
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délte. Egy kártyára van tehát feltéve élete egész boldogsága. Ez a kár
tya : a férj egyénisége, lelkülete, gondolkodása. Holott a férfi, «ha egyik- 
kártyáját elvesztette, előszedi a többit : a hírt, dicsőséget, hatalmat, meg
gazdagodást,» s kárpótlást talál mindegyikben. Áttérve nevelési rend
szerünk nagy tévedésére, így folytatja; «A nőt ugyanolyannak akar
juk nevelni, a milyet a férfi keres : de azt senki se mondja a férfinak, 
hogy annak megteremtője egyedül a te lelkületed : a milyennek akarod 
a nőt, olyanná légy te magad ; a milyen a te ízlésed, olyanná lesz ő is. 
A nő lelke a talaj, a miből a családi élet fája kivirágzik, de a férfi lelke 
a napsugár, a mely ahhoz meleget és világosságot ad. A nőnek kiváló 
természetes érzéke van az alkalmazkodásra. Tehát a férfi nemesebb 
ízlése s az egészséges családi élet még a tévesztett irányba terelt női 
lelket is észrevétlenül átformálhatja.» Nem jut erről eszünkbe Shakes
peare «Makranczos hölgye» ? De beszéljen tovább szerzőnk : Ha a nő 
lelkének otthont talál, nem fog női kaszinókat kigondolni s boldogságát 
nem fogja kifelé, a külső zajban, költséges mulatozásban keresni.» 
Conclusiója ez : «Hogy társadalmi betegségeink orvosságát, az egészsé
ges családi életet megtei-emtsük. erre nevelni kell a férfit. »

Nem folytatjuk.
Szerzőnk mond még sok okosat, az úrhatnámságról, a társadalmi 

előitéletről, a fiúgyermekek okos neveléséről, stb. De az mind mellékes 
ehhez az egyhez képest, a melyre szíve ösztönével rátalált. Ezen az 
egyen érdemes gondolkozni mindnyájunknak.

Az a kis füzet magunkbaszállásra kényszerít. Olvasgassuk.
G. S.
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H ovargyü jtő . Segédkönyv a középiskolai tanuló ifjúság számára, irta 
l.ejtényi Sándor főgym. tanár. Budapesten 1899. Franklin-Társulat 
kiadása. Ára 50 kr.

A természetrajz tanításának csakis akkor vau igazán sikere, ha 
künn a természetben folytatódik az a munka, a mely az iskolában a 
természetrajzi órák alatt megindult. Künn a szabad természetben meg
figyelni és gyűjteni a legfőbb szempont. A tanuló ifjúság szeret termé
szeti tárgyakat gyűjteni. A gyűjtési kedvet benne támogatnunk kell, 
sőt okos módon fokozni is. A mikor a tanuló gyűjt, tanul is, meg szóra
kozik is, szabad idejét nem léhán, hanem hasznos munkával tölti. A ter
mészeti tárgyak gyűjtésének megvannak a maga módjai. Ha ezeket a 
módokat a tanuló elsajátítja, a gyűjtési kedv, az elért sikerben a feltalált 
öröm által fokozódik, de egyúttal oda terelődik, hogy a tanuló nem szer
telenül, hanem mindig okkal-móddal gyűjt. A gyűjtés módjaira nézve-
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jára lép fel, de czélja nem épen a vallásos érzés és gondolkozás ez- 
lárdítása. Művészet, szerinte, mindaz, a mi a sokaságot egy (és pedig 
vallásos) érzelemben egyesíti. Tolsztoi elfogultsága akkora, hogy nem 
átallja a művészetet tárgyszegénységgel vádolni, s hozzáteszi : bezzeg 
kimeríthetetlen sok thémája volna a művészetnek, ha megmaradna a 
vallásos irány korlátái közt !

Pædagogusnak azért érdemes ezt az aesthetizáló könyvet végig
olvasni, mert részleteiben sok igazságot tartalmaz, iránya pedig olyan 
nemes, hogy számára az ifjúság vezetésénél, művészeti oktatásakor, a 
számos követelmény közt szívesen biztosftanók az első helyet. De 
kizárólagosnak, egyedül boldogítónak mindaddig nem tarthatni, vaja
mig a léleknek nem kizárólag a vallásosság lesz szükséglete.

A mi pedig azt a törekvést illeti, hogy a művészet a szépet nél
külözze : tény az, hogy a szépnek szeretető, a szépnek és szebbnek élve
zésére törekvés mindenekfölött természetes és a normális lélekből ki 
nem irtható. A ki ezzel nem számol : az nem lehet jó pædagogus. +

«K ich ard  W a g n e r  a ls  E rzieh er. » Ein Wort für das deutsche Haus 
und für die deutsche Schule. Von Dr. Alexander Wernicke, Director 
der Oberrealschule u. Professor an der Techn. Hochschule in Braun
schweig. (Langensalza, 1899, Beyer & Söhne.) 128 1., ára 1 márka.

Első gondolatom e czím megpillantásakor az volt, hogy ilyen 
könyvünk magyarban nincs. «Arany János nevelő hatása» ; « A nevelő 
Erkel Ferencz» ; «Hogyan nevel Greguss Ágost» — ilyesféle czímű és 
tárgyú könyv nem foglalkozik magyar költővel, magyar zeneköltőve 
vagy gondolkozóval. Hogy miért nem ? az olvasó úgy is tudja. Második 
észrevételem a könyv alczíme volt: «a német otthon és német iskola 
számára». Tehát nemzeti szempont, a mit sokan elfelejtenek, mikor a 
mi nagy embereinkről írnak. Nem tehetek róla, de azt is leolvastam, 
hogy a szerzőnek kétféle állása van, még pedig nagyon szépek : tout 
comme chez nous ; de az már megint elüt — sajnos — a magyar viszo
nyoktól, hogy Wernickének 1894 óta ez már hatodik bölcselkedő munkája. 
Legyen szabad az előzőnek czímét, az érdeklődők számára, ideiktatnom : 
«Die mathematisch-naturwissenschaftliche Forschung in ihrer Stellung 
zum modernen Humanismus».

Az előttem fekvő könyv egyébiránt különlenyomat a Eein-féle 
« Encyklopædisches Handbuch der Pädagogik»-ból, tehát teljességgel 
nem hasonlíthat, a hasonló czímmel régebben megjelent munkákhoz, a 
melyekről hadd jegyezzem itt meg, hogy a szerencsés czímével «iskolát 
csinált» terjedelmes röpirat: a sokoldalú, szellemes és szókimondd
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voltáért rendkívül elterjedt «Rembrandt als Erzieher», csak Nietzsche 
példájára választotta czímét, másfél évtizednyi késedelemmel (a «Scho» 
penhauer als Erzieher» 1874 táján jelent meg), sőt emezt is tíz évvel 
megelőzte a Brockhausnál megjelent «Goethe als Erzieher», mely nem 
egyéb, mint 1300 Goethe-féle aphonsma, Merz F. gyűjtése. Wernicke, 
természetesen, főleg a zenés dráma megalkotóját látja Wagner Rikhárd- 
ban, s ebből a szempontból tárgyalja először a művészetnek az egyéniség 
kialakulására hatását, azután a zenés dráma helyzetét a többi művészetek
hez képest, majd Wagner lelki és szellemi változását, fejlődését (egész 
életrajzát adja) ; a könyv legnagyobb része Wagner egyéniségét s ennek 
hatását taglalja : az ő világnézetét, aztán ennek megnyilatkozását a mű
alkotásokban és prózai (elméleti) műveiben ; s miután Wagner jellemé
nek összes nemes vonásait, mint követendő példát bemutatja ; a könyv 
befejezésében kijelöli azt a helyet, a melyet Wagnernek már a közép
iskolában el kellene foglalnia, az irodalomtörténet és a költészettan révén, 
valamint a megzenésített drámai műveknek jó előadásban megnézése, 
átélése útján.

Wernicke fő gondolatai: a regény-vagy drámahősök alakja, cse
lekvése az egész életre irányíthatja jellemünket, sőt Schiller és Goethe 
szerint egy egész nemzetét is. Az ős Aristoteles, a kihez mindig vissza 
kell nyúlnunk, a tragédiától a katharsis hatását követeli. A művészeti 
alkotások világnézetet alapítanak meg bennünk. A zene rabul ejti han
gulatunkat, érzésünket, tehát a zenés drámánál ennyivel szorosabb a 
színpad és a hallgató kapcsolata, ennyivel odaadóbban figyelünk s egész 
érzületünket átengedjük a színpad és zene hatásának ; pedig, ha valaki : 
Wagner a legnagyobb mértékben jellemző, drámai, magával ragadó 
zenével ejti hatalmába a hallgatót.

Szolgáljon ez a szűkszavú kivonat csak ujjmutatásul ; az egész 
könyv helyesen, logikával és érdekesen fejti ki tanulságait, a melyekre 
művelt osztályunk általában rászorult, s a melyek felől pædagogusaink- 
nak érdemes gondolkozniok. K ereszty I stván .
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A II. Országos és Egyetemes Tanügyi Kongresszus Naplója
í 600 oldalon, három kötetbe foglalva, tárgyalja a magyar tanítók, tanárok 
a nevelők eme monumentális mozgalmának történetét, előkészítését, 
előadásait, tárgyalásait. A könyvnek nagy kultúrtörténeti értéke van s 
mint forrásmunka is kiválóan becses. A kongresszus által kiküldött 
bizottság e nagy művet a kongresszus határozata értelmében ingyen 
csupán a szállítási díj lefizetése mellett küldi meg a kongresszus tagjai
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nak. Minthogy még mindig vannak oly tagok, a kik a Naplót nem ren
delték meg, az elnökség ez úton újólag értesíti a tagokat, hogy a Nap
lót vidékre egy korona s a fővárosban 40 fillér szállítási díj lefizetése 
mellett küldi meg; egyúttal tudatja, hogy az 1900. évi január 1-én túl a 
kongresszus Naplójának elküldésére nem vállalkozik s az addig nom 
jelentkező tagokat úgy tekinti, mint a kik a Naplóhoz való jogukról le
mondtak.

A Napló Hajós Mihálynál rendelhető meg (Budapest, I., Attila- 
köruti elemi iskola) az 1 korona szállítási díj beküldése által. A Napló 
bolti ára 5 írt s megrendelhető a Franklin-Társulat kiadóhivatalában 
(Budapest, Egyetem-utcza) vagy bármely könyvkereskedőnél.

— Iskolaügyi dolgozatok czímmel ad ki Bardócz Pál egy kötet 
tanügyi beszédet és tanulmányt, s előfizetést hirdet januáriusban megjele
nendő mintegy 10 ívnyi kötetre. Az előfizetés példányonként 2 korona, 
mely deczember végéig a szerző czímére (Budapest, VII. Csömöri-út 46. sz. 
I. em. 12. ajtó) küldendő. A tiszta jövedelem 10%-a a Tanítók Házára 
második 10%-a pedig a magyar tanítók szamaritánus alapja javára esik.

A cziszterczi rend személyzetének névtára szerint a 105 föl- 
-szentelt papból álló rendnek 64 tagja működik a tanügy terén, ú. m. 
•egy egyetemi tanár, egy főigazgató, négy hittudományi tanár és 58 gymn. 
igazgató és tanár. Az intézet négy főgymnasiumában a f. isk. évre 1474 
tanuló iratkozott be.

MAGYAR PÆDAGOGIAI TÁRSASÁG.

Felolvasó ülés 189!) okt. 21-én.

Jelen vannak : Heinrich Gusztáv dr. elnöklete mellett : Balogh 
Péter, Böngérfi János, Bardócz Pál, Ember János, Erdődy Imre, Groó 
Vilmos, Gyomlay Gyula, Gyulay Béla, Gveth Ilona, Halász Ferencz, He
gedűs István, Kovács János, Komáromy Lajos, Kerékgyártó Elek, Kirch
ner Béla, Léderer Ábrahám, Lakits Vendel, Lányi Ernő, Lázár Béla, 
Miklós Gergely, Nagy László, Peres Sándor, Badó Vilmos, Somogyi 
Géza, Tóth József, Veszély Ödön, Volenszky Gyula, Vörös Kálmán, 
Waldapfel János, Trájtler Károly, utóbbi mint jegyző. Számos férfi és 
növendég.

I. Elnök megnyitja az ülést. A napirend első tárgya : Földes Géza 
előadása : « Szükséges-e külön tanterv az osztatlan elemi iskola számára.»
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(Székfoglaló.) Előadja, hogy az osztatlan elemi iskolák miért nem felel
hetnek meg mindenben a várakozásnak. Előadó szerint a panasz oka az, 
hogy a népoktatási törvényeket nem hajtják végre. 100-nál is több gyer
mek szorong egy-egy iskola-szobában ; továbbá a tanítás kezdete az első 
hótól, végzése az első tavaszi napsugártól függ. Ily körülmények között 
nagyon természetes, hogy az egy tanítós (osztatlan) iskola nem végez
heti ugyanazt az anyagot, mint a több tanítós (osztott) iskola, mely ren
dezettebb visszonyok közt él. És ez az oka annak is, hogy külön tanter
vet követelnek az osztatlan iskolának, pedig az igazi bajokon ez nem 
segít. A tanítás nagy akadálya az évfolyamok együttes tanítása. Az 
osztatlan iskolában ugyanis a hat éves tanfolyamnak megfelelően 
hat osztálynak kellene lenni, s ez egyszerre mindig jelen van. 
A tanító átlag 21 2 órát foglalkozhatik csak egy-egy osztálylyal, 
a többi időt az egyes osztályok csendes foglalkoztatásával tölti el. 
A látszat tehát a mellett bizonyít, hogy egy tanító hat osztálylyal nem 
végezheti ugyanazt a tanítás-anyagot, a mit hat tanító hat osztálylyal 
végez. Tapasztalataiból meríti, hogy látott számtalan osztatlan iskolát, 
melynek növendékeiről a középiskolák tanárai is a legnagyobb elisme
réssel beszéltek. Sőt az osztatlan iskola tanításában több belső tartal
mat lát, mint az osztottéban. A kisebb tanulók kíváncsiságból is figyel
nek a nagyobbaknak szóló magyarázatra, különösen a kísérletekkel 
járó előadásokra. Mikor aztán idővel őket oktatja a tanító, már ismert 
dolgokról beszél, a mit csak rendezgetni és bővíteni kell. A nevelés 
szempontjából sokkal felette áll az osztatlan iskola az osztottnak, mert 
amott a tanító hat év alatt alaposan kiismerheti tanítványát, míg ezzel 
szemben a másik erre egy év alatt képtelen. Az előadáshoz szólnak : 
Léderer Ábrahám azt állítja, hogy az osztatlan iskola számára a külön 
tanterv követelése csakis a legújabb idők kívánsága. Azelőtt ezt nem 
kérték. Eégente csak két osztályfokozat volt, most már hat osztályból 
áll az iskola. Kor, hajlam, tehetség változik ; ha a tanításnál ezeket is 
szem előtt akarjuk tartani, ha a külön egyéniség kiművelésére is súlyt 
akarunk helyezni : nem érti, hogyan lehet osztatlan iskolától ugyan
annyit követelni, mint az osztott iskolától ? Különösen ha meggondol
juk, hogy osztatlan iskolában gyakori eset, hogy egy teremben 180 gyer
mek is együtt van. 0  tehát külön tantervet akar ezeknek az iskoláknak 
s azt is kívánja, hogy külön terv készüljön a csendes foglalkoztatás 
tárgyában is ; továbbá, hogy külön teremben dolgozzanak azok a tanu
lók, a kik személyes oktatásban részesülnek és külön teremben azok. a 
kik csendes foglalkozást kapnak. Nem fogadhatja el az előadónak azt az 
állítását sem, mintha az osztatlan iskola tanítója kevesebb tekintélylyel 
bírna akkor, ha minimálisabb tanterv szerint kellene dolgoznia. Ez fel
fogás dolga. Adjanak a tanítónak jobb fizetést, akkor lesz majd nagyobb
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tekintélye is. Be kell továbbá hozni a félnapos tanítási rendszert, ez 
mindjárt sokat segítene a bajon. A nagyobb gyermekeket is fel lehetne 
használni a tanítás czéljaira. Nem fogadja el az előadó javaslatát. 
Somogyi Géza hozzájárul az előadó nézetéhez. Szerinte a népiskola egy
séges szempontjából nem kell külön tanterv, a mely újra csak megosz
taná az amúgy is eléggé széttagolt népiskolát. Szóló szerint nem az a 
fődolog, hogy a gyermek hány év alatt végezze az iskolát, hanem hogy 
mennyi tananyagot dolgozzunk fel. Minden osztály számára bizonyos 
anyag állapíttassák meg, melyet nem egy évre, hanem másfél évre kel
lene előírni. Ebben legyen a különbség osztott és osztatlan iskola között. 
Végül pedig annak a kívánságának ad kifejezést, hogy a tankönyvek 
használatát a népiskolákban mentül szűkebb körre hellene szorítani. 
Halász Ferencz kijelenti, hogy a mit mondani kiván ebben a kérdésben, 
azt csakis az ő saját magánvéleményének kéri tekinteni. Előadja, hogy 
a kérdés actuális, mert az országban mintegy 12,000 osztatlan iskola 
van, körülbelül 720,000 gyermekkel ; tehát az összes tanköteleseknek 
fele része osztatlan iskolába jár. Állampolitikai szempontból nem közö
nyös, vájjon engedhetjük-e a népoktatás színvonalát leszállítani. Ezt a 
kérdést meg kell oldani. Ha külön terv készül, akkor kell, hogy az mi
nimális tanterv legyen. Ez pedig a színvonal leszállítását jelentené. Ezt 
ő helyesnek nem tartaná. Azt állítja, hogy voltak és vannak osztatlan 
iskolák, a melyek épen úgy megoldják feladatukat, mint az osztott 
iskolák. Első feltétel azonban mindig az, hogy a törvénynek idevonat
kozó rendelkezései megtartassanak. Arról kellene tehát gondoskodni, 
hogy miképen könnyíthetnők meg az osztatlan iskola tanítójának fela
datát. Erre nézve kell elsősorban megállapodni. Ilyen megállapodás 
volna, ha kimondanók, hogy 80—100 gyermeket nem szabad egy tanító 
keze alá adni, hogy a növendékeket külön csoportokban kellene tanítani 
kezdők külön jönnének, haladók megint külön ; legyen jó reál olvasó
könyv, mely a szakszerű tanítás mellőzésével biztosíttatná a tanítás ered
ményét. A túlnópessóg valóságos átka az iskolai tanításnak ; a kormány 
ezen a bajon szívesen segítene, ha a község iskolájának fejlesztése 
czéljából hozzá fordul. Nagy baj volna tehát, ha a népiskola színvonalát 
külön tanterv készítése által le akarnók szállítani, e helyett ezélszerű 
intézkedésekkel, a minőket a szóló is említett, gyökeresen lehetne a 
bajon segíteni. Lakits Vendel az előadónak nézeteit nem teszi minden
ben magáévá. Megengedné, hogy a tankönyveket ott, a hol könyvkeres
kedés nincs, maga a tanító árusíthassa. Olyan iskolát is keveset látott, a 
hol csak 60 gyermekkel foglalkoznék a tanító. Yan a keze alatt igen 
soknak bizony 200 is. A törvényt tehát szigorúan meg kellene tartatni. 
Az előadó azon nézetét, hogy osztatlan iskolákból a gyermeket gyanú
san fogadják, szintén nem fogadhatja el. Azt nem hallotta még, hogy
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az osztatlan iskola tanítójának csekélyebb tekintélye lenne, mint más 
tanítónak. Kijelenti, ha érvényt lehet szerezni a törvénynek, akkor ő is 
feleslegesnek tartja a külön tantervet. Kivánja azt is, hogy külön utasí
tások gondoskodjanak arról, hogy az osztatlan iskola tanítója mentve 
legyen a felelősség terhétől abban az esetben, ha a törvény rendelkezései 
nem tartatnának meg. Miklós Gergely szerint az iskolai számonkérés 
180 tanuló mellett lehetetlen ; 60 tanulóval megoldhatónak látja a fel
adatot. Az utasítások gondoskodjanak arról, hogy különösen időnyerés 
szempontjából a tanító milyen eljárásokat kövessen. Az bizonyos, hogy 
az osztatlan iskola tanítójának munkája nehezebb, de lehetetlenséggel, 
nem áll szemben, fíadó Vilmosnak az a véleménye, hogy a tantervet 
kell helyesen megcsinálni. Ez ne álljon pusztán a tantárgyak és tan
anyag összehalmozódásában : mondja ki azt is, mit akar velők elérni. 
A tantervvel nevelni is akarunk. Fontos az is, hogy a tantárgyak meg
választása és az anyag öszeállítása bizonyos elvek szerint történjék. 
A falusi vagy városi gyermek tanításánál és nevelésénél egységes czél, 
egységes tervezet állapíttassák meg. Az utasításokban a feladatot nem
csak egyszerűsíteni kell, de megadni egyúttal az eszközöket is a czél 
elérésére. Böngérfi János azt mondja, hogy a nemzeti egység szempont
jából nem tehetünk különbséget osztatlan és osztott iskola között. 
A lényeg az, ha a gyermek kikerül a tanító kezéből, tudjon gondol
kozni, Írni és olvasni. Egységes tantervet úgy lehet keresztülvinni, 
ha kiváló képzőintézetek lesznek és lelkes, művelt tanítókra bízzák az 
iskolák vezetését. Minden a tanító egyéniségétől függ. A falusi életnek 
sok előnye van a városi élet ridegsége fölött. A tanító jobban megismer
heti növendékeit, ha ogv-egy tanfolyamra kevesebb gyermek jut. A falusi 
nép jobban tiszteli tanítóját stb. Ember János szerint a kérdés lényege 
abban van, hogy a gyermekek és a tananyag is ezélszerűen csoportosít
tassák. Ennek a kérdésnek a megoldása nem a tanterven fordul meg, 
hanem az utasításokon. Peres Sándor szintén nem óhajt külön tanter
vet. Földes Géza röviden válaszol a hozzászólók fejtegetéseire, és utal 
az előadásában felhozott érveire. Heinrich Gusztáv elnök kimondja, 
hogy Léderer kivételével egyhangúlag oda nyilatkozott a Társaság, hogy 
külön terv ne legyen. Különösen hangsúlyozta, hogy az osztatlan isko
lák számára külön tantervnek követelése egyértelmű lenne törvényte
len állapotoknak elismerésével és szentesítésével. Ezt pedig tűrni nem 
lehet, nem szabad. Ha külön tantervet készítünk az osztatlan iskolák 
számára, ezzel alkalmas kibúvót adnánk az iskolafentartóknak, a kik 
elég gyakran kívánatosnak tartanak olyan állapotokat, melyek a tör
vénynek rendelkezéseivel ellentétben vannak. Ismétli, hogy népiskola 
és népiskola között különbséget ne tegyünk. A Társaság tapssal és 
éljenzéssel kisérte az elnök szavait.



II. Elnök, tekintettel az idő előrehaladottságára, a napirend má
sodik tárgyának előadását a jövő ülésre halasztotta.

Az ülés véget ér.

BEKÜLDÖTT MÜVEK. 5 7 3

B E K Ü L D Ö T T  M Ű V E K .

A d iffc re n c z iá l-  és in teg rá lszá m ítá s  e lm éle ti'. Irta dr. S u tá k  József, 
kegyesrendi tanár s egyetemi m.-tanár. 8-r. 388 1. és I—VI. tábla. Budapest, 
I.ampel Róbert i Wodianer F. és fiai). Ara 4 frt.

Dúl na. Történeti körkép. írta B a k s a y  .Sándor. Kimnack László 
eredeti rajzaival. 8-r. 300 1. Budapest, Frauklin-Társulat. Ara 1 frt 60 kr.

A es th e tika i je g y z e te k . írta K em ény L a jos. 8-r. 19 1. Kassa.
A T o ld i-m o n d a . Irodalomtörténeti tanulmány. írta  B a r th a  Jó zse f dr. 

8-r. <80 1. Budapest, Szent István-Társulat. Ára 70 kr.

Olcsó kö n yv tá r . Szerkeszti Gyulai Pál. Kiadja a Frauklin-Társulat, 
Budapesten. Egy-egy szám ára 10 kr. Megjelentek a következő számok :

1126—1129. sz. Az 1 8 H /I“2 - ik i  m a g y a r  országgyű lés . írta W e r t
h e im e r  Ede. 208 1. Ára 40 kr.

1130. sz. T in ó d i S eb estyén : H uilai A li basa h is tó riá ja . Jegyzetekkel 
kisérte S zilá iig  Á ro n . 36 1. Ára 10 kr.

1131— 1132. szám. S o p h o k les: A tr a c h is i  nők. Fordította Csiky Ger
gely. Második kiadás. 71. 1. Ára 20 kr.

1133—1135. szám. Tompa Mihály népregéi. 1844—1860. 195 lap.
Ára 30 kr.

1136—1 ! 37. sz. P ostás Klári. Víg színmű dalokkal, három felv. írta  
B érezik  Á rp á d . 98 1. Ára 20 kr.

1138. sz. C serh a lo m . Egy énekben. 1825. írta  V ö rö sm a rty  M ihály . 
34 1. Ára 10 kr.

1139—1141. sz. T om pa  M ihály regéi. 1845—1860. 189 1. Ara 30 kr.
1142—1143. sz. A p a rla m en tek rő l. Két népszerű előadás B erzeviezy  

A lberttó l. 73 1? Ára 20 kr.
1144—1146. sz. K eresztelő János. Tragédia öt felvonásban, előjáték

kal. írta S u d e m ia n n  H erm a n n . Németből fordította Váradi Antal. 122 1. 
Ára 30 kr.

Isko la i k iin y v lá r . Magyar olvasmányok tára. Szerkeszti B eö thy  /s o t t .  
Az Athenæum r.-t. kiadása. Megjelentek :

3. szám. T o m /n a to  Tasso. A m e g  s z a b a d ito lt Jeru zsá lem . Fordította 
Já n o si G usztáv. Magyarázta P in tér K á lm á n . 8-r. 178 1. Ára kötve 1 frt.

4. szám. S zé c h e n y i és a m a g y a r  kö lté sze t. Bevezette s jegyzetekkel 
ellátta Tóth  Bezső. 96 1. Ára kötve 60 kr.
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T ö r tén e lm i k ö n y v tá r  kép ekke l. Kiadja a Franklin-Társulat, Buda
pesten. Füzetje 40 kr. 86. füzet. Cortez Fernandó, Mexico meghódítója 
I)iaz Bernal után elmeséli Gaal Mózes.

87. füzet. A tiz szobor. Irta Varga Ottó. Számos képpel. 110 lap.
88. füzet. Petőfi Sándor élete. Számos képpel. 112 1.

V erne G yu la  összes m u n k á i. Új olcsóbb képes díszkiadás. 20 kraj- 
czáros füzetekben. Kéthetenkint egy füzet. Kiadja a Franklin-Társulat. 
Budapesten. Az 1. füzetet készséggel megküldi mutatványul. Megjelentek a 

118—127. füzet: H a tte r  as k a p itá n y  k a la n d ja i. 479 1.
128—141. füzet: G ra n t k a p itá n y  g y e rm e k e i. Fordította Vértesi Ar

nold. Harmadik egyedül jogosított kiadás. 172 képpel. 671 lap. (Az illu- 
stratiók az eredeti franczia kiadásból valók.)

142—148. füzet : S á n d o r  M átyás. Fordította H u szá r Im re . Második 
kiadás. Benett I. eredeti rajzaival.

M a g ya r k ö n yv tá r . Szerkeszti Badó Antal. Kiadja Lampel Bobért 
(Wodianer F. és Fiai). Egy szám ára 15 kr. Megjelentek :

124. sz. A dós fizess ! Begény. írta  F ra n ço is  Coppée. Fordította Tóth 
Béla. 64 1.

125. sz. K is fa lu d y  S á n d o r  vá lo g a to tt regéi. Csobáncz. — Tátika. — 
Dobozy Mihály és hitvese. Kiadta és bevezetéssel ellátta Szigetvári Iván. 
71 lap.

126. sz. T o lsz to j N .  Leo : N ép ies e lbeszélések. Oroszból fordította 
Szabó Endre. 83 1.

127. sz. Amerikába és vissza. Úti kalandok. Irta Becsky íjászló.
70 lap.

128. sz. Kain. Misztérium. írta  Lord Byron. Fordította Mikes Lajos.
68 lap.

129. sz. K óbor T a m á s. Elbeszélések. 64 lap.
130. sz. K a z in c zy  F erencz levelei. Szemelvények. Közzéteszi dr. Váczy 

János. 80 1.
131. sz. A z  a ra n ycs in á ló . Dán regény. írta  M oeller M. Ottó. Fordí

totta Szerdahelyi Sándor. I. rész. 78 1.
132. sz. Ugyanaz. II. rész. 84 1.
133. sz. B e th le n  G ábor é le tra jza . írta  Angyal Dávid. Számos kép

pel. 72 1.
134. sz. Ú jabb h u m o reszkek . írta  S ip u lu s z  (Bákosi Viktor). 65 1.
135. sz. P á ly á m  em lékezete . írta  K a zin c zy  F erencz. Szemelvények. 

Kiadta és bevezetéssel ellátta Balassa József. 64 1.
136. sz. Zöldi Márton: Színész-históriák. 80 1.
137—139. sz. B u d a  h a lá la . Hún-rege. írta  A r a n y  János. Bevezetés

sel ellátta Moravcsik Géza. 134 1.
140. sz. A n a to le  F ra n c e  : R é g i do lgok . Elbeszélések. Fordította Am

brus Zoltán. 48 1.
141. sz. R e jte lm e s  tö r tén e tek . Irta E d g a r  A lla n  Poe. Második sorozat. 

Angolból fordította Tolnai Vilmos. 61 1.
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Tudományos zsebkönyvtár. Kiadja Stampfei К. Pozsony—Budapest. 
Megjelentek :

26. sz. R en d szeren  o szm á n -tö rö k  n y e lv ta n . Irta dr. P röhle  V ilm o s , 
96 1. Ára 30 kr.

27—30. sz. Az á rú ism e  kis lex iko n a , tekintettel a vegytani és mecha
nikai technológiára. Irta dr. Koós G ábor. 351 1. Ára kötve 2 kor. 40 fillér.

31—34. sz. A mai érvényű m a g y a r  m a g á n jo g  vezérfonala. Irta 
dr. K atona Mór, jogtanár. 274 1. Ára kötve 2 korona 40 fillér.

35. sz. S zá m ta n . Irta dr. Lévay E d e . 79 1. Ára 30 kr.
36. sz. Ötjegyű logarithmus táblák. Összeállította Polikeit Károly. 

96 1. Ára 30 kr.

M agyar és fr a n c z ia  zsebszótár, tekintettel a két nyelv szólásaira. 
Szerkesztette U jvá ry  B éla . П. Magyar-franczia rósz. Budapest, Athenœum. 
329 1. Ára vászonkötósben 1 frt.

Hivatalos nyugtázás.

Adományok : Károly Gy. H. Budapest, rendes tag, a felajánlott 
összegből 5 irtot fizetett ; Inczédy Dénes Pécs, rendes tag 10 irtot ; 
Sebestyén Gyula és Sebestyén Gyuláné rendes tagok 30 irtot.

Rendes tagok fizettek 1896-ra : Vende Ernő Budapest.
1897- re : Vadas Gyula Csermő (9(i-ra is), Frimmel Aladár Trencsén, 

Simonyi Zsigmond Budapest, Kovalik János Trsztena, Sarmaságh Géza 
Szatmár.

1898- ra : Saiga Endre M.-Almás, Kerekes Sándor N.-Szöllős, 
Hodinka Ágost Sárospatak, Niedermann Ignácz Rózsahegy, Szántó Samu 
Debreczen, Demek Győző N.-Várad, Vadas Gyula Csermő, Vaszkó György 
Budapest, Schneider Gyula Budapest, Deschenszky János Sz.-György, 
Frimmel Aladár Trencsén, Czigler Ignácz Kassa, Maurer Mihály Kör- 
möczbánya, Duda János Lugos, Simonyi Zsigmond Budapest, Juba 
Adolf Budapest, Kovalik János Trsztena, Dreisziger Ferencz Esztergom, 
Sarmaságh Géza Szatmár, Fekete György Esztergom,

1899- re : Eisler Mátyás Kolozsvár, Száraz Ferencz Újvidék, Men
del Jenő Lipót, Koncz József М.-Vásárhely, Ivillyéni Endre Hosszúfalu, 
Koleszár Lajos B.-Hunyad, Posch Jenő Budapest, Telmányi Emil Arad, 
Kőmives József Arad, Danczer Béla Budapest, Losoncz L. N.-Kőrös, 
Hints Sándor M.-Vásúrhely, Schmidt Antal Pozsony, Kosztka György 
Pécs, Hodinka Ágost, Sárospatak, Szántó Samu Debreczen, Molnár 
Károly Székely-Udvarhely, Krécsy Béla Budapest, Dassievits Gyula 
Miskolcz, ifj. Imre Sándor H.-M.-Vásárhely, Zelenka Frigyes Székes-
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Fehérvár, Flaschner Vilmos Oravicza, Alszeghy Alajos Csáktornya,. 
Bózsa Vitái Esztergom, Pólya Ferencz Szentes, Schuller Miksa Dob- 
sina, Pacséri Károly Balassa-Gyarmat, Eszéky János M.-Újvár, Takáts 
Gyula Sümeg, Simon Béla Pécs, dr. Laczkó Hugó Budapest, ifj. Such 
János B.-Csaba, Szabó József B.-Derecske, Fejes Áron Sz.-Udvarhely, 
Demjanovics Andor Sz.-Udvarhely, Kerekes Sándor N.-Szöllös, Bán 
József Kecskemét, Kiinda Gyula Budapest, Főző Jenő Kecskemét, Czigler 
Ignácz Kassa, Kellemen Károly Sümeg, Czvájna József Besztercze, Fekete 
Antal Györgyfalva, Forgách Julia Karlova, Klucska Rezső Bur-Sz.-Péter, 
Stánitz S. Székesfehérvár, Szabó József Arad, Illés Báfáel Tűrje, Kardos 
Czelesztin Pannonhalma, Kirchknopf András Kassa, Végh Gábor Apa, 
Kopcsák József Salgótarján, Lisztner Antal Istvánfalu, Szomorú István 
M.-Pécska, Petz Gedeon Budapest, Bandura László Hermánd, Dreiszi- 
ger Ferencz Esztergom, Faragó János Pápa, Sarcsevics Betti Budapest, 
Molecz Béla Szentes, Domonics Mihály H.-Dorog, Kiss Albert Igló, 
Matulay Károly (97., 98.) Budapest, Bácz Gyula H.-M.-Vásárhely, 
Wágner Antal Kolozsvár, ifj. Mádai Béla Odvos, Bakos Kálmán Modor, 
Augusztiny Elek Kassa, Zvér Ferencz Debreczen, Bajay Armand Miskolcz, 
Derzsi K. Ferencz Szentes, Illyefalvy V. Aladár (99. és 900-ra) Losoncz, 
Szolovits János Zolna, Tomcsányi János Mátyásföld, Komány Ferencz, 
Jarkovácz, Pittner Aurel Makó, Fekete György Esztergom, Szabó 
Ferencz Szerb-Sz.-Miklós, Keller János Veszprém, Téri József Székes- 
fehérvár, Borbély József Sz.-László, Wallach Bezső Györgyháza, Poór 
János N. Károly, Géleta János Kóka, Gönczy Lajos Sz.-Udvarhely, 
Boros Ambrus Karczag.

Budapest, 1899 november 1.
Dr. G yulay Béliig

pénztámok.
V., váczi-körut 58.
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A GYAKORLÓGYMNASIUM FELADATAI*

Igen tisztelt Pædagogiai Társaság !
Önök közül bizonyára sokan csodálkozva kérdik, mi az oka 

annak, hogy ma, a gyakorlógymnasiumnak majdnem egy ember
öltőn át tartott fennállása, majdnem egy emberöltőn át folytatott 
szakadatlan munkássága után valaki még szükségét látja annak, 
hogy az intézmény feladatait a Pædagogiai Társaság színe előtt fej
tegesse.

Ily fejtegetésnek egy régen fennálló intézményre nézve külö
nösen valaki részéről, a ki, mint tudják, az intézmény munkása, 
különösen két oka lehet. Az egyik belső ok lehet, a mikor ugyanis 
az intézmény munkásai egy régibb, u tat törő nemzedék természetes 
elválása után visszatekintve az előzőiktől végzett munkára, maguk
nak számot akarnak adni arról, mit is akartak az úttörők, az alkotók, 
mik voltak ideális czéljaik, elérték-e e czélokat vagy sem, követen
dők-e ezek továbbra is vagy nem, és ha igen, milyen eszközökkel, 
ugyanazokkal, mint régebben, vagy járuljanak-e hozzá újak is. 
A másik ok külső ok lehet, a mikor ugyanis valamely intézmény 
munkásai azt veszik észre, hogy ez intézmény jellege sokak előtt 
nem ismeretes, hogy sokan bizonyos külsőségek után, egyik vagy 
másik név vagy jelszó után indulva, de magáról a dologról igazi 
tájékozást nem szerezve, egészen helytelen képet alkotnak maguk
nak az illető intézményről.

Bevallom, hogy mindakét ok bir engem ezúttal arra, hogy a 
Pædagogiai Társaság színe elé vigyem a gyakorlógymnasium ügyét. 
Mindenki előtt ismeretes az a kiválási processus, melyet a term é
szeti kényszerűség rendje, bár korábban mint várható volt, a gya
korlógymnasium munkásai között az utolsó évek alatt okozott. Alig

* Felolvasta a szerző a Magyar Pædagogiai Társaság 1899 nov. 18 án 
tartott felolvasó-ülésén.

Magyar Pffdagogia. V III, 10. 37
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80 évnyi munkásság után úgy fordult a dolog, hogy a gymnasiumot 
szervező, alkotó, bölcsőjét ringató férfiak közül csak egyetlen egy 
működik még az intézetben, mintegy külső kapósul is az intézet 
kezdetei és folytatásai között, egyébként in capite et membris új 
munkások viszik az intézet dolgait. S az új nemzedék érzi a szük
ségét, hogy a régihez való mély kegyelete, benső ragaszkodása, 
példájának hü követése mellett számot adjon magának arról, mi az 
a munka, melyet e régi nemzedék reá hagyott, miben folytatandó, 
miben kiegészítendő, miben megújítandó, esetleg miben megváltoz
tatandó az.

Hogy e szükséglet bennem, az új gyakorlógymnasiumi tanár
nemzedék legfiatalabb tagjában jelentkezik talán a legtürelmet- 
lenebbül, az, remélem, érthető és megbocsátható. De e szükséglet 
érzése e türelmetlenség mellett is sok okból valószínűleg még vár
tam volna egy ideig, mig e szükségletemnek eleget tettem volna, 
ha épen egy külső ok nem bírna rá, hogy ezt minélelöbb megtegyem, 
mégpedig megtegyem, nemcsak az intézet falai között, hol erre sok
szorosan alkalmam van, hanem egyenesen itt a nyilvánosság előtt.

E külső ok a következő :
Az utolsó évek személyes változásai, melyek oly hirtelen, oly 

váratlanul jöttek, újból ráterelték a nyilvánosság figyelmét a gya- 
korlógymnasiumra. Sokan, kik ismerték es még többen, a kik nem 
ismerték, szó, bírálat tárgyává tették munkásságát. De e bírálgatás 
nagyobbára csak magántermészetű volt ; tudtunk róla, de nyilvános 
kifejezésével nem találkoztunk. Az utolsó hetek folyamán azonban 
közlött a «Magyar Paedagogia» októberi száma a Pædagogiai Társaság 
egyik rendes tagjától, Schneller István kolozsvári egyetemi tanár
tól, egy a tanárképzést tárgyaló czikket, mely egy részlet írójának 
egy németországi tanulmányútjáról szóló jelentéséből. E czikk a 
mellett kardoskodik, hogy a gyakorlati tanárképzést a porosz 
seminargymnasiumok mintájára alkotott intézetek útján valósítsák 
meg és e mellett erősen megtámadja a németországi gyakorlóisko
lákat', illetőleg általában a gyakorlóiskolákat. A gyakorlóiskola, 
melyet Schneller István e czikke megtámad, ugyan épenséggel nem 
a budapesti gyakorlógvmnasium, melyet különben is csak egy, épen 
nem támadó jellegű helyen említ, sőt cseppet sem hasonlít ehhez; 
más czélú, más szervezetű, másfajta növendékü, mint emez és mégis, 
minthogy Schneller czikke a gyakorlóiskolát, melyet támad, meg 
nem nevezi és minthogy Magyarországon, sőt mondhatni az egész
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világon csak egyetlen egy önállóan szervezett tanárképző gyakorló- 
iskola van, sokakban, sőt eddigi tapasztalatom szerint mindenkiben 
azt a véleményt keltette, hogy a czikk a budapesti gyakorlógymna- 
siumra czéloz.ezt teszi támadása tárgyává, ezt kívánja a seminargym- 
nasium intézményével helyettesíteni. Mondom, eddigi tapasztalatom 
szerint, a czikk minden olvasójában keletkezette benyomás. Voltak 
pedig ezek között, kik tudtommal így értelmezték e czikket, egyaránt 
a gyakorlóiskolához közel és tőle távol, sőt nagyon is távol álló 
tanférfiak. Azok közt, a kik velem az utolsó hetek alatt e czikkről 
beszéltek és mondhatom, számosán voltak, egy sem volt, a ki nem 
a budapesti gyakorlógymnasium megtámadását látta volna benne, 
bár e támadás nem történt nyílt, leplezetlen módon. S épen azért, 
minthogy mindenki ezt látta benne, jóllehet a benne rajzolt gya
korlóiskola vonásai épen nem illenek rá  a gyakorlógymnasiumra, 
a czikk a legferdébb balvélemények felidézésére képes. Schneller 
czikke egyébként, mellesleg említem, a gyakorlóiskola kérdésén 
kívül sok egyebet is érint és engem több nyilatkozatával erős ellen- 
mondásra késztetett. Ez ellenmondásaimat a «Magyar Pædagogia» 
novemberi számában közlöm. E helyt nem akarok polemizálni, nem 
tehetem már azért sem, mert az említett czikk írója, kit ez előadá
somról idején tudósítottam, mint nekem írta, nem lehet jelen és 
távollevőkkel szóbeli harczot folytatni nem épen lovagias dolog. 
Csak épen a keletkezhető vagy már is keletkezett balvélemények 
és torzképek eltávolítása czéljából akarom előadni a gyakorlógym
nasiumra vonatkozó nézeteimet, melyeket a fent említett okból már 
régebben szerettem volna közzétenni. Schneller czikke csak siettette 
e közzétételt, nem okozta. Ha Schneller István ezután talán kijelen
tené, hogy a gyakorlógymnasium intézménye, mely ellen ő írt, 
korántsem a budapesti gyakorlógymnasium, ez csak a közzététel 
sürgősségének okát semmisítené meg utólag, de magáról a közzé
tételről, illetőleg ez előadásomról remélhetőleg akkor sem fogják 
mondhatni, hogy felesleges volt.

Ha ez előadásomban azokra való tekintettel, kik a gyakorló
gymnasium munkásságát közelebbről nem ismerik, sokak előtt 
ismert dolgokat is fogok elmondani, ezért szíves elnézésüket kérem.

Csak meg kell még jegyeznem, hogy minden, a mit a továb
biakban el fogok mondani, kizárólag egyéni nézetem kifejezése és 
semmiképen sem a gyakorlógymnasiumi tanári testület véleményé
nek előzetes megállapodás útján rám  bízott reproductiója. Csak a

37*
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magam nevében beszélek, nem társaim nevében, nem mandátum 
alapján, bár azon egyetértés folytán, mely iskolánk hivatására 
nézve közöttünk fennáll, remélem, hogy ha nem is mindenben, de 
a legtöbben az ő nézeteiknek is adok a magaméval együtt kifejezést.

*  M

Igen tisztelt Pædagogiai Társaság !
A gyakorlógymnasium hivatalos czíme : «Budapesti Tanárkép

zőintézeti Gyakorlófőgymnasium. » Eredetileg m int a budapesti ta 
nárképzőintézet pædagogiai szakosztályának egyik intézménye volt 
comtemplálva, a legújabb tanárképzőintézeti szabályzat azonban 
csak általánosságban m int a gyakorlati tanárképzés egyik eszközé
ről emlékszik meg róla;

Amaz első szabályzat értelmében a tulajdonképi gyakorlóisko
lán kívül, de a gyakorlóiskolával a legszorosabb kapcsolatban külön 
pædagogiai és módszertani előadások is gondoskodtak a jelöltek 
pædagogiai képzéséről, még pedig e pædagogiai és módszertani elő
adásokat épen a gyakorlóiskola rendes tanárai és vezetői tartották 
volna szakcsoportonként.

Csodálatos, hogy e szabályzat, mely a gyakorlógymnasiumot 
tulajdonképen a tanárképzőintózet pædagogiai szakosztályához 
csatolta, vagy még helyesebben a tanárképzőintézet pædagogiai szak
osztályául a gyakorlógymnasiumot szánta, m ár is magában hordta a 
két intézet különválásának csiráját, és az első értesítő, melyet a gya
korlógymnasium kibocsátott, már constatálja, hogy a közóptanodai 
tanárképezdének, m in t akkor nevezték, pædagogiai szakosztályát 
illető szervezeti javaslatnak 1872. augusztus 16-ikán történt meg
erősítésén túl «a gyakorlóiskola útjai elváltak a tanárképzőintéze
téitől ». De ezért a két intézet nem szűnt meg —  folytatja az érte
sítő — benső kapcsolatban lenni, a mennyiben az egyik a másik
nak kiegészítője, m integy folytatója lett.

Egy szabályzat, mely a gyakorlógymnasiumot egyenesen a 
tanárképzőintézetnek egy szakosztályává teszi, és egy tényleges 
állapot, mely m indjárt eleinte az egyik tényezőtől constatált 
módon tanárképzőintézet és gyakorlógymnasium különváltságá- 
ban áll. Az a benső kapcsolat, melyet az idézett értesítő említ, 
tényleg mind kevésbbé volt benső, hanem mindinkább csak külső, 
egy személyre összeszoruló kapcsolattá lett, a mennyiben a tanár
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képzőintézet igazgatója volt az iskolának közvetlen felettes ható
sága, ki idővel olyan viszonyba került a gyakorlógytnnasiumhoz, 
milyen más középiskoláknál főigazgató és iskola között fennáll. Ez 
volt majdnem kezdettől fogva az egyetlen kapocs tanárképzőintézet és 
gyakorlógymnasium között, és hogy e kapocs nem vált még lazábbá, 
sőt ez a maga nemében mindjobban megszilárdult, ez mindenek
előtt annak a szerencsés véletlennek tudandó be, hogy a ta 
nárképzőintézet élén oly férfiak állottak, kik nemcsak általá
ban a gyakorlati tanári munkásságot, és így a gyakorlati tanár
képzést is nagyra becsülték, hanem szivük melegével és benső, 
nemes érdeklődéssel kísérték magának a gyakorlógymnasiumnak 
működését is. De egyébként tanárképzőintézet és gyakorlógymna
sium tényleg egész külön utakon haladtak, nemcsak a valóságban, a 
keresztülvitelben, hanem a tudatban is m egszűnt az igazi egymás- 
hoztartozás, a szerves összefüggés érzése. A tanárképzőintézet nem 
érezte a gyakorlógymnasiumot mint a maga szakosztályát és ez 
nem érezte magát annak. Mi okozta mindezt, abba itt, hol nem 
történeti visszatekintésről van szó, nem akarok bocsátkozni. Lehe
tett maga a régi tanárképzőintézet a maga papiros-existentiájával 
is az oka, de azt hiszem, és ezt már évekkel ezelőtt a gyakorló
gymnasium régi vezetői előtt is sokszor hangoztattam, maga a 
gyakorlóiskola is hibás volt benne. Nagyon is önállóságra töre
kedett, nagyon is független akart lenni a tanárok képzésének 
egyéb tényezőitől, és nem vette észre, hogy e látszólagos függet
lenség tulajdonképen isolálást és egyúttal gyökérvesztést jelent, 
nem vette észre, hogy midőn látszólag függetlenné lesz, tulajdon
képen elveszti minden igazi kapcsolatát a tanárképzés egyéb ténye
zőivel, és mig eredetileg az egész tanárképzőintézet egy erős alkotó
részének tervezték, addig idővel csak egy külsőleg tőle függő inté
zetté, nem pedig azt magát is kiegészítő szervévé lett. S így tö r
ténhetett aztán, hogy a midőn legújabban a tanárképzőintézetet 
újjá szervezték, a gyakorlógymnasiumról is csak mint a gyakor
lati tanárképzés egyik, esetleg más gymnasiumokkal is pótolható 
eszközéről emlékeztek meg a szervezeti szabályzatban, különleges 
czéljait egyáltalában nem írták körül, vagy épen a tanárképzés 
intézésében neki a legkisebb helyet sem juttatták.

A mit itt felhozok, ez a nélkül, hogy akarnám, panasznak 
hangzik, panasznak és némileg vádnak is a gyakorlóiskola m últja 
ellen, de nem az kíván lenni, és nem ezért hoztam fel, hanem
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csakis annak illustrálására, hogy szabályzat és valóság, tervezett 
kiindulópont és elért végpont között mekkora a távolság. S ezért 
minthogy a gyakorlógymnasium ma más, sőt mindjárt keletkezé
sekor más volt, m int a minek az eredeti szabályzat statuálta, nem 
vehetem a különben is nagyon szűkszavú szabályzatot alapul, mikor 
a gyakorlógymnasium hivatását, a m int azt a múltban teljesítette, 
a jelenben teljesíti, és a mint azt a jövőben még inkább teljesítenie 
kell, akarom vázolni, legalább a mennyire én azt munkássága 
alapján m egalakulnak és részben megalakítandónak látom. Nem 
a szabályzatok holt és mindjárt kezdetben nem a legjobban meg
írt betűje alapján szólhatok a gyakorlóiskoláról, hanem az élő 
valóság, a gyakorlógymnasiumban élt és élő szellem tíz évi közvet
len megfigyelése és régibb működésére nézve szerzett informa- 
tióim alapján.

E munkásságból, e valóságból elvonva akarom megszerkesz
teni a gyakorlógymnasium ideáját, a m int lelkemben él ; boldog 
leszek ha ez ideát önök ideálnak elfogadni hajlandók lesznek, még 
boldogabb, ha a gyakorlógymnasium -— nem más tényezőktől füg
getlenül, hanem minden rávonatkozó tényezővel való együttes 
munka alapján, m inden rávonatkozó tényező hozzájárulásával — 
ez ideát a valóságba visszaültetni, tényleg megvalósítani képes lesz.

*  *

Mélyen tisztelt Pædagogiai Társaság !
A gyakorlógymnasium mai, illetőleg eddigi működésében 

hármas munkát végez.
Először is egy teljes, az országos törvénynek és tantervnek 

megfelelő czélokra törekvő gymnasium, mely belső életét az állami 
tanterv szabta határokon belül a modern pædagogiai tudomány
nak megfelelő módon kívánja berendezni.

Másodszor, végzi az egyetemet, illetőleg szaktanulmányaikat 
végzett tanárjelölteknek a gymnasiumi oktatás gyakorlatába és a 
közvetlen gyakorlattal összefüggő pædagogiai elméletbe való be
vezetést.

Harmadszor arra törekszik, hogy e gyakorlat folytonos elv
szerű berendezése és javítása által, de már magának az iskolai 
munkának folytonos czéltudatos megfigyelése és az elmélet szem
pontjából folytonos tárgyalása, megvitatása, és belőle való abstra-
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hálás útján magát a gymnasiális pædagogiai elméletet elébbre 
vigye és igy közvetve termékenyítöleg hasson az egész ország 
középiskolai gyakorlatára.

Röviden formulázva e három feladatot, azt mondhatjuk, 
hogy a gyaliorlógymnasium először is egy rendes gymnasium, 
másodszor is a tanárjelölteket a gymnasiális pædagogia elméle
tébe és gyakorlatába bevezető intézet, harmadszor a gymnasiális 
pædagogiânak műhelye.

Az intézetnek e hármas munkássága végzésére rendes közép
iskolai tanári testületé van, egy igazgatóval az élén, és a tanárok 
sorában még a pædagogiai elméletnek is egy művelőjével, kire a 
jelöltek általános pædagogiai vezetése is bízva van.

I.

Mint gymnasium, czéljaiban, még pedig mind az egész 
nyolcz éves folyam eredményében, mind az egyes osztályok fel
adataiban, arra törekszik, a mire minden gymnasium ; ugyanannak 
a nemzeti műveltségnek átadására, ugyanazoknak az értelmi és 
erkölcsi erőknek a növendékek leikébe ültetésére, mint minden 
más gymnasium. Nem kíván és nem kívánt czéljaiban soha a 
hagyományos, történeti erők által megszabott korlátokon kívül 
levő utakon haladni. Létesülése első perczétől kezdve a mai napig 
a nemzeti közműveltségnek az országos tervekben körvonalozott 
tartalmát átadni volt legfőbb czelja. A ki az iskola munkásságát 
közelről szemlélte, vagy a ki rendes jelentéseiben vagy ünnepi alka
lommal a nyilvánosság elé vitt beszámolóit figyelmére méltatta, az 
tudja, hogy ez volt mindig a gyakorlógymnasiumnak, mint gym- 
naeiumnak a törekvése. Sohasem próbált a hagyománytól vagy a 
közműveltség követelményeitől eltérő, talán egyes intézőinek 
különvéleménye szerint szabott czélokat vagy eredményeket elérni. 
Sokkal jobban át volt hatva az iskolai munkával járó erkölcsi fele
lősség tudatától, sokkal jobban tudta, hogy minden iskola a nem
zeti nevelésjavaknak megőrzője és letéteményese a közösség és a 
történet szellemében, mintsem hogy ily különállásra vagy külön
válásra vetemedett volna. Ha az iskola felszínes szemlélőinek 
néha talán úgy látszott, hogy eredményeiben kissé eltér a többi 
iskoláktól, ennek oka csak az volt, hogy mivel ez iskola majd
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nem egykorú az utolsó időkig fennállott tantervvel, legalább 
ennek első tervezeteivel, illetőleg nemcsak egykorú, hanem 
tökéletesen egyszellemű vele, és mivel neki és nagyrészt tanár- 
testületének is egyéb régibb locális hagyománya nem volt : ő 
volt az, mely az akkor új tanterv szellemét a legerősebben 
magába szívhatta. így csak a régi iskolák gyakorlatához képest 
látszhatott némelyek előtt radicálisnak vagy particulárisnak, 
de tulajdonképen ő volt a tantervnek annak szellemében, és 
nem könnyen félreérthető betűjében, leghívebb, sőt a legutolsó 
időkig a legconservativabb végrehajtója. A gyakorlógymnasium 
praxisa és a legutolsó időkig fennállott tanterv és utasítások tud 
valevőleg egy és ugyanazon szellem hajtásai, mondhatni egytest- 
vérek voltak, és így csak természetes — nem érdem, de tény, — 
hogy az ország egy gymnasiuma sem tudott a tantervhez és utasí
tásaihoz minden tekintetben úgy simulni, mint a gyakorlógymna
sium. E gymnasium volt szerencsés helyzeténél fogva az országos 
tanterv legideálisabb végrehajtója, és ha valaki majd későbben 
meg akarja írni az utolsó negyedszázad középiskolai oktatásának a 
történetét és azt akarja látni, hogy a gymnasiumi tanterv miképen 
öltött alakot egy iskola praxisában, az utolsó század magyar köz- 
műveltsége miképen tükröződött a tanterv szabta gyakorlatban : 
annak első sorban a gyakorlógymnasium évkönyveit és naplóit 
kell vizsgálnia. Nem azt mondom, és a gyakorlógymnasium 
ezt sohasem merte, számos okból nem merte kimondani, hogy 
talán ő érte el ez országban a legfenyesebb eredményeket; meg
lehet, hogy sok iskola, melynek a múltban erősen gyökerező 
hagyománya volt, egyik-másik tekintetben többre vitte növen
dékeit; meglehet, hogy némelyik, melynek tanári testületében 
bizonyos erős reformatori szellem lakozott, jobban megsejtette és 
megközelítette a jövő ideáljait — de azt merem mondani, hogy 
a tanterv szellemét egy iskola sem valósította meg hívebben, mint 
épen a gyakorlóiskola. Ez neki, mondom, nem érdeme, csak az 
ismeretes körülményeken alapuló szerencséje. Nem dicsekedni 
akarok e szerencsével, de rá kell mutatnom, mert épen a hozzá 
nem értők, illetőleg azok, kik a gyakorlógymnasiumot nem isme
rik eléggé, azt hiszik gyakran, hogy a gyakorlógymnasium külö- 
nösködni, a közönségestől eltérő eredményeket akar elérni. О csak 
semmi régihez közvetlenül nem ragaszkodott, az ő praxisába ósdi, 
néha persze nagyon tiszteletre méltó elemek nem vegyültek, ő min-
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dig a modern tanterv szellemét megtestesíteni törekvő modern 
iskola volt. Erre törekvő, módszerében a modern pædagogiai elve
ket e czélért lehető consequentiával alkalmazó iskola volt mindig 
és az ma is. Modern iskola a modern közérvényes ezélok szolgá
latában, modern eszközökkel.

Ez volt és semmi más. Ez, nem pedig különösségre, extra- 
vagantiára hajló iskola, ez, nem pedig valami mintaszerű nor
mativ jelleget prsetendáló iskola; ez, nem pedig, legkevésbbé sem, 
valami kísérleti, a növendékeit kísérleti objectumokul használó 
iskola.

Mindenekelőtt nem volt, még egyszer mondom, különösködő, 
másra, mint az országosan érvényesre törekvő iskola; mert élt 
benne a komoly erkölcsi meggyőződés, hogy iskola más nem lehet, 
hogy csak házi, egyéni nevelés törekedhetik ilyen, a közeszmény
től eltérő ideálok megvalósítására, de iskola, különösen állami 
iskola, soha semminemű körülmények között.

De nem akart, és nem akart továbbá mintagymnasinm sem 
lenni. Ezt nem prætendâlta. E név « mintagymnasium », melynek 
hivatalos jellege soha nem volt, úgy ráragadt, maga sem tudja, 
hogy. A gyakorlógymnasium szellemi szervezője vidám ünnepi 
alkalommal, fehér asztal mellett sokszor mondogatta, hogy e nevet 
az első időkben ellenségeitől kapta gúnynévül, sőt tudjuk, hogy 
egy szellemes fővárosi tanár egyszer szójátékra is felhasználta e 
nevet, és azt mondta, hogy az csak olyan «mint a gymnasium». 
A gúnynév lett az iskolának népszerű, de hivatalosan soha sem 
használt neve. Az iskola maga épenséggel soha nem használta e 
nevet, ő sohasem hitte, hogy mintagymnasium, hogy eredményei
ben ö a legkülömb. Jól tudta, hogy mivel munkája nagy részében 
kezdő, folyton váltakozó tanárokkal kénytelen operálni, legjobb 
esetben csak annyit érhet el, mint más jó iskola. Ennyit persze ő 
is el akart érni a kormánytól különös gonddal kiszemelt vezetői 
révén és bizonyos külön külső kedvezményei mellett, melyekről 
nem sokára szólni fogok. Még egyszer mondom, a gyakorlóiskola 
sohasem arrogálta magának a mintagymnasium nevét, melyet leg
jobban törülni szeretnék a világ emlékezetéből, mert ez adott okot 
annyi kellemetlen félreértésre. Midőn a gyakorlóiskola első sza
bályzata azt mondta, hogy mintaszerű iskolai élet képét akarja 
nyújtani, ezzel korántsem azt akarta mondani, hogy a többi isko
láknak akar m intája lenni, melyhez talán feltekintsenek, csak
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annyit akart vele mondani, hogy a jelölteknek akar tanulságos 
mintául szolgálni. Tanárai az iskola munkájának mélyített felfo
gásában, tőlük telhetőleg jó oktatásban és vezetésben példaképei 
akartak lenni a reájok bízott fiatal kezdőknek. Más mintajellegre 
nem törekedtek és nem törekedhettek. Egy « minta »-iskola szere
pére vállalkozni részéről ép oly nevetséges lett volna, mint a milyen 
nevetséges volna, ha valamely derék ember azt tűzné ki czéljául, 
hogy mintaember legyen. Derék iskola akart lenni, mint remél
hetőleg minden magyar iskola, a mintaiskola minden fontoskodó 
allurejei nélkül.

De nem akart ez iskola kísérleti iskola sem lenni. Nem 
akarta, mert át volt hatva attól a meggyőződéstől, hogy a kísérleti 
iskola gondolata ellenkezik minden modern erkölcsi érzésünkkel. 
A gyakorlóiskola jól tudta mindig és tudja most is, hogy a gyerme
kek lelkei a legdrágább, a legféltettebb; a legszentebb dolog e 
földön, valóságos res sacra, melylyel kísérletezni vétek. E lelkeket 
a közlélek tagjaivá tenni, ez szent feladata az iskolának, — ezt 
tudta, — őket a történelmileg megszabott erkölcsi világba beleállí
tani szent kötelessége, mely kísérletezést nem tűr. Hogy e mellett, 
a kísérletezés távoltartása mellett is, mennyiben lehet ez iskola 
psedagogiai műhely tényezője, arról későbben lesz szó.

Midőn tehát a fentebbiekben kimondtam azt a tapasztalato
mat, hogy a gyakorlógymnasium, mint gymnasium jnem különös- 
ködő, nem mintaszerüséget arrogáló iskola, és egyúttal azt a meg
győződésemet is kifejeztem, hogy semmi áron sem lehet az : kény
telen voltam arra is rámutatni, hogy sajátlagos feladatait csak 
bizonyos könnyítések, kedvezmények árán bírja elérni. E könnyí
tések, e kedvezmények, melyek az iskolában megvannak, egytöl- 
egyig administrationális és nem pædagogiai jellegűek, és csak a kül
sőben adnak az iskolának a közönségestől elütő jelleget.

E könnyítések közül a legfeltűnőbb az iskolának azon, már 
az első szabályzatban megállapított sajátsága, hogy noha teljes 
nyolcz osztályú gymnasium, annak minden jogával és kötelességé
vel, az egy évben együtt működő osztályok száma csak négy, oly- 
formán, hogy az egyik évben van 1., 3., 5. és 7-dik osztály, a rá
következő évben pedig az előbbi osztályokból felment tanulóktól 
alkotott 2., 4., 6. és 8-dik osztály, és így tovább, vagyis hogy ez 
iskolának csak m inden második évben van incipiens osztálya, ille
tőleg minden második évben — kevés, idegenből jö tt tanulót nem
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számítva — már az előbbi évben is tőle nevelt növendéksereggel 
dolgozik. E könnyítés oka, illetőleg előnye nyilvánvaló. Mindenek
előtt a gymnasium igazgatójának, ki ebben az iskolában nemcsak 
a gymnasiumi növendékek és a rendes tanári testület ügyeinek 
gondozója, hanem az összes tanárjelöltek és a gyakorlati tanár
képzés számos ügyének administratora is, így kisebb tanulósereg
ről kell gondoskodnia, és ebből folyólag aránylag kisebb tanári 
testületet is vezetnie ; hiszen a tanári testületnek itt az intézet 
többi feladatai kedvéért amúgy is nagyobbnak kell lennie, m int 
m ásutt egyenlő számú osztály mellett. Másodszor az ennek folytán 
reducált tanári testület könnyebben dolgozhatik egységes, a tanár
jelölteknek épen egysége is következetessége által példaképül 
szolgáló módon, mint nagyobb szám mellett. Harmadszor a tanár
jelöltek is így könnyebben áttekinthetik annak az intézetnek, me
lyet először látnak gyakorlatilag működni, az egész szervezetét, és 
könnyebben megismerhetik az aránylag rövid idő alatt, mely ren
delkezésükre áll, az egész iskolát. Negyedszer a növendékek neve
lésének azon nehézségei, melyek abból folynak, hogy az intézetnek 
évről-évre megújuló és hozzá gyakorlati munkássága legelején 
levő, bár működésében folyton vezetett és ellenőrzött tanárjelölt
nemzedéke van, mégis valamiben csökkennek az által, bogy a 
növendékek a maguk összeségében két éven át körülbelül állan
dók. Folyik belőle az az előny is, hogy az iskola, egészen haszna
vehetetlen, gymnasiumba egyáltalában nem való elemeket nem 
hurczol magával és nem szaporítja még így is a kezdő-tanárok 
nehézségeit. Végre — last not least —  a pædagogiai elméleti 
munka, melyet az iskola végezni hivatva van, a pædagogiai tapasz
talatszerzés és elvonás munkája kisebb kör mellett mélyebb és 
behatóbb lehet, különösen a gyermekek egyéniségének szempont
jából, mely persze a közös iskolai munkában sem eltűnő factor.

Ezek, azt hiszem, a váltakozó négy osztályos rendszer elő
nyei, illetőleg okai, persze kizárólagos tekintettel a gyakorlógym- 
nasium másik két feladatára, a tanárképzésre és az elméleti pæda- 
gogia elébbrevitelére.

Mikor ez okokat vagy előnyöket így Önök elé állítom, be 
kell vallanom, hogy ez előnyökkel szemben sok, talán ép annyi 
hátrány is áll. Nem akarom ezeket sem elhallgatni. A legfőbb hát
rány a gyakorlati tanárképzésre háramlik. Nem szólva arról, hogy 
a jelölt egy, bár csak külső tényezőben, de mégis a rendes valóság
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tói eltérő iskolai szervezetet lát, baj az, hogy a ki, mint a legtöbb 
jelölt teszi, csak egy évig van az intézetben, az mégis bizonyos 
matériáknak gyakorlati feldolgozásáról semmi képet nem nyer, 
és esetleg fontos iskolai actusokat egyáltalában nem lát ; az egyik 
évben pl. nem látja a gyámoltalan incipienseknek a közös iskolai 
munkához való szoktatását, a népiskolai tanulásból való átmenetet ; 
a másik évben viszont nem látja a gymnasium elhagyásával járó 
fontos dolgokat, az oktatásnak az egyetemi tanításhoz való némi 
közeledését, az érettségi vizsgát stb. — Azzal az előnynyel pedig, 
mely abból folyik, hogy a gymnasium ismétlőket nem visz magá
val, szemben áll az a hátrány, hogy mivel a gymnasium jól tudja, 
hogy a kit egyszer ismétlésre utasított, azt egyúttal a maga keblé
ből is kizárta, néha nagyon is aggodalmas ebben, és talán tovább 
is visz egy vagy több tanulót a közös tanítás vagy legalább is a 
külső osztályeredmény rovására, m int más intézet. De még az 
elméleti munka szempontjából is megvan annak a maga hátránya, 
hogy néha egy esztendei köznek kell elmúlnia, míg valamit, a mit 
a gyakorlatban egyszer észlelt, újból észlelhet.

Szóval a kétségbevonhatatlan előnyökkel szemben nagy h á t
rányok állanak, és a priori igen bajos volna eldönteni, mik 
nagyobbak, az előnyök-e, vagy a hátrányok. Annyi bizonyos, hogy 
négy vagy nyolcz osztályú legyen-e, az nem lehet a gyakorlógym- 
nasium szempontjából elvi kérdés, és csak az szól erősebben a 
négy osztály megtartása mellett, hogy ezeknek működését már 
ismerjük és a quieta non movere pædagogiai dolgokban többnyire 
üdvösebb, mint egy ki nem próbált reform behozatala. De a magam 
részéről előre nem látok abban [semminemű veszedelmet, ha a 
gymnasiumot nyolcz osztályúvá kiegészítik ; csak adják meg aztán 
külön intézkedésekkel igazgatónak és tanároknak a módot arra, 
hogy az így felszaporodott administrativ és fegyelemtartási teen
dők mellett végezhessék a gyakorlógymnasium másik két nagy 
feladatköréből folyó teendőiket is. Már talán azért is jó volna egy
szer e kísérletet megtenni, mert e négy osztályos, első pillanatra 
szokatlan rendszer a gyakorlógymnasium megértésének egyik fő 
akadálya, és sokaknak csodálatosképen még egy nehezen megfejt
hető arithmetikai problémát is ád, úgy, hogy nem egy ember, ki a 
dologról először hallott, azt hitte, hogy ez iskola minden év végén 
elbocsátja összes növendékeit és minden év elején egészen újakat 
vesz fel.



A gyakorlógymnasiumnak másik, sokat irigyelt könnyítése az, 
hogy tanulóinak száma egy-egy osztályban a fővárosi átlagnál jó
val kisebb, illetőleg közel áll ahhoz a számhoz, a melyet egy osz
tály tanulószáma rationális maximumának szoktak megjelölni. 
E maximum a legtöbb gyakorlati tanférfiú véleménye szerint 40 ; a 
gyakorlógymnasium rendes maximális létszáma 36, jóllehet volt 
már 37—38 tanuló is egy osztályban. Ez persze igen nagy előny a 
fővárosnak átlagos 60-ra vagy még többre rugó tanulószámához 
képest, de tulajdonképen az egész ország átlagszámához viszonyítva 
nem olyan feltűnő.

Ez előnyéről, melyet sokan irigyelnek tőle, és némelyek szin
tén el akarnának tőle venni, nem mondhat le a gyakorlóiskola két 
okból. Először is, minthogy a közös iskolai munkát a maga erejé
ben akarja bemutatni a maga növendékeinek, be nem mutathatja 
azt m indjárt abban a negatív formájában, mikor az igazán ered
ményes munka lehetősége majdnem ki van zárva ; a mikor a fiatal 
tanároknak a rationális iskolai élet példáját akarja bemutatni, nem 
teheti ezt egy irrationális, képtelen dolog bemutatásával. De nem 
m ondhat le ez előnyéről azért sem, mert épen kezdő-tanárokkal 
dolgozik, kiknek az osztályfegyelmezés és osztályfoglalkoztatás 
feladatai okoznak legtöbb nehézséget, és a kiket ezért nem állít
hatni oly feladat elé, melyről annyi kipróbált, hosszú praxisú tanár 
azt mondja, hogy nem tud vele egészen sikeresen megbirkózni. 
Akadnak ugyan egyes, a paradoxonokat szerető emberek, kik ép az 
utóbbi okot támadják meg, és azt hiszik, hogy mivel a jelölt ez 
iskolában jobb, kedvezőbb viszonyok között van, nem tanulja meg 
a nehezebb viszonyok között való mozgást, és hogy épen nagy 
nehézségek leküzdésén kellene kezdenie, m int a hogy Baco tanú
sága szerint hajdan nehéz csizmákban kezdtek tánczolni. Ez okos
kodás minden megvesztegető színe mellett helytelen. A jelölt 
különben sem tanul meg egy év alatt az összes gyakorlati nehéz
ségekkel megbirkózni, ő egy év alatt csak saját pædagogiai erejé
nek és még inkább pótlandó hiányainak tudatára ju t; a maga 
egyéni természetében és készültségében rejlő nehézségeket ismeri 
fel ez év alatt ; felébred benne, ha lehet, egész pályájára, igazi 
pædagogiai lelkiismerete, de az összes gyakorlati nehézségek legyő
zésére egy év úgy sem m utathat utat. A tanítói jellem is ép- 
úgy, mint minden más jellem, csak az élet, a valódi gyakorlat 
folyamában szilárdúl meg; a gyakorlóiskolában csak az első,
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mondhatnám, erkölcsi impulsusokat kapja ejellem elvszerű megala
kulásához. Ep úgy, mint általában a nevelés színhelye nem lehet az 
élet összes keménységeinek a színpadja, sőt ezeket lehetőleg elhá
rítani, csak rajok előkészíteni, elviselhetésükre a lelket edzeni 
igyekszik, így nem lehet a gyakorlati tanárnevelés sem elmerítés 
a gyakorlati élet nehézségeibe, mert ily elmerítés következménye 
csakugyan elmerűlés, elsülyedés lehet. A kezdő tanárnak erőt kell 
nyernie egy nagy és nehéz feladat végzésére, nem pedig mindjárt 
pályája elején azt a leverő tudatot, hogy egy megoldhatatlan 
feladat előtt áll. A  gyakorlóiskolának a maga 36-os osztályszá
mával intőül kell állania a pædagogiai közvélemény előtt, mely 
intő azt mondja : ennyit tudunk még a közös iskolai munka 
elvei szerint eredményesen tanítani, ennyit áttekinthet még egy 
tanár éles szeme, ennyi összeolvadhat még egységgé, de ennél 
több nem.

Erről az előnyéről nagy károk nélkül nem mondhat le a 
gyakorlóiskola.

Sokan szeretnek a gyakorlóiskolának tanítványaira vonat
kozó még egy előnyéről beszélni, és ez az, hogy itt válogatott 
tanulóanyaggal dolgoznak. E sokszor felhozott előnyös körülmény 
emlegetésére az ad okot, hogy m indjárt a gymnasium legelső évei
ben, de azóta is állandóan a magasabbrendü fővárosi intelligentia 
(egyetemi tanárok, felsőbb bíróságok tagjai, országos képviselők 
stb.) köreiből rekrutálódott növendékeinek egy része ; idővel, külö
nösen a gymnasium tandíjának emeltsége folytán, az inkább 
csak vagyoni tekintetben kiemelkedő családok gyermekei is járu l
tak ezekhez. Persze nem kizárólag e két társadalmi körből, hanem 
a társadalom mindenféle más rétegeiből is voltak tanítványai, 
hiszen a növendékek provenientiáját semmi nemű rendelet vagy 
hivatalos intézkedés nem szabályozta, és itt nagyobbára csak egy 
magától — a növendékek korlátolt számából folyólag is — fejlődő 
processusról van szó, a melyhez hasonló a főváros egyik-másik 
egyéb iskolájában is észlelhető. De egyébiránt a szülék némi társa
dalmi — korántsem exclusiv —  kiválasztottságából nem szabad 
még minden korlátozás nélkül a tanulók általános válogatottsá
gára, azaz a gymnasiumi nevelés czóljainak kedvezőbb statusára 
következtetni. A gyermekeken mutatkozó előnyök, különösen a 
nem igazi intelligentiájukkal, hanem inkább vagyonukkal kiváló 
családoknál nagyobbára csak külsőleges természetűek, és csak



abban, a mit épen rendesen exterieurnak neveznek, és az ú. n. 
modorban, bár ebben sem mindig, mutatkoznak, és legfeljebb még 
a műveltség bizonyos felszínes mázában, mely azonban sokszor 
inkább zavaró, mint előmozdító tényező a közös iskolai m un
kában. Tehetség, szorgalom és különösen a műveltség javai iránt 
való naiv áhítozás, vagy mondjuk áhítat, és a mi vele jár, az 
iskola iránt való benső tisztelet dolgában a felsőbb társadalmi 
osztályok gyermekei sokszor nagyon mögötte állanak az alsóbb 
osztályok gyermekeinek ; az utóbbiaknál azonfelül a legtöbb eset
ben már egy a család keblében végzett selectio folytán az illető 
gyermekeknek csak a legjava kerül a gymnasiumba, míg a felsőbb 
társadalmi osztályokhoz tartozó családok gyermekei kivétel nélkül 
végigjárják a gymnasium útját. Nem akarok e thémával tovább 
foglalkozni, sapienti sat. Csak még egyszer akarom hangsúlyozni, 
bogy a dolgokat a távolból szemlélőktől sokszor emlegetett körül
mény korántsem oly nagy előny, mint hiszik.

A gyakorlógymnasiumnak még egy « könnyítésé»-röl kell meg
emlékeznem, kelletlenül és nem szívesen bár, de minthogy ez is 
egy a gyakorlóiskolától irigyelt és neki többször szemére vetett 
körülmény, erről sem akarok hallgatni. Ez a tanároknak a rendes
nél 4—5 órával kisebb heti óraszáma. A kik ezt a gyakorlóiskolá
nak szemére vetik, mint nagy kedvezményt, egyszerűen elfelejtik, 
hogy ez iskola tanárainak van a 12— 14 az osztályban tanítással 
vagy vezetéssel töltött rendes óráikon kívül még egy heti próba- 
leczke órájok, van minden héten egy 2 3 óráig, néha tovább is
tartó közös conferentiájuk, van ezenfelül minden óra előtt és min
den óra után a candidatusokkal kisebb értekezletük, és azonkívül 
is időről-időre az egész tantárgy methodikáját, az anyag nagyobb 
részleteit, beosztását és prasparálását megbeszélő órájok, arról nem 
is szólva, hogy kötelesek tárgyuk methodikájával az átlagosnál 
erősebben foglalkozni, mert ők nemcsak, m int bizonyára minden 
más tanár is, jól és szépen tanítani, hanem tárgyuk methodikáját 
közölni is akarják, hogy ők óráikat mégis másképen kénytelenek 
præparâlni, mint közönségesen történik, mivel ők nemcsak maguk
nak és esetleg időről-időre felettes hatóságuk előtt felelősek, hanem 
nekik napról-napra egy sokszor 6—8, kivételesen 40—50 fiatal, 
képzett emberből álló publicum előtt kell tanítaniok, melynek 
nemcsak példát adni, de minden egyes lépésükről számot adni is 
tartoznak. Bátran merem mondani, hogy a gyakorlóiskola tanárai
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együttvéve legalább is annyi időt szentelnek az iskolájuknak, sőt 
legalább is annyi időt töltenek iskolájuk falai között, mint bár
mely más fővárosi iskola tanárai Más intézetekhez képest legfel
jebb torkuk kímélődik néha egy kissé [a mostani éktelenül csattogó 
padok mellett bizony ez sem —Szerk.], de ez is csak bent az osztály
ban, ezt is kipótolja az osztályon kívül a candidatusokkal való 
értekezgetésük ; de idő és agymunka dolgában cseppet sincs jobb 
dolguk, mint más iskola tanárainak.

Ezt a látszólagos 4—5 órai kevesebbletet ne irigyelje senki 
a gyakorlóiskola tanáraitól; egyéb folytonos erőliető, idegbontó 
munkájuk mellett nagyon is szükségük van erre.

Ezek, a miket felsoroltam és megbeszéltem, a gyakorlógym- 
nasium összes eltérései a közönséges gymnasiumoktól. Ez eltéré
sek, mint láttuk, mindannyian külsőleges, administrativ term é
szetűek, és okuk majdnem kizárólag csak az iskola több ágú teen
dőjében és a velük járó nehézségekben keresendő. Ez eltérések 
között csak egyet tarthatnék nélkülözhetőnek, a közönséges álla
pottal felcserélhetőnek, és ez a 4 osztályú rendszer.

E külső könnyítéseket nem számítva — resumének még 
egyszer kimondom — a gyakorlógymnasium mint gymnasium egy 
rendes, hogy ne mondjam, közönséges gymnasium minden külön
legességre, minden kiválóságra való prsetensiók nélkül. II.

II.

Nézzük ezek után a gyakorlógymnasiumot, m int a tanár
jelöltek pædagogiai képzésére szolgáló intézetet.

A gyakorlógymnasium mint tanárképző intézmény befogad 
a maga keblébe az egyetem négy évfolyamát végzett tanárjelölte
ket abból a czélból, hogy ezeket az intézetben való időzésük alatt 
mely rendesen egy évre terjed, bevezesse a gymnasiumi nevelő
oktatás gyakorlatába és elméletébe. E tanárjelöltek között van a 
helyek teljes betöltése esetén kilencz ú. n. rendes, azaz a nemcsak 
egyetemet végzett, hanem még szakvizsgát is tett, még pedig jó 
eredménynyel tett tanárjelöltek sorából kiszemelt, a tanári testü
letajánlatára a minisztériumtólkinevezett ösztöndíjas tag. A többiek, 
kiknél az előfeltétel ez idő szerint csak négy évi tanulmány, rend
kívüli tagok. A rendes és rendkivüli tagok között a gyakorlógym-
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nasium régi praxisa szerint — az ösztöndíjat nem tekintve — alig 
van különbség, legfeljebb a tanításra bocsátás dolgában van némi 
prioritása a rendes tagnak.

A tanárjelöltek bevezetése a gymnasiumi gyakorlatba követ
kezőképen történik.

A tanárjelöltek közül kiki az év elején néhány heti körül
tekintés után hozzászegödik szakmája szerint, illetőleg ezen belül 
is hajlandósága szerint egy-egy vezetőtanárhoz, a kinek specialiter 
a candidatusa, és a ki viszont a maga candidatusának a speciális 
vezetője. E hozzászegődés rendesen szabad választás útján törté
nik ; a választást rendesen megkönnyíti a vezetőtanároknak, külö
nösen az igazgatónak és a jelöltek pædagogiai vezetőjének tanácsa, 
és csak ritkán szorítja meg, bizonyos aránytalanságok és összetor
lódások kikerülése végett a tanári testület kötelező határozata.

A mely vezetőtanárhoz a jelölt szegődött, annak vezetése 
alatt készül arra, hogy idővel valamely tárgynak tanítását egy, 
kivételesen két osztályban átvegye. E készülés eleinte különösen 
hospitálásban, azaz a vezetőtanár előadásai látogatásában és meg
figyelésében áll, mely látogatás és megfigyelés nyomán a jelölt az 
óra után kérdéseket intézhet a vezetőtanárhoz egyik vagy másik 
lépés vagy eljárás okára nézve; ily kérdések nélkül is rátereli a 
vezetőtanár óra után hospitansainak figyelmét a leczke tanulságos 
mozzanataira. E hospitálást a gyakorlótanár első sorban a maga 
speciális vezetőtanárának óráin végzi, de liospitál lehetőleg nagy 
mennyiségben más tanárok óráin is, egyfelől azért, hogy az egész 
iskola munkásságát szemlélni és az egyoldalú egyetemi tanulmá
nyok által elmosódott általános érdeklődését a gymnasiumi művelt
ség egész complexusa iránt felfrissíteni alkalma legyen ; másfelől 
pedig, hogy ne csak egyetlen egy tanári egyéniséget lásson maga 
előtt, kinek kizárólagos hatása alatt könnyen modorossá vál
hatnék.

Ha a gyakorlótanár már hosszabb ideig, 2- 3 hónapig hos- 
pitált, a gymnasiummal a maga egészében, ez illető tantárgy 
methodikájával általában, az illető osztály tanulóegyéniségeivel 
összességükben megismerkedett, és a vezetőtanár is eléggé meg
ismerkedett a candidatusával arra, hogy neki a tanítást megenged
hesse, akkor a candidatus ezt megkezdheti, illetőleg a vezetőtanár 
folytonos vezetése és ellenőrzése mellett folytathatja.

E vezetés a következő momentumokra terjed ki. Mindenek-
38Magyar Padagogia. VIII. 10.
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előtt megismerteti a vezetőtanár a candidatust az egész évi anyag
gal az illető osztály illető tárgyában és megköveteli tőle, hogy ez 
anyagot a maga egészében áttanulmányozza, mielőtt egyes részlet 
methodikai feldolgozásához fog. Azután megismerteti a tanítás 
részletes menetével, azaz a tanítás anyagának tagolódásával és a 
nagyobb methodikai egységeknek egymásra való következésével. 
Erre megbeszéli vele a legközelebbi egység methodikai momentu
mait és követeli tőle előre megállapított szempontok szerint az 
órákra való írásbeli præparatiôk elkészítését. E præparatiôkat a 
tanár az illető tanításrészlet megkezdése előtt átnézi és rájok 
vonatkozó megjegyzéseit közli a jelölttel. A hol okvetetlenül szük
ségesnek látja, őt módosításokra szorítja, a hol pedig az övétől 
bár eltérő, de nem elvetendő külön felfogást lát, ott a tanárjelölt
nek tért enged egyéniségének, felfogásának érvényesítésére. Csak 
ezután bocsátja a jelöltet tanításra. De a jelölt tanítása közben is 
folyton bent van az osztályban ; csak későbben, mikor a jelölt már 
nagyobb gyakorlottságot mutat a tanításban, néha, minden hónap
ban legfeljebb egyszer egész vagy félórára egyedül is hagyja, hogy 
megkezdje az önálló szárnypróbálgatást. Bent az osztályban 
a jelölt tanítását folytonos figyelemmel kiséri, és néha-néha, ha 
az osztály érdekében okvetetlenül szükséges, bele is nyúl az óra 
menetébe javító vagy irányító módon. Az óra után pedig mindig 
közli a jelölttel bíráló észrevételeit, és egyúttal a lefolyt órának 
esetleg a praeparatiótól eltért menetéhez kepest útmutatást ad a 
jövő leczkére nézve. Ez útmutatáson belül elég alkalma van a 
gyakorlótanárnak saját tudásának és felfogásának ismertetésére, és 
ennek nem megkötése, hanem csak methodikai szabályozása teszi 
a vezetőtanár feladatát. v

Az oktatásmunkába való ilyen közvetlen gyakorlati beveze
tésen kívül még az iskolai nevelő m unka egyéb ágaiba is bevezeti 
a gyakorlógymnasium a maga jelöltjeit. Az óraközben való inspectio 
az iskolai ünnepeken, kirándulások, játékok és versenyek rende
zésében, a szavaló és egyéb ifjúsági körök vezetésében való rész
vétel megannyi momentum arra, hogy a jelöltek az iskolának az 
oktatás idején kivül való nevelő munkájába is bevezettessenek. 
A rendes heti conferentiákon, melyeken minden a növendékeket 
illető és sok egyéb az iskolát érintő ügy is szóba kerül, bepillant a 
candidatus az iskolai adm inistrate és rendtartás munkájába is, és 
a jegyzőkönyv Írása által (e feladat az igazgatótól kijelölt sorrend
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ben végigjár lehetőleg az összes jelöltek során) készül a minden 
fiatal tanárra várakozó jegyzői tisztre is.

így az iskolai teendőknek egész körét bejárja, mindenbe 
nemcsak belepillantva, hanem, a mennyire lehet, mindenben veze
tés mellett active részt véve is. A vezetés, az útmutatás megóvja a 
kezdőt attól a számos hibától, melybe rendesen esik, megmenti a 
botorkálástól, melyből többnyire csak évek múlva tud a kezdő ki
jutni, sőt némely tanár soha egész életében. Egyaránt jó hatással 
van e vezetés a gyenge és az erős tanári egyéniségre ; a gyengét 
erősíti, bátorítja, az erősben pedig, kiben gyakran túlságos az ön
érzet és az önbizalom, mely túlkapásokra vezeti, felkelti a metho- 
dikai scrupulusokat, a pædagogiai lelkiismeretet.

De a gyakorlati képzés, melyről ez iskola nevét vette, koránt
sem meríti ki a gyakorlógymnasiumnak tanárképzői munkásságát. 
Ez csak magva, de e körül számos intézkedés gondoskodik a jelöl
tek más, elméleti irányban való pædagogiai képzéséről.

Ez intézkedések sorában első helyen említendő a próbalecz- 
kék intézménye. E nem szerencsés nevű intézmény abban áll, 
hogy október havától május haváig, kevés kivétellel, minden héten 
egy más iskolai czéloktól ment órában, ez idő szerint minden 
kedden 12— 1-ig, van oly tanítás, melyen jelen van az egész vezető 
tanári testület, élén az igazgató, és jelen vannak az összes gya
korlótanárok. Egyébként a leczke, a melyet akár vezető, akár pedig 
gyakorlótanár tart az év első részében, mikor a gyakorlótaná
rok még nem igen tanítanak, rendesen a vezetőtanárok tartják, 
későbben pedig a tanárjelöltek egészen rendes leczke, mely tel
jesen beleilleszkedik a tanítás szokott menetébe, és a nagyobb nyil
vánosságon kívül semminemű rendkívüliséggel nem jár.

E leczke megbeszélése teszi aztán a rákövetkező heti confe- 
rentiának — a folyó iskolai ügyek mellett — a főtárgyát. E meg
beszélés nem csupán az illető leczkére vonatkozik, hanem belőle 
kiindulva megvilágítja az illető tantárgynak az illető osztályban 
való tanításának egész methodikáját. A megbeszélés menetének 
részletes leírásába itt nem akarok bocsátkozni, csak annyit akarok 
mondani, hogy az illető leczkére vagy az egész illető tantárgyra 
nézve bárminemű kérdést felvethet akárki a jelenlevők közűi, és 
hozzászólhat is mindenki, úgyhogy itt mindig methodikai, tech
nikai, akárhányszor még a methodikus problémáknak alapul szol
gáló tudományos kérdésekről is élénk, termékeny discussio fejlő-

38*
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dik, melynek mozzanatait és eredményeit egy részletes jegyző
könyv megőrzi. E conferentiákon különösen a különböző tantár
gyak közti kapcsolatok jutnak szóba, és mindenkinek alkalma nyí
lik mélyebben belepillantani a rokon szakok methodikájába vagy 
azokban a maga szakmájának szempontjait is érvényesíteni. 
A próbaleczke és az ezt követő conferentia mindenesetre egyike a 
gyakorlóiskola legfontosabb és legbecsesebb intézményeinek ; ily 
conferentiák az intézet minden tagjától hallgatott leczkék concret 
substratuma nélkül nem lehetnének oly termékenyek, m int a 
mostani berendezés mellett.

De azért, véleményem szerint, némi reformra szorul a próba- 
leczkék intézménye. Az által, hogy a gyakorlógymnasium a próba- 
leczkék mai rendszere mellett a teljes tanári testület jelenlétét 
kívánja, ezt pedig többször mint egyszer egy héten az órarend nem 
engedi, mindig csak egy-egy kiszakított óra, gyakran egy jelenték
telen részlet teszi a megbeszélés közvetlen concret substratumát, 
már pedig számos okból kívánatos volna, hogy egy nagyobb, több 
órára terjedő complexus tegyen ily substratumot. Ezért czélszerü 
volna a régi, a plenum előtt lefolyt próbaleczkék mellé, melyek
ből talán elég volna minden hónapban egy-egy kisebb publicum, 
pl. szaktanár, igazgató, a jelöltek pædagogiai vezetője és a szak
beli jelöltek előtt lefolyó, több összefüggő órára terjedő tanítás. 
Ilyen aztán évenként minden tárgyból minden osztályban lehetne 
egy, és a hozzáfűződő conferentiára is csak azok volnának kötele
sek megjelenni, kik a próbaleczkén jelen voltak. Ez újítás minden
esetre czélszerűen egészítené ki a próbaleczkék mai rendszerét.

A próbaleczkékhez fűződő e conferentiák egyébként nemcsak 
a jelöltek pædagogiai képzésére szolgálnak hathatós eszközül, ha
nem az egész tanári testületben ébren tartják a pædagogiai együtt- 
munkálkodás szellemét, és gyakran a közvetlen gyakorlatból vett 
pædagogiai problémák felvetésével valósággal elébbre viszik a 
gymnasiális psedagogiát.

A próbaleczkék és conferentiák mellett még az ú. n. theore- 
ticumok gondoskodnak a jelöltek pædagogiai képzéséről. Ezek az 
intézet psedagogusától vezetett értekezletek, melyeken a jelöltek 
bizonyos összefüggő, rendszeres módon nyernek tájékozódást egy
felől a gyakorlógymnasium praxisáról, másfelől általában a gym- 
nasialis paedagogiából és a gymnasium történelméből. E theoreti- 
cumok az iskolai életnek — az egyes szakokban felmerülő speciális



A G Y A K O R L Ó G Y M N A SIU M  F E L A D A T A I. 597

kérdéseken felül levő — közös, általános kérdéseit világítják meg 
egyfelől közvetlenül a gyakorlógymnasium gyakorlata, másfelől a 
jelen hazai és európai praxissal, valamint régibb történeti korok
kal való egybevetés alapján, és egyúttal bevezetik a jelölteket a 
gymnasiális pædagogia újabb irodalmába. E tájékoztatás részben a 
vezetőnek összefüggő előadása, részben pedig a jelölteknek refe
rátuma alapján történik.

E  theoreticumra jelenleg két órát szán a gyakorlógymna
sium praxisa, és órarendjének, illetőleg tanári testületének 
mai összeállítása mellett nem is fordíthat reá többet, de kívá
natos volna arról intézkedni, hogy ez óraszám a kétszeresre 
emelkedjék, úgyhogy két egymásután következő órát lehetne a 
jelöltek referátumainak és pædagogiai dolgozatainak szentelni, 
kettőt pedig a vezetőtanár rendszeres előadása töltene be. A mai 
óraszám mellett csak igen keveset végezhet a theoreticum. Öröm
mel constatálbatom, hogy bármilyen keveset végez is, hatása és 
eredménye közvetlenül meglátszik a jelölteken, már pædagogiai 
vizsgálatuk eredményén is, a mennyiben legalább az utolsó évek
ről ezt biztosan tudom, de valószínűleg áll ez még fokozottabb 
mértékben a múltra nézve is, a gyakorlógymnasium jelöltjei mind 
kivétel nélkül sikerrel állják meg a különben sokakra nézve bal
sikerrel járó pædagogiai vizsgát, sőt egyrészük kitűnő és dicsére
tes eredménynyel is, a mely örvendetes tény és a theoreticumok 
között szabad talán némi összefüggést keresni.

Van még egy, nem elég figyelemre méltatott és látszólag 
mellékes jellegű intézménye a gyakorlóiskolának, mely közvetve 
szintén a jelölteknek leginkább elméleti képzését czélozza, az ú. n. 
látogatókönyv, melybe a jelöltek különböző leczkékre, de egyéb 
iskolai körülményekre vonatkozó kérdéseiket is bejegyezhetik. 
E  kérdésekre mindenekelőtt az felel, a kihez a kérdést intézték, 
de akárki más is. A felelés vagy szintén írásban a látogatókönyv
ben, vagy szóval a theoreticumon, esetleg a heti conferentián 
történik. E látogatókönyv jelentősége abban van, hogy a jelöltek 
által a pædagogiai érdekű kérdéseknek præcis és tartalmas formu- 
lázására kényszeríttetnek, a mi magában véve is fontos dolog. 
Constatálnom kell azonban, hogy ez intézmény, kivéve a gyakorló
gymnasium legelső éveit, nem igen tudott felvirágozni ; a szóbeli
ség és közvetlenség szelleme, mely ez intézetben mindig élt, úgy
látszik, nem engedi.
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A felsoroltak a legfontosabb szervezeti intézkedések, melyek 
a jelöltek pædagogiai képzését szolgálják. Hogy ezt még minden
féle könyvtár, folyóirat-, szak- és pædagogiai könyvtár is segíti, 
melyekre nézve a szükséges útmutatást a vezetőtanárok készség
gel megadják, talán felesleges mondanom. Mennyire elégtelenek a 
könyvtárak, arról panaszkodni nem itt van a helyén. De hogy kü
lönösen a jelenleg külföldön használt typikus tankönyveknek, meg 
a régi magyar és legfontosabb régi külföldi iskolakönyveknek 
hiányát súlyosan érzi ez iskola, azt mégsem akarom, még ezen a 
helyen sem, elhallgatni, j

Hogy az előbbiekben elmondottakat összefoglaljam, consta- 
táltam, hogy a gyakorlógymnasium a tanárok gyakorlati képzését 
hospitáltatás, taníttatás, a tanítás folytonos vezetése és az iskolai 
munka egyéb ágaiban való részadás útján intézi, azoknak elméleti 
pædagogiai képzéséről pedig a próbaleczkékhez fűződő conferen- 
tiák, theoreticumok, a látogatókönyv és a könyvtárhasználat útján 
gondoskodik. Reformra, illetőleg kibővítésre, szerintem, a próba- 
leczkék és theoreticumok intézménye szorult.

Szeretnék azonban mindehhez még egy új intézményt is 
csatolva látni, t. i. a főváros más intézeteinek, még a népiskolai 
intézeteknek is látogatását a pædagogus vezetése alatt. Szélesebb- 
körü tanügyi tájékozódás mindenesetre fontos alapja a mélyebb 
pædagogiai érdeklődésnek, és e látogatások különben is pótolhat
ják a jelölteknél a peadagogiai tapasztalat egyik-másik hiányát, 
mely az intézet különleges szervezete folytán esetleg előállhat.

E reformjavaslatokhoz végül csak egyet akarnék hozzátenni, 
melyet csak most hozok fel, mert csak az előbbiek után okolhatom 
meg, és ez a tanárjelölteknek felvételére és az intézetben való 
megtartására vonatkozik. Az eddigi gyakorlat szerint ugyanis a 
szakvizsgálatot tett jelölteken kívül még olyanok is lehetnek az 
intézet rendkívüli tagjai, kik csak az egyetemi quadrienniumot 
végezték el, de esetleg még semmi vizsgálatot nem tettek. Ezt az 
állapotot okvetlenül megszüntetendőnek tartom, mert így sokan a 
gyakorlóiskola m ellett praktikanskodnak, kiknek egyfelől szak- 
képzettségük nagyon is hiányos, másfelől munkájokat folyton meg
osztják vizsgára tanulás és a gyakorlóiskolai teendők között. A fen
tebbiekből pedig kitűnhetett, hogy e teendők nem kicsinyek és ha 
a jelölt komolyan akarja magát nekik szentelni, egész idejére 
van szüksége. Szakképzettségének, általános műveltségének kiegé-
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8zítésével az iskola érdekében, pædagogiai elméleti tanulmányai
val annyira van elfoglalva, hogy csak a pædagogiai vizsgára készül
het mellette, de semmiesetre sem szak- vagy épen alapvizsgára. Az 
én véleményem szerint ezért nem kellene a gyakorlóiskola rend
kívüli tagjául sem mást felvenni, mint a ki alapvizsgáját már letette 
és a felvétel évének foyamán leteszi szakvizsgáját is. A ki ezt egy év 
múlva le nem teszi vagy letételével legalább is meg nem próbálkozik, 
az továbbra az intézet rendkívüli tagja sem lehet. Az olyan vizs
gákra készülgető, és máris a gyakorlatban bentálló jelöltek csak fél
munkát végezhetnek. A tőlem itt javasolt, az eddigi eljáráshoz 
képest szigorúnak látszó, de szerintem szükséges rendszabálynak 
előfeltétele persze az, hogy ha már a gyakorlóiskola nem tűr szak
vizsga nélkül való jelölteket, az állam épenséggel ne alkalmazzon 
ilyeneket, sőt lehetőleg ne alkalmazzon soha oklevél nélküli taná
rokat. Ha a kormányzat a jó iskolai viszonyok e conditio sine qua 
non-ját, melynek mellőzését semminemű tanárhiány nem igazolja 
szigorúan megtartja, akkor a gyakorlóiskolának is lesz mindig a 
fentemlitett szükséges szigorúbb feltételek mellett is elegendő 
jelöltje.

A mit a fentebbiekben a tanárképzésnek a gyakorlóiskolá
ban végzett munkájáról mondtam, még azt is, a mit már mint 
tényleges állapotot mutattam be, eddig csak igen kis részében írja 
körül egy nagyon hiányos szabályzat. E munkakör inkább csak 
traditio gyanánt szállt évről-évre de paragraphusok által nem igen 
volt fixirozva. E szabadságban rejlett némileg az intézmény ereje 
is. A tanárjelöltek ahhoz szegődtek, ott hospitáltak, arra jártak el, 
a mire őket kedvük hajtotta, némileg az egyetemi tanulásszabad
ság folytatását élvezték az iskolában. S e szabadságban kevés kár 
volt, és talán baj volna, ha e szabadságot valami szigorúan meg
kötő szabályzati paragraphusokba szorítanák. Szabadság és lel
kiismeretesség mindig együtt jár, és a hol kényszer van, ott tulaj
donképen vége van az igazi lelkiismeretességnek, az igazi tudásnak.

Azért nem szeretném ezentúl sem, — kivéve a felvétel mó
dozatait — valami szigorú szabályzattal megkötni a candidatuso- 
kat ; a traditio, a vezető tanárok példája hadd vezesse őket továbbra 
is. De ha nem szükséges is egy megkötő, megtorlási rendszabá
lyokat tartalmazó szabályzat, mindenesetre kell egy teendőiket 
pontosan körülíró vademecum, egy útmutatás arra nézve, mit nyújt 
nekik az iskola és mit vár tőlük. E vademecum elkészítése és közzé
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tétele egyike a gyakorlógymnasium közel jövője legsürgősebb teen
dőinek.

Nem hagyhatom el a gyakorlógymnasium tanárképző m un
kásságának e vázolását a nélkül, hogy néhány sorban megvilá
gítsam, miben áll a gyakorlóiskolának legnagyobb baszna a jelöl
tekre nézve. Én e hasznot korántsem abban látom, hogy bizonyos 
technikai fogásokat elsajátítanak vagy épenséggel valamely akár
mennyire kitűnő tanárnak a modorát átveszik. Az első nagyon 
alárendelt jelentőségű, bármely más iskolában épen olyan jól meg
szerezhető, az utóbbi pedig egyenesen kárhoztatandó volna. Én a 
gyakorlóiskola hasznát a jelöltekre nézve különösen három dolog
ban látom. Először tájékoztatja őket, kik legalább négy év óta 
gymnasiumot nem láttak és tanulókorukból nem őrizhettek meg 
helyes képet a gymnasiumról, egy esztendőben egységes, tervszerű 
módon az egész gymnasiumi életről, munkájának terjedelméről és 
tartalmáról, minden irányban, erkölcsi nevelés, tanterv és metho- 
dus dolgában. Másodszor, evvel kapcsolatban felkelti bennük lehe
tőleg erősen azt az érzést, hogy a legmélyebb, sőt minél mélyebb, 
annál inkább egyoldalú tudományos képzettségük mellett is a 
gymnasiumi oktatás feladatai a műveltségnek, a tudásnak sokol
dalú kiegészítését követelik tőlük. Harmadszor, megtanulják, hogy 
magában az oktatásban, az anyag részleteinek kiszemelésében, 
összefűzésében, rendszeresítésében erős szellemi munkát kivánó 
problémák rejlenek, melyeknek kellő megoldására csak elvi szem
pontoknak következetes alkalmazása vezet. A gymnasiumról való 
enyclopædikus tájékoztatás, a tudományos képzettség kiegészítése 
a közműveltség egyéb elemeivel, a pædagogiai problémák erejének 
folytonos éreztetése : ebben a háromban látom én a gyakorlóiskolai 
tanárképzés legfőbb hasznát. Apró methodikai fogások, technikai 
modor stb. elsajátítása : mindez elenyészik a felsorolt három dolog
hoz képest. Ezek óvják meg a jelöltet attól, hogy valaha a sablon, 
a routine, a lélekölő óraleőrlés embere legyen. Az ellen, hogy az 
emberből sekély routinier, közönséges mesterember legyen, nincs 
jobb óvószer, m int az igaz elméleti belátás, hiszen, m int már 
Aristoteles mondja, a theoretice müveit ember ép abban különbö
zik a mesterembertől, hogy az utóbbi csak azt tudja, hogyan csi
nálja a dolgot, az első pedig azt is, hogy miért. E miértnek foly
tonos felvetésére, a tudatos, önmagát ellenőrző, önmagát foyton 
javító munkára tanítja a fiatal tanárt a gyakorlóiskola. Ezt mindig
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elismerték azok, kik ez intézetben tanárokká nevelődtek, és remél
hetőleg el fogják ismerni továbbra is.

Érdemes volna e fejezet végéül felvetni a kérdést, vájjon a 
tanárnevelés e munkáját, melyet a fentebbiekben vázoltam, végez
heti-e mai visszonyaink mellett mai szervezetében más gymna- 
siumunk. De nem akarok ezúttal ilynemű fejtegetésekbe bocsát
kozni. Csak magát a gyakorlóiskola tevékenységét akarom pro- 
grammom szerint bemutatni, lehetőleg minden egybevetés, minden 
szembeállítás nélkül. A felsorolt tények remélhetőleg maguk is szól
nak maguk mellett, és mindenesetre azt mutatják, hogy a tanár
képzés munkája, melyet a gyakorlóiskola végez, nehéz, nagy appa- 
ratusú munka, melyből közönséges gymnasium külün intézmé
nyek nélkül bizonyára csak igen keveset végezhetne.

III.

Igen tisztelt Pædagogiai Társaság !
Miután az eddigiekben a gyakorlógymnasiumnak mint gym- 

nasiumnak és m int tanárképzőintézménynek a működését fejte
gettem, szabad legyen harmadik functiójáról, melyet a «pædagogiai 
műhely» szóval jelöltem, rátérnem.

Midőn a gyakorlóiskolát pædagogiai műhelynek nevezem, 
még egyszer a leghatározottabban kijelentem, hogy nem kísérleti 
iskola. Nem kísérleti iskola abban az értelemben, mint azt a 
múlt században és még e század elején is sokan gondolták, 
hogy valamely a priori construált elméletet itt próbálnak ki 
és itt igazolnak utólag. De nem kísérleti iskola abban az 
értelemben sem, hogy talán itt a pædagogia érdekében érté
kesíthető rendszeres psychologiai kísérleteket tesznek, olyanokat,
minőket pl. Burgerstein, Kraepelin, vagy az amerikai gyér-

/

mekpsychologusok tettek, ügy az egyik, m int a másik értelem
ben való kísérletezés a legélesebben ellenkezik a gyakorlógym- 
nasium alapmeggyőződésével az iskola és általában a nevelés ethi- 
cumáról. De ha a gyakorlógymnasium nem kísérleti iskola is a 
jelzett értelemben, ha neki a gyermek nevelése a legnemesebb 
önczél, ha iskolát máskép mint a történeti hagyományok, illető
leg állami tanulmányrendszer keretén belül nem képzelhet is, 
mégis nagyon sokat tehet a pædagogiai elmélet folytonos gazdagí



G02 WALDAPFEL JÁNOS.

tására. Az igazi pædagogiai elmélet gazdagítására, mely nem a 
prioristikus constructio, hanem megfigyelésen, tapasztalaton, gya
korlaton alapuló tudomány, mint minden igaz tudomány.

A tantervszabta czélok határán belül tárgy és módszer tekin
tetében, a részletek nevelőértékének megbecsülése, az eljárások 
megfigyelést és gondolkodást fejlesztő erejének egybevetése, a 
tanulóegyéniségek értelmi, és erkölcsi fejlődése, a tanár és tanu
lók egyéniségének egymáshoz és az oktatás anyagához való viszo
nya dolgában annyi marad az észlelni, annyi a megpróbálni, eset
leg annyi az újítani való, mely a régi kereten belül mégis előké
szíti az oktatásnak egy új jövőjét : hogy egy elméletileg alaposan 
képzett tanári testület napról-napra talál új tanulságokat, napról- 
napra tehet új felfedezéseket. Ez észleleteknek, e felfedezéseknek, 
e tanulságoknak, bármilyen kicsinyeseknek lássanak is eleinte, a 
feldolgozása : ez a gyakorlóiskolának m int pædagogiai laboratóri
umnak, vagy a mint még jobban szeretném nevezni, mint pæda
gogiai observatoriumnak a feladata.

E  feldolgozás módja mindenekelőtt a közös megvitatás, a 
mint ez most is történik, de e megvitatást és eredményeinek fixi- 
rozását az irodalmi alakban való közzétételnek kellene követnie. 
Be kell vallanom, hogy ez irodalmi közzététel dolgában a gyakorló- 
gymnasium mindeddig csak igen keveset tett. Többet ugyan, m int 
első pillanatra látszik, mert jóllehet értesítőin kívül csak egy-két 
kötet vagy füzet jelent meg a gyakorlóiskola czégére alatt, tudva
levő dolog, hogy az utolsó évtizedeknek legfontosabb magyar 
gymnasiális pædagogiai munkái, melyek a középiskolai gyakor
latra is legjobban hatottak, a gyakorlóiskola tapasztalataiban gyö
kereznek, és a legkiválóbb úttörő középiskolai tankönyvek is ennek 
praxisán alapulnak.

Jóllehet ez áll, mégis kénytelen vagyok, ismétlem, bevallani, 
hogy a gyakorlóiskola e tekintetben, t. i. tapasztalatainak elméleti 
feldolgozása és irodalmi közzététele dolgában mindeddig nem tett 
eleget, és hogy e téren vár a legtöbb m unka a gyakorlóiskolai tanár- 
testület újabb tényezőire. Az elmélet számára értékesíthető becses 
tapasztalatoknak egész tárháza van letéve azokban a tanulmányi 
naplókban, conferentiai jegyzőkönyvekben, gyakorlótanári præpa- 
ratiókban, tanulói diariumokban, látogatókönyvi kérdésekben és 
feleletekben stb., melyeket a gyakorlóiskola archívuma őríz, és a 
melyek napról-napra szaporodnak.
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Valaki ugyan azt mondhatná, hogy ily észleleteket tehet és 
tesz bármely más iskolának bármely tanára is. Ez igaz. De ki 
fogja azért, mert valamely országban több magánember van, ki 
kedvtelésből csillagvizsgáló, azt mondani, hogy felesleges egy 
állami Observatorium, vagy mert van egy-két dilettáns chemikus, 
azért felesleges egy nyilvános chemiai laboratórium, melynek 
egyenesen feladata és kötelessége, hogy észleletéiről és munkála
tairól időről-időre irodalmi formában beszámoljon. Ez irodalmi 
beszámolók rendezése akár folyóirat, akár pedig időhöz nem 
kötött önálló közlemények alakjában, egyike, mint már mondtam, 
a legsürgősebb teendőknek, melyek a gyakorlógymnasiumra vára
koznak.

Hogy e feladatát a maga teljességében végezhesse, szüksége 
van e laboratóriumnak valamire, a mivel eddig csak igen korlátolt 
mértékben rendelkezik, t. i. a taneszközöknek gazdag, az újakkal 
folyton kiegészülő tárára. Külföldi tanterveknek, utasításoknak, 
külföldi tankönyveknek és egyéb tanszereknek nagy készletére 
van szüksége. A régiekről aztán minélelőbb összefoglaló ismerteté
seket kellene adnia, melyek a lomtárba valót csakugyan egyszer- 
smindenkorra a lomtárba vetik, az értékest pedig egybeállítják ; 
az újakat pedig folytonosan újból kellene megvizsgálnia és kipró
bálnia. Gyermekekkel ugyan nem kísérletezhet az iskola, hanem 
tanszerekkel, tankönyvekkel kellő előzetes vizsgálat után igenis 
kísérletezhet, és ezekre vonatkozó vizsgálatairól a gyakorlóiskola 
ugyan olymódon tartoznék beszámolni, m int tapasztalatairól. 
Azok a pénzbeli befektetések, melyeket ily tankönyvtárak és tan
szertárak beszerzése és folytonos kiegészítése megkövetelne, nagyon 
megtérülnének avval, hogy a kipróbált eszközökről való referálás 
útján sok felesleges kiadástól és még inkább felesleges időpazar
lástól menekülnének meg a többi középiskolák.

Mai napság a külföldi tankönyvek, tanszerek és methodusok 
ismertetése, utánzása és bevitele egészen ötletszerű módon törté
nik, legfeljebb külföldi reklám vagy tudósítás útján, mely a mi 
viszonyainkat nem ismeri. Egy központi referáló orgánumról még 
nem gondoskodtunk ezek számára. E m unka is egyenesen a gym
nasium feladatkörébe vág, csak a módot rá meg kellene neki adni. 
E mód megadásával tennék aztán igazán gyümölcsöző pædagogiai 
laboratóriummá. így is mai szerény eszközeivel megteszi e térén 
azt, a mit lehet, és hogy mennyit te tt a magyar tanügy reformá
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lására, ezt egyebek között a bölcsészeti kar történetének írója a 
millennium évében is szép szavakban elismerte, ugyanaz, ki a 
gyakorlóiskolát az egyetlen eredeti tanügyi alkotásnak nevezte.

*  *  *

Igen tisztelt Pædagogiai Társaság !
Fejtegetéseim végén vagyok. Igyekeztem nagy vonásokban, 

a mint egy felolvasás szűk tere engedi, a gyakorlóiskola képet meg, 
rajzolni, mindenekelőtt, a m int tényleg működik, és azután, a hol 
én e működése kiegészítését kívánnám, ott rámutattam e kíván
ságaimra. A mit ajánlottam, nem radikális reformok, mert ilye
nekre a gyakorlóiskolának, meggyőződésem szerint nincs szüksége. 
Csak eddigi munkásságának kiegészítését czélzó javaslatok voltak, 
mely kiegészítés csirái mind most is megvannak. Megvalósításuk 
az összes érdekelt tényezők egyetértése és együttes törekvése mel
lett nem ütközhetik nagy nehézségekbe.

Midőn ezennel befejezem előadásomat, nem tehetem ezt még 
egy kérő szó nélkül, melyet a pædagogiai társasághoz akarok első 
sorban intézni. S ha eddigi szavaim, miként bevezetőleg mond
tam . pusztán egyéni nézetemnek voltak kifejezői : e kérő szót, 
tudom, a gyakorlógymnasium egész tanári testületének nevé
ben mondhatom ki, a nélkül, hogy attól kellene tartanom, hogy 
valaki megczáfolna. Kérem a collegáim és kérem a magam nevé
ben a pædagogiai társaság minden tagját, a ki a gyakorlógymna- 
siumot közvetlen szemléletből eddig nem ismerte, jöjjön el hoz
zánk mennél többször, jöjjön el rendes iskolai óráinkra, jöjjön el 
próbaleczkéinkre, conferentiáinkra, theoreticumainkra, jöjjön el 
és győződjék meg munkásságunkról.

A kik eddig a fgyakorlógymnasiumnak ellenfelei és megtá- 
madói voltak, azok nagyobbára vagy egyáltalában nem, vagy rossz 
informatiók alapján ismerték.

Még egyszer kérem, jöjjenek be műhelyünkbe, figyeljék meg 
munkásságunkat és azután ítéljenek !

Mi mindig nyitott ajtók mellett dolgozunk és mindig min
denkit tárt karokkal fogadunk.

W aldapfel J ános.
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SZÜKSÉGES-E AZ OSZTATLAN NÉPISKOLÁK 
RÉSZÉRE KÜLÖN TANTERV?

«A felvetett nagy jelentőségű kérdésben a tanító-egyesületek 
véleményét kivánom megismerni, mert különösen az osztatlan 
elemi népiskolákban gyakorlatilag működő tanítókat tartom első 
sorban hivatottaknak arra, hogy irányadó véleményt nyilvánít
sanak.»

Tudják-e önök, ki tette ezen nyilatkozatot ? Tudják-e önök 
ki kivánja a tanító-egyesületek véleményét, egy — igénytelen fel
fogásom szerint nagy jelentőségű kérdésben megismerni ? Az a 
férfi, a ki bennünket, szerény népnevelőket, azon népnevelőket, 
kik fölött bíráskodni bármely állásban levő egyének — falusi 
birák, írnokok, adószedők, stb. — is hivatottaknak és feljogosí
tottaknak érzik magukat, véleménynyilvánításra felhív — nem 
kevesebb, mint a magyar közoktatásügy fő-fő intézője, a szelle
miekben az ország első embere, a magyar közoktatásügy m i
nisztere.

Nem is nagyon régen azon magaslatról még így szóltak 
hozzánk : «Nekem az önök tanácsára nincs szükségem. Ha vala
mely ügyben tájékoztatást kívánok, itt vannak az én tanácsosaim».

Nem lélekemelő [öntudat-e, nem kell-e, hogy keblünket fel
melegítse azon gondolat, hogy ez időszerint véleményt nyilvání
tanunk nemcsak szabad, de erre egyenesen felszólíttattunk.

Azt hiszem, hogy miniszterünk atyai jóságának, irántunk való 
bizalmának az által felelünk meg leginkább, ha az elébünk adott 
kérdésben tudásunk teljes erejével, tapasztalatunk minden oldalú 
megfontolásával, a lehető legöszintébben nyilatkozunk.

A kérdés nagy fontosságát eléggé bizonyítja azon körülmény, 
hogy az összes elemi népiskolák 71 '29 százaléka osztatlan — nem 
régiben ezen viszony még 79% volt — s a  népiskolába járó ta n 
köteleseknek több mint fele ily iskolában nyeri képzettségét.

Szükséges-e ezek részére külön tanterv?
Vegyük fel először is azon esetet, hogy ez iskolák számára 

külön tanterv szükségessége mondatnék ki. Vájjon követelhető 
volna-e ez esetben, hogy a mérsékelten osztott iskola ugyanazon 
tanterv alapján álljon melyen a teljesen osztott ? Nem természe-
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tes következménye volna-é ezen megállapodásnak, hogy külön 
tanterv követeltetnék a két, három, négy és öt tanítóval híré iskola 
számára ? De itt még nem volna megállapodás. Ugyan ezen alapon 
külön tantervet követelhetnének a szőlőműveléssel, a földmivelés- 
sel foglalkozó vidékek iskolái; külön tantervet a nem magyar ajkú 
vidékek iskolái, különt azon iskolák, melynek növendékei nem 
magyar ajkúak, de tannyelvül mégis a magyar nyelvet fogadták 
el. Sőt javaslatba hozatott már azon terv is (L. Néptanítók Lapja 
45. szám) — m it egyébként eléggé kárhoztatni nem lehet, mert az 
által a régi kasztrendszer állíttatnék vissza, — hogy tétessék kü
lönbség az elemi és a tulajdonképi népiskola között : az első a 
középiskolákra készítene elé, az utóbbi nevelné a nép gyermekeit. 
Nagyon természetes, hogy ezen iskolák mindegyike számára szin
tén külön tanterv volna készítendő. Hova vezetne ez ? A népiskola 
oly eldarabolására, hogy nincs a föld kerekségén ember, a ki azok 
között eligazodni képes volna. Ezt megengednünk egyátalán nem 
lehet, nem szabad!

Ezen országnak minden egyes polgára egyenlő jogokkal és 
egyenlő kötelességekkel bír ; a törvény előtt, a választói jog gya
korlásában, a hadkötelezettséget illetőleg mindenki egyenlő : kell 
tehát, hogy a mindenki számára szükséges alapműveltség meg
szerzését illetőleg is mindenki ugyanazon törvény, ugyanazon tan 
terv alatt álljon, — illetőleg jogainak gyakorlására és kötelességei
nek teljesítésére ugyanazon tanterv alapján készíttessék elő.

Űgyde sokkal könnyebb ezt kimondani, mint a gyakorlatban 
végrehajtani. Mert elvitáz hatatl an tény, hogy az osztatlan iskola 
tanítója egy-egy osztálylyal, még a keresztülvihető osztálycsopor
tosításokkal is, alig több, mint negyedrésznyi óraszámban foglal- 
kozhatik hetenkint, viszonyítva az osztott iskolák tanítójához. Igaz 
ugyan, hogy az osztatlan iskolákban az egy-egy osztályban levő 
növendékek száma csekély, és így a tananyag begyakorlásában és 
számon kérésében sok idő takarítható meg : de az új tananyag 
közlésére, illetőleg kifejtésére, az osztott iskolákban osztályonként 
szintén nincs több időre szükség, mint az osztatlanokban. Hogy az 
idő negyedrészében annyit, mint annak egészében elvégezni nem 
lehet, az bővebb magyarázatra nem szőrül. Ehhez járúl, hogy az 
osztatlan iskolák rendesen kisebb falvakban vannak elhelyezve, 
hol a tanítási idő tíz hónap helyett csak nyolcz hónap : tehát a 
tanítási idő rövidebb. azon idő pedig, melyben a növendék a ta-
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nultak egy részét rendesen elfelejti, hosszabb. Az osztatlan iskolák 
tanulói e mellett a családi körből korlátoltabb képzet-anyaggal 
lépnek az iskolába, mint az osztott iskolák tanulói. A szegény em
bernek, mint a kinek gyermekei az osztatlan iskolát látogatják, az 
élet gondjai miatt, még ha képessége volna is, nincs ideje, hogy 
gyermekeivel foglalatoskodjék. Ezen hiányt szintén az iskolának 
kell pótolnia. Ezen kívül figyelmünket nem kerülheti el, hogy az 
osztatlan iskolák nagyobb számban a nem magyar ajkü vidékeken 
vannak elhelyezve. Akár elfogadja az iskola tanítási nyelvül az 
állam nyelvét, akár mint tantárgyat tanítja azt,— ez iskola olyan
nal van még terhelve, a mivel a magyar ajkú, különösen osztott 
iskolának küzködnie nem kell.

Az osztott és osztatlan iskolák viszonyának kutatásánál még 
egy dologról nem szabad megfeledkeznünk. Az osztott iskolában a 
tanító egész figyelmét a tárgyalás alatti tananyagra és a tanítandó 
növendékekre összpontosíthatja. Nem így az osztatlan iskola tan í
tója: neki e mellett figyelmét a csendes foglalkozások ellenőrzé
sére s a többi osztályok fegyelmezésére is ki kell terjeszteni. Ebből 
kitűnik, hogy az osztatlan iskola tanítója ugyanazon időben is a 
lelki energiát sokkal nagyobb mértékben kimerítő munkát végez, 
mint az osztott iskola tanítója. Úgy, hogy e szempontból is véve 
fel a dolgot, az 1868-i 38-ik törvény azon intézkedését, mely az 
osztatlan iskola tanítóját heti 32 órára kötelezi, az osztott iskola 
tanítójánál pedig 24—-26 órával is megelégszik, — egyenesen 
inhumánusnak kell kijelentenünk.

Mindezekből az következik, hogy az osztott és osztatlan isko
lákat ugyanazon tanterv alá vonni nem lehet, — tehát az elkerül
hetetlenbe bele kell nyugodnunk és azt mondanunk: adjunk hát az 
osztatlan iskoláknak külön tantervet ! Ezt tennünk azonban nem 
lehet, nem szabad ; mert ez által az iskola egysége, a leendő pol
gárok nevelésének egyöntetűsége bontatnék meg. Pedig régen 
megmondta D’Azeligo Massimo, az olasz egység megalkotóinak 
egyike, még a nagy mü kezdetén : «Mielőtt megalkotnók Olasz
ország egységét, nekünk olaszokat kell képeznünk!» Midőn az 
állam a népképviseleti alkotmány alapján áll : az iskola egységének 
megbontása elkerülhetetlenül az állam egységének megbontását 
vonná maga után.

Vizsgáljuk már most azon módozatokat, melyek szerint ugyan
azon tanterv mellett, az iskola egysége meg volna őrizhető.
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Ha az osztott és osztatlan iskolák ugyanazon tanterv szerint 
működnek, ez esetben a tananyag terjedelmére és a feldolgozás 
minőségére nézve három eset fordulhat elő.

l..Első esetnek föltételezhető, hogy az osztatlan iskolákban 
ugyanazon tananyag ugyanazon terjedelemben követeltetik, mint 
az osztottakban.

9. A tananyag ugyanaz, de feldolgozása terjedelemben a 
szerint változik, a m int az iskola osztatlan, két, három stb. és hat 
tanítóval bír.

3. A tananyag némely része ugyanaz és ugyanazon terjede
lemben dolgoztatik fel az osztatlan iskolában, m int az osztottban ; 
csakhogy ezen kiszakított részekből annyi vétetik fel, a mennyi az 
iskola tanítóinak számához képest felvehető.

Vizsgáljuk ezen eseteket.
Hogy az osztatlan iskolában ugyanazon tananyag ugyanazon 

terjedelemben, m int az az osztottak számára elő van írva, el nem 
végezhető, az az osztott és osztatlan iskolák helyzetének természe
téből önként következik. A ki ellenkezőt állít, az vagy minden 
emberi erőt meghaladó munkát kiván az osztatlan iskola tanítójá
tól, vagy magát csalja, vagy másokat kíván csalni. Még ha a taní
tóban meg volna is a testi és lelki erő a m unka elvégzésére, de a 
növendék lelke szerves jellegű, kinek a nyújtott lelki táplálék 
megemésztésére és áthasonítására időre van szüksége. A természet 
törvényei a szellem világában is tekintetbe vételt követelnek.

Lássuk a második esetet. Hogy erre nézve tájékozást szerez
zünk, csak egy osztatlan iskola számára készült 8 bármely tan
tárgyra vonatkozó s a zsenge növendék kezébe szánt könyvecskébe 
kell bepillantanunk.Vagy van azon könyvecskében határozott rend
szer vagy nincs. Az első esetben az egész csupa adat, csupa szám, 
a tárgy váza, hús, vér és idegek nélküli élettelen holt keret. Hogy 
életnélküli anyag éltető hatású nem leh e t— az bővebb megokolást 
nem kiván. Az osztályozások, meghatározások, összevonások csak 
bővebb magyarázatok után érezhetők meg. Erre pedig, ily rend
szer mellett idő nincs. Ha nincs a könyvecskében rendszer, akkor az 
ép oly keveset ér. Már én nem tehetek róla, de az én szilárd meg
győződésem az, hogy a tudomány, legalsó elemeiben is, rendszer
ben nyújtandó. Épen abban különbözik a tudomány az ismeret
halmaztól, hogy az első szerves alakban —  rendszerben, — az 
utóbbi idomtalan tömegben jelenik meg. Az iskolának feladata az,



hogy növendékeit következetes, rendszeres gondolkodásra tanítsa. 
E czél össze-vissza hányt adatok közlésével el nem érhető. Én 
ugyan a szabad, minden kézikönyv nélkül váló oktatásnak vagyok 
barátja, mert a kézikönyv használata válaszfal a tanító és tanít
vány között, a tanítót a szabad mozgásban gátolja, a növendéket 
pedig a figyelmetlenségre csábítja («minek hallgassak, úgy is ott 
van a könyvbenu, gondolja a növendék). Hogy mégis ezt hoztam 
fel kiindulási pontúi, ennek oka abban keresendő, mivel annak 
használása túlságosan el van terjedve. De a mi igaz a kéziköny
vek alapján való tanításról, ugyanaz érvényes, sőt talán fokozot
tabb mértékben, a szabad tanításra nézve.

Végül ha a tanítandó tananyagból csak egyes töredékeket 
szakítunk ki, de ezen töredékeket az osztatlan vagy mérsékelten 
osztott iskolákban ép oly terjedelemben tárgyaljuk, mint a teljesen 
osztott iskolákban : akkor az így nyújtott műveltség ép oly töredé
kes, ép oly hézagos, ép oly egyoldalú lesz, mint maga a tananyag.

Az elmondottakból az következnék, hogy az osztott és osz
tatlan vagy mérsékelten osztott iskolák ugyanazon tantervre, m int 
alapra, nem helyezhetők. A külön tanterv álláspontja a felhozott 
államérdekek, de különösen a népiskola érdeke szempontjából meg 
nem engedhető.

így állván a dolgok, az a kérdés, mi már most a teendő.
A kérdés helyes megoldása végett talán nem lesz felesleges 

más országok gyakorlatára, illetőleg tanférfiaiknak e kérdésben 
elfoglalt álláspontjára is kiterjeszkedni.

Eddig mi nevelésügyi kérdésekben megszoktuk első sorban 
a németektől tanácsot kérni. Sajnálattal kell ezúttal kijelentenem, 
hogy nincs tudomásom felőle, hogy mi a gyakorlat a németeknél, 
vagy mi a felfogás azok nevelőinél az osztott és osztatlan iskolák 
viszonyát illetőleg. Hogy e végből tájékoztatást szerezzek, felvetet
tem e kérdést még 1892-ben, illetőleg kifejezést adtam álláspon
tomnak Dittes Pædagogiumâban ; majd más alakban a Worms- 
ban megjelenő «Neue Bahnen»-ben 1898-ban. Ez utóbbi esetben 
dr. Schuerer szerkesztő megigérte, hogy e tárgyra még visszatér ; 
de erre még mind ezideig hiába vártam.

Francziaország tanügyének intézői a különböző helyzetben 
lévő iskolák közötti eltérést az által kívánták mennél csekélyebb 
fokra szállítani, hogy lehetőleg kevés fejlődési lépcsőzetet vagy 
csoportot vettek fel s minden magasabb csoport mértékéül nem az
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eltöltött időt, hanem  az elért eredményt állították fel. így Franczia- 
országban a tanköteles kor az 5-dik életévtől a 13-dik életév betöl
téséig terjed. Az iskola tanfolyamokra osztatik: van pedig előkészítő 
tanfolyam (cours préparatoire), elemi tanfolyam (cours élémentaire), 
közép tanfolyam (cours moyen) és felső tanfolyam. Az előkészítő 
tanfolyam mértéke, (mely egyébként hiányozhatik is) nincs meg
állapítva, mert annak munkáját az elemi tanfolyam is végezheti ; 
egyébként bármily csekély eredményt ért is el a növendék, ha 
nyolczadik évét betöltötte, az elemi tanfolyamba helyeztetik. Hogy 
e növendék a középső tanfolyamba léphessen, kell, hogy a nyom
tatott szöveget folyékonyan olvassa, az íro ttat megkezdette legyen ; 
előmondás után kisebb mondatokat helyesen le tudjon írni ; tud 
jon két alapműveletet és a szorzótáblát; tudjon jól imádkozni; 
tudja a káté első részét, s valamit a földrajzból és történelemből. 
A felső tanfolyamba való belépés föltétele : a nyomtatott és Írott 
szöveg folyékony olvasása, jó és helyesírás, a számtani négy alap
műveletben való teljes jártasság, a földrajz és a történelem nagy 
eseményeinek általános (passable) ismerete. A felső tanfolyamot 
záró vizsgálat rekeszti k i; ennek mértéke némileg magasabb, mint 
a mi elemi hatodik osztályunké.

Az 1880-ban Párisban tartott pædagogiai kongresszus a szó
ban lévő tárgyra nézve a következő határozatot hozta: «Tekintetbe 
vévén, hogy m inden iskolának czélja ugyanaz, és hogy annak el
érése, bármily módon is, nagy jelentőségű, — a kongresszus azon 
véleményben van, hogy a népoktatás tanterve minden falusi iskolá
ban egyenlően kötelezővé tétessék és hogy annak szerkesztésében 
a szajnai (departement-) tanterv legyen irányadó». (L. Manuel de 
l ’enseignement primaire, par Eugen Rende. Paris, 1881.)

Az itt bem utatott vázlathoz csak annyit kívánok tenni, hogy 
a franczia falusi vagy osztatlan iskolákban a felső tanfolyam kevés 
helyen van meg.

Az angol iskolákról a felvetett szempontból keveset mond
hatunk. Annyi tény, hogy az angol népnevelési szervezetnek is 
Achilles-sarka a falusi vagy osztatlan iskola. A tanköteles kor a 
harmadik életévtől a 14-ik életév betöltéséig; az iskola két tan 
folyamit (standard), melyet egy előkészítő tanfolyam előz meg. Az 
1862-ben hatályba léptetett ú. n. «Átvizsgált Rendelettár» (Revised 
Code) szerint, az iskoláknak az államsegélyek (grants) részint az 
iskolalátogatás, részint a megejtett vizsgálatok mértékéhez képest
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engedélyeztettek. «Ezen vizsgálatokon az előléptetések a felsőbb 
fokba (standard) nem a kor, hanem az osztályok szervezetének 
(tananyag) megfelelőleg ejtettek meg az iskolában.» Látjuk tehát 
itt is, hogy az évfolyamok az osztályokkal nem azonosaknak vétet
tek. Tényleg az angol falusi osztatlan iskolák, a negyedik tan
folyamon túl, nagyon kis mértékben vannak kiépítve. (L. State in 
its relation to Education, by H. Craik. London, 1896.)

íme ennyi az, a mit a cultura élén álló nemzetek népiskolai 
szervezetéből az osztott és osztatlan iskolák viszonyát illetőleg, 
tájékoztatásul találhatunk. Hát bizony ez nem sok.

Sokkal több és részletesebb tájékoztatást találunk ennél a 
szóban forgó kérdésre nézve, a kis Eománia iskolaszervezetében.

Miként eshetett meg, hogy míg ily fontos kérdésben, mint a 
milyen az osztott és osztatlan iskolák viszonya, a nagy nemzetek
nél határozott iránynyal nem találkozunk, addig ugyanazon kér
désben egy kis nemzetnél törvénybe iktatott rendszerre bukka
nunk — nem tudom. Sejtem azonban, hogy erre befolyással lehe
te tt az ország helyzete (agricultur állam), nemkülönben azon 
körülmény, hogy — az uralkodó családjánál fogva— összeköttetés
ben van a pædagogiai nagy nemzettel. Bármiként legyen is a 
dolog, a tény meg van. Használjuk fel az alkalmat, tanuljunk tőle: 
tanulni, egy kis nemzettől is, nem szégyen.

Bomániában —  az 1892-ben szentesített törvények és annak 
végrehajtása czéljából kiadott rendeletek szerint — kétféle iskolák 
vannak, ú. m. : a) városi, b) falusi iskolák. Az utóbbiak ismét 
1. magasabb fokú, 2. alsóbb fokú és 3. pusztai elemi iskolákra osz
tatnak be. A tananyag három tanfolyamra osztatik be, ú. m. alsó-, 
közép- és felső tanfolyamra. Az alsó tanfolyam a pusztai, az alsó- 
és középső tanfolyam az alsó fokú falusi, a teljes tanfolyam a m a
gasabb fokú falusi és városi iskolákban oktattatik : és pedig oly 
formán, hogy az alsó tanfolyam tananyaga a városi és magasabb 
fokú falusi iskolák első és második osztályában, a középső tanfolyam 
tananyaga a városi iskolák harmadik és a felsőbb fokú falusi isko
lák harmadik és negyedik osztályában, a felső tanfolyam tananyaga 
a városi iskolák negyedik és felsőbb fokú falusi iskolák ötödik osz
tályában dolgoztatik fel.

Ezen szervezetben egy igen fontos elv, nevezetesen a tan
anyag azonosságának elve nyer kifejezést. Ezen elv a tárgyalás 
alatti kérdésre nézve talán így volna formulázható : az iskola egy-
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gégének a tananyag azonosságában kell állnia ; minden osztály 
tananyagának, úgy az osztatlan, mint osztott iskolában, úgy meny- 
nyiség, minőség, m int kiterjedésre nézve, ugyanannak kell lennie : 
mivel azonban az osztatlan iskolában egy osztályra hasonlítbat- 
lanúl kevesebb tanítási idő esik; úgy egy-egy osztálynak tananyaga 
az osztatlan vagy mérsékelten osztott iskolában hosszabb időre 
terjesztendő ki. Milyen egyszerű, milyen természetes ezen elv! És 
még sem akarják megérteni ! Valóságos Columbus tojása.

Kartársaim talán meg fogják nekem bocsátani, ha e pontnál 
fölidézem azon indítványt, melyet a fölvetett kérdésben még 
1891-ben tettem (1. Népnevelők Lapja, 1891. 6. sz.). Ezen indít
vány megvalósítását akkor még jó barátaim is kivihetetlennek tar
tották. Azt mondották, hogy az én indítványom foganatosítása 
által a tanítói testület egysége bontatnék fel, stb.

Mielőtt e kifogásra felelek, térjünk vissza a román iskola
szervezetre s vonjuk le abból a következtetést.

Nem mondom én azt, hogy e szervezet mindenben követésre 
méltó, mely ellen semmi kifogás nem volna tehető : de igen is azt 
mondom, hogy az, különösen ránk nézve, mint a kik szintén 
agrárállam vagyunk, felette tanulságos : először, mert a tananyag 
azonosságának elvét gyakorlatilag megvalósítja, másodszor, m ert e 
téren úttörő

Mindenek előtt nem helyeselhetem a városi és falusi iskola 
megjelölést. A falusi iskola, kedvező körülmények mellett, lehet 
belsőleg ep oly fejlett, sőt fejlettebb, mint egy városi iskola. Sokkal 
helyesebb volna az osztott és osztatlan iskola elnevezés, az előbbi 
két, három stb. tanítóval. Mint láttuk továbbá, a román városi 
népiskolák négy osztályúak. Korunkban a világ már sokkal elő- 
haladottabb, hogysem a minden polgár számára szükséges ismeret- 
anyag négy osztályban, illetőleg négy év alatt elsajátítható lenne. 
És ha mégis erre törekszünk, a tanulók túlterhelése elkerülhet- 
len ; a mint ez a szó alatti tanterv részleteiből világosan ki is 
tűnik és pedig legfeltűnőbben a számtan tanmenetében. Ugyanis 
az első osztály számára az 1— 100-ig menő számkör, a második 
osztályra az egész számokkal való számolás és a tizedes törtek, a 
harmadik osztályra a közönséges törtek, a régi és új mértékek, a 
negyedik osztályra az egyszerű és összetett hármasszabály és egyéb 
polgári ügyszámítások vannak előírva. A közönséges törtek egy 
kilencz, a hármasszabály egy tíz éves gyermek számára sokkal
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nagyobb mértékben tápláló szellemi tápanyagok, hogysem azok 
azt, ezen korban megemészteni képesek lennének. És így van ez, 
kisebb-nagyobb mértékben a többi tantárgyakkal is. Nem helyesel
hető továbbá, hogy ezen szervezetből a népiskoláknak a középisko
lákra előkészítő jellege túlságos mértékben kidomborodik. A nép
iskola kell, hogy első sorban önczélú intézet legyen, s ha módosí
tásra, alkalmazkodásra van szükség, ne a népiskola alkalmazkodjék 
a középiskolához, hanem megfordítva a középiskola a népiskolá
hoz. Ezt kívánja a népiskolának alapvető jellege is.

Lássuk már most, hogy az előzők után minő alakot kellene 
népiskolánknak öltenie.

Mindenek előtt elkerülhetlennek vélem, hogy a tankötelezett
ség kora, a mindennapi iskolát illetőleg, legalább a 14. életév be
töltéséig kiterjesztessék ; legfeljebb annyi engedményt lehetne 
tenni, hogy a 12 éven túl lévő gyermekek, a nyári mezei munkák 
ideje alatt, az iskolalátogatás alól felmentessenek. Ez elkerülhetlen 
szükségesség. A 12. évtől a húszig menő kor, m int a mely utóbbi 
már olyan kor, hogy a tanultak értékének tudatával bír s e mellett 
már van alkalma azokat a gyakorlatban értékesíteni, sokkal 
nagyobb idő ahhoz — mert az ismétlőiskola csak a papiroson van 
meg —, hogysem az ifjú ezen idő alatt az iskolában tanultakat 
majdnem teljesen elfelejtse. Azonkívül az ifjú és hajadon ezen idő 
alatt van, erkölcsileg is, a legtöbb veszélynek kiteve. A tankötele
zettség 12 évevei a culturállamok között mi úgyis az utolsó helyen 
állunk; mások 14—15 évnél vannak, s 18-at sürgetnek. Ez tovább 
így nem maradhat.

A mi a mi hatosztályos népiskolai rendszerünket illeti, ezt a 
jövőben is megtartandónak vélném : mert ez először történeti 
traditióval — már Comenius így állapította ezt m eg- , másodszor 
törvényes alappal bír, így fogadta el azt az 1868-ik évi XXXVIII. 
törvónyzcikk ; és így ezen rendszer már mintegy a nemzet vérébe 
átment.

A mi a tananyag azonosságának elvét illeti, az ezen rend
szerbe a következő módon volna beillesztendő : az osztott iskola 
négy első osztályának] tananyaga az osztatlan iskolában hat 
évre, a két tanítóval bíróban öt évre terjesztetnék ki ; a három 
vagy több tanítóval biró iskola egy-egy osztály tananyagát már 
elvégezhetné. Nagyon jól tudom én azt, hogy az osztatlan és mér
sékelten osztott iskola közvetlen tanítási ideje még így sem felel
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meg az osztott iskola tanítási idejének ; de ezen körülmény részint 
a növendékek nagyobb érettsége, részint a csendes foglalkozások, 
továbbá — noha a Bell-Lancaster-féle rendszernek nem nagy 
barátja vagyok — a nagyobb növendékeknek az ifjabbak technikai 
gyakorlatai és a tananyag begyakorlásánál való segítségül vétele 
által volna kiegyenlíthető. Az ötödik és hatodik osztály tananyaga 
az osztatlan iskolában a hetedik és nyolczadik évre a két tanítóval 
biró iskolában a hatodik és hetedik évre esnék. Nagyobb községek
ben a népiskola hat osztályához az egy-, két- vagy három osztály- 
lyal biró s földművelési-, ipari- és kereskedelmi színezettel beren
dezett polgári iskola csatoltatnék. És pedig ott, hol a népiskolában 
csak két tanító van, egy-egy évfolyamú polgári iskola is elégséges 
volna ; hol már több tanító működik, a polgári iskolának is két 
vagy három osztálylyal kellene bírnia. Az így szervezett polgári 
iskola volna aztán igazán polgári iskola ; a mostani polgári iskola 
legfeljebb alsóbb fokú hivatalnokokat képző intézet; legkedvezőbb 
esetben helyettesíti a helyileg hiányzó reáliskolát vagy gym- 
naeiumot.

Föltévén azon esetet, hogy a tankötelezettség a jelenlegi 
keretben marad, akkor az ötödik és hatodik osztály tananyaga, 
illetőleg az utolsóé — a két tanítóval biró iskolánál — az ismétlő 
iskola számára maradna. Hogy ezen iskolák, ez idő szerint, egy- 
átalán nem boldogulnak, a legjobb esetben is csak tengődnek, azok 
tartalom hiányának, illetőleg azon körülménynek tudható be, 
hogy nincs számukra meghatározott tananyag előírva.

Mint már fentebb is említettem, ezen szervezet mellett is az 
osztatlan és mérsékelten osztott iskolákban az egyes tantárgyak 
tanítására fordított idő nem felel meg azon időnek, mely az osztott 
iskolákban ugyanazon tantárgyak tanítására fordíttatik. Hogy 
tehát az első fajta iskolákban is a tanító minden növendékkel 
minél többet foglalkozhassék, m ert csak a közvetlen foglalkozás 
biztosíthatja a teljes sikert; némely tantárgyban és osztályban 
csoportosításra van szükség. Ilyen csoportosítások, igénytelen fel
fogásom szerint, a következő tantárgyakban és osztályokban léte
síthetők: 1. a vallástanban a három alsó és három felső osztály
ban ; 2. az olvasás és írásban a harmadik és negyedik, továbbá az 
ötödik és hatodik osztályban; 3. a földrajzban a negyedik és 
ötödik osztályban ; 4. a történelem és alkotmánytan az ötödik és 
hatodik osztályban ; 5. a természetrajz az ötödik és hatodik ősz-
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tályban ; 6. a természettan szintén az ötödik és hatodik osztály
ban ; 7. ének és 8. testgyakorlás a három alsó és három felső osz
tályban. Ezen csoportosítások bővebb megokolását fölöslegesnek 
vélem, mivel azok magyarázatukat részint a tárgy természetében, 
részint a növendékek fejlettségi fokában találják.

Ezen szervezet mellett nagyon természetes, hogy a külön 
olvasó, esetleg a külön tankönyv kérdése teljesen elesik.

Csak ilynemű szervezet által felelhet meg a népiskola nemes 
feladatának, ily módon válhatik azzá, a minek lennie kell — igazi 
népnevelő-intézet. Más oldalról csak így végezheti a továbbmenő 
intézetek számára is előkészítő szerepét. Ha a népiskolától erejét 
meghaladó munkát követelünk ; ha azt kívánjuk tőle, hogy az 
osztatlan iskola negyedrésznyi idő alatt annyit végezzen, mint az 
osztott a teljes idő alatt; ha az osztatlan iskola tanítóját, a 
nélkül, hogy erre nekik időt engednénk, arra szorítjuk, hogy a 
törvény betűinek megfeleljen, illetőleg a különböző tantárgyakkal 
növendékeit teletömje, — akkor a legszükségesebbet kell elhanya
golnia az írás- és olvasásban való szabatosságot és folyékonyságot 
s a számolás elemeiben való jártasságot. Az emlékezetbe tömött 
az iskolából való kilépés után csakhamar elpárolog és az iskolázott 
iljú és hajadon ott van, a bol a teljesen iskolázatlan ; mert az 
elfeledetteket feléleszteni nem képes, mivel nincs birtokában 
ahhoz a kulcsnak, t. i. az olvasásnak, nevezetesen a kedvvel és 
készséggel olvasásnak. Hogy az alapok hiányos lerakása, a tovább
tanulóknál is, mily botránykő : erről a középiskolák első-második 
osztályainak bukottjai eleg szomorúan tanúskodnak.

Tehát ugyanazon tanterv, ugyanazon tananyag az osztott és 
osztatlan iskolák számára, de megfelelő idő !

Znió váralja.
Somogyi Géza.
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IR O D A L O M .

F in á e z y  E r n ő  : A  m agyarország i k ö z o k ta tá s  tö r té n e te  Mária 
Terézia korában. I. k. 1740—1773. Kiadja a Magyar Tudományos 
Akadémia. 8.-r. 449 1. Ára 4 frt.

Széleskörű kutatás, a legapróbb részletekre kiterjedő forrás-tanul
mány eredménye gyanánt fekszik előttünk e munka : egy darab Magyar- 
ország culturhistóriájából. A tudós szerző, ki hazánk közoktatásügyének 
vezetésében oly előkelő állást foglal el, évekre terjedő tanulmányai ered
ményeinek közrebocsátása által hálára kötelezte le a historikusokat, 
pædagogusokat s általában mindazokat, kik a közoktatásügy története, 
és a mi ezzel egyértelmű, nemzetünk culturális fejlődése iránt érdekkel 
viseltetnek.

Szerző ott vette fel a fonalat, hol azt a boldogult emlékezetű 
Molnár Aladár elejtette volt. Munkája az 1740-dik évvel, Mária Terézia 
trónralépésével kezdődik s az előttünk fekvő kötet végződik az 1773-ik 
évvel, a jezsuita rend eltörlésével, hazai tanügyünk történetének e fontos 
fordulópontjával. Csak a küszöbéig jutunk Mária Terézia nagy közokta
tási reformjainak, de két nagy művelődési korszak mesgyején állva mé
lyen bepillantunk az eszmék nagy harczába, közoktatásügyünknek a 
reformeszmék diadalát megelőző szomorú viszonyaiba.

Nem hiába nevezik az XVIII. századot az ellentétek világának. 
Megszoktuk e századot a felvilágosodás századának nevezni, említésénél 
önkénytelenül eszünkbe jutnak a felvilágosodás apostolainak: Montes- 
quieunek, Voltairenek és Eousseaunak kimagasló alakjai mindazzal, mi 
nevökkel elválaszthatlanul összefügg : alkotmányosság, jogegyenlőség és, 
mit első helyen kell vala említenünk, vallástürelem. De a valóság minő 
távol áll a felvilágosodás eszméitől még nyugaton is, hát még hazánk
ban, hol még a század derekán is alig észrevehető a közeledő felvilágo
sodás első derengése. Fináczy könyvének minden lapja, az e kötetben 
összehalmozott becses anyagnak minden részlete erről ad tanúságot.

A XVIII. század végén az, mit állami közoktatásnak nevezünk, 
sőt még az állami felügyelet is, ha nem is ismeretlen, de a gyakorlatban 
üres fogalmak. Az oktatás az egyház kezében van, s csak egy része a 
vallásgyakorlatnak. Az 1715. évi LXXIV. törvényczikk megadta az 
államnak a felügyeleti jogot, de a kormány azon hitben, hogy az állam 
és a katholicismus érdekei azonosak, a katholikus iskolákban teljesen 
megbízott, feltétlenül átengedte a papságnak s felügyeleti jogát a pro
testáns iskolákkal szemben a legsötétebb valiásgyülölettől vezetve gya
korolta. A ki nem mondott, de világosan látható czél : a protestáns
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iskolák számának apasztása s felvirágzásának megakadályozása. Új isko
lák felállítását nem engedélyezték, a már fennállók tanulmányi szín
vonalát lesüllyesztették s csak kivételesen engedték meg, hogy a protes
táns egyházak egy-két magasabb iskolát is tarthassanak fenn. Minden 
módon meggátolni igyekeztek, hogy a hazai protestánsok külföldi hit- 
sorsosaikkal érintkezve fenmaradásukra a külföldön erkölcsi és tudomá
nyos erőt merítsenek. A külföldi egyetemek látogatását, mi 1725-ig tel
jesen szabad volt, ez időtől fogva mindinkább megnehezítették s végre 
csaknem teljesen lehetetlenné tették. A külföldről behozott könyveket 
revisio alá vetették s hogy a revisio mily szellemben történt, arra elég 
megjegyeznünk, hogy azt a nagyszombati egyetem által e czélra kikül
dött két jezsuita végezte. « A pozsonyi bírálók valóságos irtó hadjáratot 
indítottak nem annyira könyvek, mint szók és kifejezések ellen, melyek 
theologiai felfogásukkal ellenkeztek.» Hogy e rendszer Pascal, Voltaire, 
Montesquieu és Locke művei előtt Magyarország kapuit bezárta, a mon
dottak után nem csodálkozhatunk, de a revisiorok nem kegyelmeztek 
tek meg Milton «Elveszett Paradicsomá»-nak és Károli Gáspár biblia- 
fordításának sem. Karöltve járt az egyházi hatalom revisiójával a világi 
hatalom censurája, mely szent borzalommal fordult el mindattól, mi a 
nemzeti törekvésekre emlékeztetett. Molnár Gergely grammatikájának 
3422 példányát kobozták el 1752-ben Debreczenben, mert benne ily 
mondatot találtak : «Kákóczy György sokat harczolt Magyarországért». 
Ily atyai gondoskodás mellett természetes, hogy a protestáns iskolák 
sem szellemileg, sem anyagilag nem igen fejlődhettek. Legtöbb csak 
grammatikai iskola volt s az ilyenekben rhetorikát vagy philosophiát 
tanítani szigorúan tiltva volt. A magasabb iskolákban is elvétve találunk 
itt-ott a latin nyelv mellett némi bölcsószetet, mathesist, történelmet és 
földrajzot. A természettudományok, a modern nyelvek, sőt még a ma
gyar nyelv is száműzve voltak az iskola falai közül.

Az ország közműveltségének nagy és általános képét azonban 
nem a protestáns, hanem a katholikus iskolák szabták meg. Itt a jezsui
ták adták meg az irányt. Nemcsak azért, mert az ország egyetlen egye
teme, a nagyszombati, vezetésük alatt állott, nemcsak azért, mert a 
katholikus iskolák legtöbbjében ők tanítottak, hanem főképen azért, 
mert az ország összes iskoláira rányomták híres tanulmányi rendsze
rük bélyegét. E rendszer kitűnő tulajdonságai ép úgy ismeretesek, mint 
nagy gyöngeségei s csak azt akarjuk megjegyezni, hogy a haladó idővel 
amazok mindinkább eltűntek, s emezek mindinkább előtérbe léptek. 
Mivel «a Jézus-társaság első sorban nem tanító, hanem térítő rend, az 
iskola neki eszköz és nem czél volt». Innen következett, hogy a jezsui
ták tanítása mindinkább lelketlen formasággá zsugorodott össze, mely
ben az értelem- és kedélyképzésnek hely többé nem jutott. Minden a
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külső hatásra, a nagy közönség lebilincselésére volt kiszámítva s e czélra 
az emlékező tehetség fejlesztése tette a legjobb szolgálatot. Ékes, leg
többször a tanár által készített latin szónoklatok a nagy fénynyel ren
dezett iskolai ünnepeken, és az igen gyakran rendezett iskolai színi 
előadások a nagy tömeg szeme előtt nemcsak eltakarták e tanítási rend
szer teljes ürességét, hanem a jezsuita iskolákat a népszerűség legmaga
sabb fokára emelték.

Fináczy teljesen tárgyilagos előadása jellemző világosságot vet a 
hazai jezsuita iskolákra a múlt század közepén. Bemutatja tanulmányi 
rendszeréket a gymnasiumban, a grammatikai, az irodalmi tanítást és a 
vallásos nevelést előmozdító Mária-testületeket. A gymnasiumi tanítást 
követte a két évből álló philosophiai tanfolyam, melyen logikát, mathe- 
matikát, physikát és etbikát tanítottak. A történelmet csak 1735-ben 
«külső nyomásnak engedve» vettek fel tanrendjükbe s hogy minő módon 
tanítottak, Fináczy könyve igen érdekesen világítja meg. Történelmi 
könyveik —- mellékesen megemlítve : háborúk, vallási ügyek és curiosu- 
muk gyűjteményei — az európai államokat katholikus és nem katholi- 
kus országokra osztották s az utóbbiakkal nagyon rövidesen bántak el. 
A római történetben ilyforma «bonyolultaknak» nevezett kérdésekre 
bukkanunk : Hányszor vonult ki a római nép ? Mily hadvezéreket öltek 
meg az övéik ? Kik ölték meg magukat ? stb.

Határozottan fölötte állottak a jezsuiták iskoláinak a kegyesren
diek iskolái. Ez iskolák — számszerint 22, 1766-ban — magukon viselik 
a jezsuita typust, de a piaristák a kor követelményeihez jobban tudtak 
alkalmazkodni. Nemcsak a reáliáknak engedtek tágasabb tért tanulmá
nyi rendszerökben, nemcsak a hazai történelmet és a földrajzot tanítot
ták, mint külön tárgyat, hanem, mint a szerző igen szépen kimutatja, 
bölcseleti tanításuk is kitűnt egyszerűsége és világossága által. Közel 
állottak a piaristák iskoláihoz a pálosok pápai és újhelyi gymnasiumai, 
sőt a pálosok a hazai nyelv szélesebbkörü használatában még felül is 
haladták a piaristákat.

Kiegészítették a katholikusok iskoláit a convictusok, melyek túl- 
nyomólag nemesi convictusok voltak, azaz csak nemes ifjak kiművelé
sére voltak szánva és csaknem mind a jezsuiták vezetése alatt állottak. 
A tanulmányi rend ugyanaz volt, mint a rendes jezsuita iskolákban, 
kibővítve némely tárgyakkal (franczia, német nyelv, táncz stb.). Fegyelem 
tekintetében azonban e convictusok, ugylátszik, sok kívánni valót hagy
tak fenn.

Mint a középiskolák, ép oly alacsony színvonalon állottak a jogi 
iskolák is, hogy a teljesen elhanyagolt népiskolákat ne is említsük. 
A protestáns iskolákat megzsibbasztotta a kormány rosszakarata, a 
katholikusokat az iránytadó jezsuiták merev ragaszkodása a régi for-



IRODALOM. G19

mákhoz. Mint az iskolák, olyan volt a közszellem is, s vajmi kevés volt 
azoknak száma, kik a jezsuita tanítás hiányait, ferdeségeit észrevették, 
8 annak, mint báró Orczy Lőrincz, kifejezést is adtak. Azon meggyőző- 
dés, hogy a jezsuiták iskolái s általában hazai közoktatásügyünk re
formra szorulj csak igen lassan kezdett gyökeret verni a múlt század 
közepétől kezdve nem annyira a közvéleményben, mint inkább egyes 
felvilágosultabb hazafiak elméjében. A kezdet a kormány köréből indult 
meg. Itt jöttek a nyugati eszmemozgalmak hatása alatt annak tudatára, 
hogy az iskolai tanítás még sem lehet a theologia szolgálója, hogy az 
ifjúság nevelésénél az államnak igen fontos érdekei forognak kérdésben. 
Bécsben már Ш . Károly korában felismerték ezt s 1735-től kezdve a 
kormány ismételten tett kísérletet felügyeleti jogának gyakorlására, 
azaz a katholikus iskoláknak a megváltozott korszellem igényei szerint 
eszközlen dő reformjára. Döntő fordulat azonban csak akkor következett 
be, midőn Mária Terézia 1765-ben a helytartótanács kebelében tanul
mányi bizottságot alakított s ennek a katholikusok ép úgy, mint a pro
testánsok tanulmányi ügyeit alárendelte. Ezzel az államhatalom a köz
oktatás vezetésében érvényre emelkedett. Az iskolaügy politikum lett. 
A királynő rendeletére a tanulmányi bizottság 1766-ban megkezdette a 
tanulmányi ügyek revisióját s megnyitotta a reformok korszakát a nagy- 
szombati egyetem újjászervezésével. Hogy e reformokat minő szellem 
hatja át, szinte fölösleges említenünk. Az egyházi szempontok a nevelés
ben háttérbe szorultak, de a reform Bécsből jött s a tanügy új irányítá
sánál a közös birodalom eszméje lépett előtérbe. Az egységesítés — s a  
mi ezzel együtt járt, a német nyelv elterjesztése Magyarországon — 
Mária Terézia államférfiainak vezető eszméje volt s ez eszme szolgála
tába kellett lépni a magyar közoktatásügynek is. Ellentállástól a magyar 
államférfiak részéről nem kellett tartani. Midőn a nagyszombati egye
tem jogi karának újjászervezésénél a királyné Magyarország külön 
közjogának tanítására tanszéket tervezett, magyar hatóság, a magyar 
királyi kanczellária világosítja fel a magyar királynét, hogy külön magyar 
közjog nincsen, ilyet nem ismer, tehát e tanszék felállítása fölösleges.

E fordulópontnál végződik Eináczy munkájának első kötete, mely
nek gazdag tartalmából a fentebbiekben csak is épen jelezhettünk egy- 
egy kiválóbb mozzanatot. A mit Mária Terézia korának megismerésé
nél eddig nélkülöztünk, megkaptuk e műben ; a politikai és közgazda- 
sági történethez az igazi culturhistóriát. Az adott kép teljességének 
szempontjából csak sajnálnunk lehet, hogy a szerző kutatásait nem 
terjesztette ki az erdélyi közoktatásügy állapotára is, mely mint e sorok 
Írójának alkalma volt megismerni, sok tekintetben más képet tüntet 
fel, mint az anyaországé a XVIII. század közepén.

M ika  S á n d o r .
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C sen ger i J á n o s  : A n th o log ist L a tin a . Szemelvények a római lyrikus 
és didaktikus költészetből. Bevezetésekkel és magyarázatokkal. Buda
pest. Franklin-társulat. 1899. Jeles Írók isk. tára : 58. szám. Ára 1 frt. 
216 lap.

Nálunk a régi tanterv tette kötelezővé a gymn. V. osztályában a 
római lyrikusokat, s mondhatni, mindenki megszerette őket. A németek 
is talán utánunk indultak, midőn legalább magánolvasmányul s szép 
költői fordításokban (v. ö. Ausgewählte der röm. Elegiker, übers, von 
Hertzberg u. Teuffel, Stuttgart, 80 pf. ; Schulze : Auswahl röm. Elegiker,
з. kiad., Berlin, Weidmann, 2 Mk 4-0 pf.; Hemme : Am wähl aus Horaz
и. den röm. Elegikern, Berlin, Weidm., 2 M. 20 pf. ; Jacoby : Anthologie 
a. d. Elegikern der Bömer, 4 Heften, Catull-Tibull-Properz und Ovid, 
Lipcse, Teubn.) ki-kiadták őket, s tanítóik ujjongó örömmel kirdették 
lapjaikban, hogy minő kedvvel olvassák az ifjak a római lyrikusokat. 
Hogy is ne ? Jól illenek ezek a lyrai darabok az ifjúkor játsziságá- 
hoz, s a szerelemnek meg-megnyilatkozó indulatai is jobb, ha a köl
tészet zománczával fölékesítve jutnak eléje, mint az iskola falain 
kivül dívó utczai frázisokban, — természetesen a sexualis dolgok kizá
rásával.

Csakhogy a revideált tanterv véget vetett a római lyrikusok 
iskolai olvastatásának s csupán Ovidiust tette helyökbe. Azért is majd
nem azt kell mondanunk : Csengerinek anthologiája post festa került ki 
sajtó alól.

Mikor a revideált tanterv megjelent előleges alakjában, Wirth 
Gyula e folyóiratnak 1899. évi januári füzetében mindjárt kifejezte saj
nálkozását a római lyrikusok elejtésén, azóta pedig már többen nyilvá
nították óhajukat : vajha a lyrikusokat el ne vesztenők ! így maga Csen- 
geri is kifejezte nem rég ebbeli óhaját a kolozsvári tanári körben tartott 
felolvasásában, mely kivonatosan a középiskolai Tanári Közlönyben volt 
olvasható. Valóban, mindnyájunk óhaja, hogy Ovidius Metamorphosisai 
és Fastija helyett vagy mellett a régi módon is szabad legyen tanítani a 
többi lyrikusokat ! Csakhogy mindeddig nem hallottam róla hirt, hogy 
ilynemű engedményt kibocsátottak volna a minisztériumból. Fenmarad 
mindazáltal ama szilárd reményünk, hogy a magyar szabadelvűség itt 
is győzni fog s szabadjára hagyja a latin nyelv mesterét, hogy választ
hasson a régi és újabb könyvek között ; hisz még az én időmbeli tanítás 
is megtűrte, hogy akár a Grysar szemelvényeit vagy a Veresséit, akár a 
Szamosi vagy a Cserny tirocinium poëticumât olvassuk. No meg addig 
is, míg a revideált tanterv egészen életbe lép, bizvást lehet számolnunk 
oly könyvvel, melynek magánolvasását az új tanterv is bizonyára aján
lani fogja, a latin nyelv tanítói pedig mindenha kiváló mintáját lelhetik
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benne a magyaros észnek, a törzsökös fordításnak, az iskolai tanítás 
mikéntjének, szóval egész mesterségüknek.1

Mert mi a latin nyelv tanítójának tiszte ? A kitűzött írót olvastatni, 
azaz lefordíttatni, napnál világosabban megmagyarázni, hogy ekkép év 
végére készséget nyerjenek deákjai az illető író bármely művének 
olvasásához. Ám ha valaki nem ezt a czélt tűzi maga elé, hanem egyéb 
kalandos czélokat szolgál, teszem : illemszabályokat, erkölcsi prédikáczió- 
kat, az egyház tanításának ókori rudimentumait, vagy épen grammatikai 
példatárt stb. keresgél az auctorokban : sok mindent elérhet, de az igazi 
czéltól messze távozik. A fő czél : az író eredeti szövegének, egész gon
dolatmenetének megértése és lehető élvezete ! Ha ennél többre vágyik 
valaki s pláne hirdeti, hogy elérte egyéb czéljait: elismert német 
tanítók szerint is (a kik pedig több órával rendelkeznek nálunk) csupán 
port hint mások szemébe.1 2 * * * * — Vagy talán lemondjunk az eredeti szöveg
nek tudásáról és lehetséges élvezetéről a tartalomnak állítólagos be
hatóbb megértése végett s fordításokkal pótolgassuk az eredetit, miként 
Gyomlay Gyula dr. ajánlotta a múlt iskolai év alatt tartott előadásá
ban?8 Akkor legjobb, ha kijelentjük ország-világ előtt, hogy lemondunk 
tanításunknak egyetlen becses eredményéről, mert nincs többé remé
nyünk, hogy az elénk tűzött feladatot megoldhassuk. Ilyen formán azt 
értük el, a mit Csáky miniszter javasolt a görög írók olvastatása terén ! 
S a milyen tájékozatlan közönségünk minékünk van : rögtön hozsannát 
zeng dicsőítésünkre ; hisz ennél kedvesebb tanításmóddal nem is lep
hetnénk meg deákot, szülőt egyaránt ! . . .

Az ilyen, csupán a tartalmi tudást hangsúlyozó tanításmódnak 
szomorú eredményeit szemlélem én évről-évre mindjobban, különösen 
gyöngébb gymnasiumokból kikerülő kispapjainkon, a kik egy-egy latin

1 A latin irodalmi tanításnak módjára nézve Utasításaink (64- s köv. 
11.) mellett hasznos megfigyeléseket tartalmaznak a következő értekezések : 
Brassai S., Lælius, vagyis hogy kell és hogy nem kell magyarázni az 
iskolában a latin auctorokat, Kolozsvárt, Steinnél, 50 kr. ; Gergye Lénárd, 
A klassz. írók olvastatása, Közoktatás (heti lap), 1888. évf. ; Danielovics K. 
beszámolója az értesítők alapján, Tanáregyes. Közi. 1891—2. 728—740. IL. s 
ugyanezen évben az új osztrák Utasításoknak a klassz, irók olvastatására 
vonatkozó része, 318—325. 11. Talpraesett megjegyzéseket tartalmaz Pola- 
schek czikke is: Beiträge zur Unterrichtspraxis in der Philologie ( Zeitschrift 
lür die oest. Gymn. 1899 szept. 803—823. 11.).

2 V. ö. a Belger-Seyffertj szerkesztésében megjelenő «Berliner Philol.
Wochenschrift» ez. lap isk.-könyvi rovatát, melyet Müller Ferencz vezet, s
melynek idevágó eredményeit 10 éve olvasom és folyton jegyezgetem.

8 A budapesti tanári körben tartott eme felolvasásnak lefolyta és
eredménye eléggé ösmeretes a Tanáregyes. Közlöny tavalyi folyamából.
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theologiai leczkének megértése végett 40—50, sőt 100 szónak sem tud
ják a jelentését, vagy a középkori krónikások s egyházi írók munkáiból 
is csak nagynehezen tudnak néhány sort tisztességesen megérteni, — 
persze, mert nincsen már mellettök a kisegítő puska, mely egész gvmna- 
siumi életökön át főfő támaszuk vala.* — Hát arról szóljak-e, hogy nap
jainkban némely latin tanárok még az alsó osztályok olvasókönyveiben 
is fennakadnak s kissé fogósabb helyeket már nem tudnak lefordítani 
segítség nélkül ; a felsőbb osztályokban pedig, csupán az ú. n. puskák 
állván rendelkezésökre, alaposságra vagy önállóságra egyátalán szert 
nem tesznek ? ! íme tanárképzésünknek egyik nyílt sebe, melyről oktatás
ügyünk vezetőinek minden áron tenni kell ! Mox summa dies aderit : 
ideoque videant consules, ne quid res publica detrimenti capiat !

Azért látok én annyi puskát városaink ószeres boltjaiban, ha be
tévedek hozzájok ; mert nem az iskolában fordítanak le mindent tanítóink 
a deákokkal, s igen kevéssé kérik tőlök számon, hanem egyszerűen fel
adják a következő leczkét ; hisz számítanak rá, hogy a fordítások majd 
pótolják az iskolai munkát. Év végén aztán eladják őket deákjaink a 
boltosoknak olyan állapotban, a mely ékesszóló bizonyíték arra, mennyi 
csalást űztek velők.

Szerintem azonban csak az a becsületes tanítás, mely az ösmeret- 
len szavakat már az iskolában följegyezteti, az egész feladandó részletet 
már előre lefordítja közösen az iskolában s a vonatkozásokat is földeríti, 
hogy aztán otthon csupán az ismétlés munkája várjon a deákra. És csak 
akkor adok deákjaimnak önálló munkát, mikor a reálók összefoglalásával 
vesződöm az iskolában, vagyis mikor már bizhatom, hogy némi útba
igazítás s az ösmeretlen szavak följegyzése után a maguk erejéből is 
könnyen elvégzik a fordítást. Ugyanis czélul tűzöm magam elé, hogy 
deákom ne legyen kénytelen pénzt adni fordításokért s mindenféle 
drága pótlék-könyvekért, hanem miattam akárcsak olcsó szövege legyen :

* Sohasem felejtem el azt az esetet, mely 7-ik osztályos koromban 
Szombathelyen esett meg a nyelvi csoport évvégi vizsgálatán 1881-ben. Egy 
ifjú került közénk a 7-ikre, míg a többi hat osztályt egy protestáns gym- 
nasiumban végezte. Oly gyarló volt az alapja a latinból, hogy állandóan 
azt kellett tataroznia, s mégis meg kellett buknia a maga Ítélete szerint is. 
Házi tanítója is volt, de minden fáradozása kevésnek bizonyult. Szorgal
máért mégis megkegyelmeztek volna néki, ha a vizsgálaton tűrhető feleletet 
tudott volna adni. Felhítták, s a Sestiusért mondott beszédből kellett for
dítania. Gyönyörűen sikerült neki a fordítás, melyet írott fordításunkból 
magolt be ; ámde midőn kérdezte tanítónk : melyik másik helyet fordította 
így vagy amúgy : olyat mondott, a miből kitűnt, hogy nem is a Sestius- 
féle beszéd van kezében, hanem az egyik Catilina-féle. Megjegyzem, hogy 
ez, immár megboldogult tanulótársunk nem volt tehetségtelen egyén.
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mégis boldoguljon ! Ezzel utánzóm a mathématika hivatásos tanítóit, a 
kiknél jóravaló deák alig készül otthon, legfölebb egy-egy példát 
old meg.

Nem akarom azonban ajánlott eljárásommal elejét venni a jó 
jegyzetes kiadások használatának sem. Azon deákoknak, a kik jómódúak 
vagy a közepes színvonalon alul állanak, vagy kevésbbé tudnak figyelni 
az iskolában s az otthoni tüzetes tanulás nélkül nem tudnak ellenni ; 
minthogy gyarló előképzettségűek s akárminó' oknál fogva nincs alap- 
jok : az ilyenek sokat helyrepótolhatuak a jegyzetes kiadásokból, a 
melyek a tanítói praxis szüleményei lévén, a mi viszonyaink között 
szükségképen a tanároknak is hasznára óhajtanak lenni. Mert valljuk 
meg őszintén : kevés olyan gymnasiumi tanár van e hazában, a ki iskolai 
magyarázatos auctora mellett nagyobb kiadásokat is forgatna. Ezzel az 
állapottal tehát számolnunk kell. Ily alapon aztán én is a’ mondó 
vagyok, hogy egy egy derék magyarázatos kiadásnak nagy mi velő hatása 
lehet tanárainkra, tanítványainkra egyaránt, mert minden olvasgatója 
bő hasznát látja.

Csengeri jól felfogta fönnebb vázolt fogyatkozásainkat s magyará
zatos kiadásaiban eddigelé annyi tudományos anyagot tett közkincscsé, 
hogy mindenki csak hálával gondolhat fáradozásaira. Munkáiban nem 
feledkezett meg arról, a mit Beöthy mond iskolai magyar irodalom- 
történetének előszavában : hogy a ki tanulók kezébe szánt munkába fog, 
emlékezzék meg róla, mit mond Eötvös .József a mitée hogyan viszonyá
ról. Csengeri érti talán legjobban class.-philologusaink közt, miként 
lehet megnemzetesíteni a római vagy görög klasszikusokat, vagyis hoz
zánk, magyarokhoz, közelebb hozni s szinte a magunk írói közé avatni. 
Ugyanis a mely írót kezébe vesz, az megelevenül a keze között : élő 
egyénné lesz, a kit megszeretünk és sohasem felejtünk. Fordításai, útba
igazításai, felvilágosító megjegyzései, irodalmi párvonalas idézetei oly 
üdék, oly fejbemászók, hogy ki nem lehet őket törülni az emlékezetből 
egyszeri hallás után sem. A mely deák egyszer hallotta tőlünk, úgy meg
jegyzi őket, mint a magyar irodalom vagy történelem lelkesítő igéit rá
termett tanító szájából. Nem is hiszem, hogy Szarvas Gábor (tirocinium 
prosaicum, Phædrus) óta valamely jegyzetes kiadó emlékezetesebbé, 
vonzóbbá tudta volna tenni a klasszikus írókat, mint Csengeri.

Az ő jegyzetes kiadványai előkészítik, kisérik és összefoglalják az 
iskolai tanítást. Ideális feladatot is teljesítenek, mert a tanár ügyetlen
ségét, feledékenységét, gyarló ösmereteit is kisegítik a hínárból. Szol
gálják, a mennyire csak lehet, a tudományt s a tanítás módszerét is, s 
mondhatni, az egész iskolai munkának hiv mássai. Mondanak továbbá 
olyasmit, a mit a tanár nem szokott betanulásra kitűzni. Sőt olyat is 
közölnek, a mi a tanítókat további gondolkodásra serkenti.
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Commentariusai világosak, szabatosak, de nem hidegen előkelők. 
Formájúk nem törvényczikkelyes vagy dogmaszerű, hanem az iskolai 
érdekesb magyarázatokhoz hasonló. — Bevezetései a szaktudományt 
csupán érintik, de leszűrt vivmányait híven közük, csakhogy nem száraz 
tudákossággal, hanem érthetően, valamint lelkes és meleg hangon, hogy 
az írót megkedveltessék, vonatkozásait és fontosságát megértessék. — 
Az egyes darabok vagy részletek áthidalásai ügyesek, összefoglalásai és 
parallélái meggyőzők, mert találók, igazak, az illető klasszikus írónak 
mély átértéséből fakadnak s szinte önkéntelenül folynak belőle. - Élet
rajzai nem szűkszavúak, de azért nem is mértföldnyi hosszúak ; tartalmi
lag pedig mintaszerű összefoglalások s megérdemelnék, hogy valamelyik 
általános érdekű havi lap közölné őket érdekkeltés végett.

Ki is volt nálunk alkalmasabb ember Catullus, Tibullus és Proper
tius tolmácsolására,, mint Csengeri, a ki e három szerelmi költőt oly 
fordításban, Propertiust pedig azonfölül olyan latin szöveggel is aján
dékozta nemzetünknek, a melyre büszke lehetne bármely nyugati nem
zet. Csodálatos is, hogy ennyi ideig várt a latin lyrikusok iskolai kiadásá
val, a mikor már meglehet, hogy a későn érkezők sorsa vár könyvére ; 
holott neki kellett volna elsőnek lenni abban, hogy a tőle népszerűsített 
írókat az iskola számára is hozzáférhetőkké tegye. Ekkép rajta is be
teljesedett a : sic vos non vobis .. .

Jelen könyve azt a módszert mutatja, melyet egykori működése 
helyén, a gyakorló főgymnasiumban érvényesítenek (v. ö. Kiáltossy 
Józseftől : Latin lyrikusok tárgyalása az 5. o. gyak. főgymn. progr. 
1884/5.), s melyet Csengerinek bármely irata vagy felolvasása élénken 
visszatükröz. Épen azért részben csodálom, hogy Horatiusnak politikai 
ódáit jobban ki nem aknázta, a melyeket a Kármán-féle Theoreticumok 
ajánlva ajánlanak az 5. osztályban tanult római császárkornak illusz
trálása végett (1. ugyanerről még : Altenburg, Winke zur Schulauslegung 
des Horaz, Lehrproben u. Lehrgänge, 1893 aug., 36. Heft, 23—50. 11.). 
Ovidiusból is több részletet vehetett volna föl a végből, hogy biztosítsa 
könyvének sorsát az új tanterv számára is. Ámde először közli iskolai 
könyvben Laberiusnak híres prológusát, melyet Thewrewk Emil emelt ki 
nálunk az ösmeretlenség homályából. Martialisból azonban semmit sem 
vett föl, pedig Thewrewk az ő epigrammáival kapcsolatban tárgyalja az 
egyetemen a római régiségeket, — s nem ok nélkül. Ugyanis ha a latin 
tanításnak az a czélja, hogy az írók szolgáltatta adatok alapján alakítsuk 
ki az ifjak lelkében a római világnak képét : akkor első sorban azon 
írókat kell erre a czélra kiaknáznunk, a kiknél legtöbb efféle tanúság 
található. S úti figura docet, épen ilyen író Martialis. Azért is föl nem 
érhetem eszemmel, hogyan hirdetheti Csengeri oly fennen az előszavá
ban, hogy a maga részéről Martialis epigrammáinak olvasását teljesen
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igazolatlannak tartja főleg a klasszikusok tanításában is annyira szük
séges tárgyi concentratio szempontjából. Szerintem meg épen a con- 
centratio elve kívánja meg, hogy Martialisból is merítsünk adatokat 
annak a képnek megszereztetése végett, mely latin tanításunknak vég- 
czélja. Mert csak nem gondolhatja senki, hogy Nepos görög vezérei vagy 
Curtius Sándor-históriái nyújtják majd számunkra a rómaiak nyilvános 
és magánéletéhez szükséges képrészleteket ? Tehát vagy Csengeri, vagy 
én nem tudom, hogy kell érteni a latin tanításban a concentratio elvét. 
És ha hibásan tudom : kész vagyok kijelenteni, hogy eddigeló teljesen 
téves felfogásban leiedzettem a klasszikusok tanításának czélja felől.

Egyébként az egyes költemények teljességűkben vannak bemutatva, 
a hatás, situatio, hangulat, személyek szerint megvilágítva s a mi fő : 
zamatos fordításra vezető jegyzetekkel ellátva. Csengerinél a költők 
szinte megszólalnak, de nem azért, hogy pædagogiai eszméket s gon
dolatforgácsokat hintsenek meddő fők és kiszáradt lelkek számára ; — 
hisz nem azért írták műveiket, hogy kedvelt rendszereket szolgáljanak* 
hanem hogy gyönyörködtessenek, mi pedig élvezzük őket önmagukért.

Cs. könyvéről néhány, alig észrevehető porszemet letörült már 
Veress Ignácz (Philol. Közi. 1899. 537- -542. 11.) ; nekem már nem ma
radt semmi motozni való benne. — Száz szó mint egy : olyan kézi
könyv, mely szerető gonddal készült ; méltó tehát mindnyájunk el- 
ösmerésére. Az árát azonban drágállom. B ódiss J usztin .

K ó m ái v ilág . Emlékkönyv a magyar tanárok olaszországi tanulmányútjáról 
(1894. aug. 22. — szept. 17.). Csengeri János és Geréb József közremű- 
ködével szerkesztette Pasteiner Gyula. 121 képpel. Budapest. Athe
naeum. Ára 2 frt 50 kr. 336 lap.

Egy kis bevezetéssel kell untatnom a szíves olvasót, mielőtt a fönt 
czímzett emlékműnek ösmertetésébe bocsátkozom.

A magyar kir. közokt. minisztérium már a harmadik könyvet 
ereszti szárnyra iskoláink nagyobb hasznára, hogy ráirányozza a méltó 
érdeklődést azon országokra, a melyeknek műveltségén épült föl a ké
sőbbi századok kultúrája. A felejthetetlen és szép sikerű görög útra 
mindjárt következett a római zarándoklat, majd meg az egyiptomi út. 
A görögországi utazásnak elkészült az emléke, utána azonban előbb jött 
az egyiptomi s csak végül a római baedeker— az utazás megtörténte után 
öt óv múlva. Ennek az oka abban keresendő, hogy több egyén egyátalán 
nem készítette el, vagy csak nagykésőn a reá bízott czikket. Ide járult, 
hogy maga a főszerkesztő a Rómából hozott maláriában szenvedett fél 
esztendőnél tovább. Mert nagyon rossz időt választottak utasaink a

Magyar Pædagogiu. VIII. 10. 40
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Eómába való zarándoklásra ! Még ha a nagy vakáozió elején mentek 
volna ! De a vakáczió végén menni Eómába — nem ajánlatos senkinek. 
Ugyanis Eóma ilyenkor egészen kihalt, a múzeumok csak kivételesen 
nyilnak meg, az örökváros éghajlata pedig még odavaló emberre is veszé
lyes. Épen azért nem vállalkoztam én ezen útra, hanem a rákövetkező 
év húsvéti időszakában (1895 ápr. elejétől a hó végéig) mentem Olasz
országba Jándi Bernardin pannonhalmi rendtársammal. •— Egész várat
lanul már Budapesten találkoztunk Beöthy Zsolt egyetemi professzorral, 
a ki Kata nevű kis leányával utazott az örökvárosba, hogy — mint 
tréfásan megjegyezte — tizenhatodszor dobassa ki magát a vatikáni 
múzeumokból; — a mit úgy kell érteni, hogy ő szokott reggel legkoráb
ban bemenni a Vatikánba s legkésőbben kijönni, úgy hogy mindig rá
csöngetnek többszörösen is, mert egyszeri csöngetés sohasem elegendő 
néki a távozásra. Velünk együtt jöttek Kovács Gyula dr., az egyházjog 
tanára a bpesti egyetemen, családostul és Nagy Vilmos dr., komáromi 
közjegyző, Beöthynek földije és tanulótársa. Hogy a mi kisded társasá
gunk mennyit köszönhet Beöthynek, a ki Eómában v. Londonban ép 
oly tájékozott, mint Budapest utczáin, el nem számlálhatom; figyelmez
tetései, irányításai a műemlékek szemléletében, szintúgy az anyagiak 
terén örökre felejthetetlenek szivünkben. Amúgy pedig mondhatom, 
hogy sokkalta ajánlatosb, mert olcsóbb és kényelmesebb is a szűkebb 
körben, mint a karavánnal való utazás.

Még Eómában való, 12 napnyi tartózkodásom alatt (a nagyon 
ajánlatos Minerva-szállóban, a Pantheon szomszédságában) megkaptam 
Pasteiner egyetemi tanár úrtól (miután megérkeztemkor az örökváros
ból üdvözöltem őt) a felhívást, hogy úgy irányozzam vizsgálódó szemei
met az örökváros emlékeire, hogy megírhassam a keresztény Eómát ; 
mivelhogy a készülő album szerkesztősége olybá veszi, mintha én is 
velők voltam volna Eómában. Mikor aztán haza értem s elkezdtem a 
bazilikakérdést kutatni, annyira elkedvetlenedtem ettől a nagy kérdés
től, főleg a Kirchenlexikon s Krausz munkájának olvastára, hogy nem 
mertem megbirkózni az elvállalt thémával, hanem hamarosan lemond
tam megírásáról, hogy ekképen nálam hivatottabb egyént kényszerítsek 
a kérdés megoldására. Ugyanis egész labyrinthusa tárult elém a külön
böző véleményeknek egyes nagy művek (Schultze, Friedländer stb.) 
olvasása közben, s mivel akkor nem tudtam állást foglalni egyik nézet 
mellett sem, máig is úgy vagyok, hogy nem merném eldönteni, vájjon 
kiknek van igazuk : azoknak-e, a kik a római törvényszéki csarnokból 
(basilica forensis) eredeztetik az első keresztény templomokat, vagy azok
nak (Gietmann, Fridländer), a kik az egyszerű magánházból (v. ö. 
dóm=domus) fejlődöttnek magyarázzák, vagy pedig azoknak (Eossi, 
Krausz), a kik a régi temetői kápolnában (basilica coemeterialis) keresik
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a későbbi keresztény templomok előképét. Még több nézet is van, s min- 
denik mellett elég bizonyíték szól. — Pedig egyébként könnyű lett volna 
a keresztény Róma építményeinek bemutatása ; hisz nem ón lettem 
volna első, a ki Róma templomait megkíséreltem volna leírni ; ámde a 
kezdet, melynek tisztázása volt fő becsvágyam, nem sikerülvén, félre
álltam az útból. Másrészt Róma az ő keresztény műveiben, a katakom
báktól a Sz. Péter-kupoláig, oly óriás, mely földre teríti nagyságával, 
fönséges művészetével a szakértőket is, és így alig lehet szégyen bárkire 
egyszerűen elvegyülni a szerény bámulok sokaságában. Mily nemesen 
egyszerű kép hozzá képest az athéni akropolis ! — Meggondoltam végül 
azt is, hogy mit keressek én abban a társaságban, melyhez nem tar
toztam ?

Mivel tehát az én keresztény Rómám elmaradt, következésképen 
kihagytak egy másik czikket is, mely a katakombákról * szólott. Helyette 
Csengerinek összefoglaló útleírásába s Geréb czikkébe van beillesztve a 
főbb templomok, a katakombák s néhány őskeresztóny templom rövid 
leírása, a bazilika-kérdés elhallgatásával.

Kívülem még Hollósi Rupert, esztergomi igazgató sem vett részt 
a zarándoklatban, hanem külön látogatta meg néhány rendtársával 
egyik vakáczió elején Olaszországot, s ezen az alapon vették föl érteke
zését (Róma művészetéről) az emlékkönyvbe. — Azt veszem észre 
továbbá, hogy az előre hirdetett czikkek közöl több nem jelent meg 
előttem ösmeretlen okok miatt. így a Vezúv geológiája, valamint Firenze, 
Velencze és a Capitolium meg a Palatínus tüzetes leírása. Pedig Firenze 
és Velencze etruszk meg klasszikus emlékei épen újabban vonták ma
gukra a tudósok fokozott figyelmét ! Mind a mellett az emlékmű czímét, 
mely latin nyelvi tanításunk igazi czélját is kifejezi, igen jól választot
ták meg a szerkesztők, mert a tartalom híven megfelel néki.

Nem hallgathatom el végül azt sem, hogy a résztvevők aránylag 
keveset láttak útjok alatt a föntebb vázolt okok miatt; mert nem saj
nálhatjuk eléggé, hogy az érdekesbnél érdekesb magánmuzeumok közöl 
alig voltak egyben is ; nem voltak továbbá Psestumban, Ostiában, Or- 
vietóban, Ravennában, Tusculumban, Sabinumban stb., pedig talán tel
lett volna az időből.

Ha már most az előrebocsátott megjegyzések után be akarok szá
molni könyvünkről, elsőben is kijelentem, hogy összesen tíz közlemé
nyük nem pótolhatja a Boissier Archaeologiai sétáit s Lancianinak Régi

* A hittanárok nem mulasztják el úgy sem bemutatni azt a klasz- 
szikus művet, melyet Fabiola (vagy a katakombák egyháza) czímen ösiner 
a művelt világ s melyet nem rég tett közzé a Sz. István-társulat igen olcsó 
kiadásban, Haudek Ágoston fordításában.

Ш
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Kómáját,' a melyek némely elavult adataik ellenére is még soká hasznos 
olvasmányai lesznek közönségünknek s deákjainknak egyaránt. — 
Hiánya továbbá a könyvnek, hogy a Palatínus2 és Capitolinus (v. ö. 
Küter: Das Kapitol, halberstadti programra, 1897/8., külön lenyomat; 
még inkább pedig : Huelsen : Bilder aus der Geschichte des Kapitols, 
Kom, 1899.) története s leírása elmaradt, vagy legfölebb érintve van. 
Az egyes czikkek azonban egytől-egyig irodalmi színvonalon állanak, s 
valamennyi mutatja a szerkesztők ügyességét, melylyel a fésülés mun
káját teljesítették.

Egyik-másik dolgozat egész kis monographia s oly avatottsággal 
szól a kitűzött thémáról, hogy vaskos könyeket pótol a benne össze
foglalt tartalommal. így Pompeii,3 Sinka Sándor debreczeni igazgatónak 
kidolgozásában, vagy a római régiséggyűjtemények (sajnos, több leírt 
múzeumot nem láthattak !). Gohl Ödöntől, a ki leginkább Helbignen 
két kötetes műve után dolgozott, mely nem rég jelent meg második ki
adásban s nagy port vert föl, mert leleplezte a modern Róma tisztvise
lőinek rendetlenségeit a múzeumok kezelésében. — Tóth Kálmán való
ságos mérnöki tudománynyal fölvértezve szól a római csatornázásról 
s egyéb vízművekről,1 szintúgy Horvay Kóbert is az utakról és közlekedő 
eszközökről, pl. a postáról. — Takács Menyhért, kassai igazgatónak, a 
ki a pápa elé vezette utitársait, könnyű volt megírnia a rómaiak mulat- 1 2

1 Egyetlen fejezete: a Veszta-szűzek intézménye és háza, oly érde
kessé teszi, hogy el nem felejti soha, a ki olvasta. Nem rég beszélgettem 
philologus-tanárok előtt e műről, s azt kérdezték, micsoda munkáról szólok t 
Ilyen formán kár minálunk szemléltető tanításról beszélni! . . .

2 Ez is mily remek fejezet Lancianiban !
8 Legjobban hasonlíthatnám Sinka dolgozatát Man professor kis 

munkájához, melynek czíme: Führer durch Pompeii, 3. kiad., Lipcse, 189S. 
Man az ásatások vezetője Pompeiban német részről, s nálánál senkisem ös- 
meri jobban ezt a nekropolist, valamint Petersennél és Hülsennél Róma 
topographiáját; Helbignél Róma múzeumait (40 év óta bennök él!), Ame- 
lungnál Firenzét, Furtwanglernél Yelenczének ó-klass. emlékeit. Man volt 
az, a ki már több ízben kiadta Overbeck nagy művét Pompeiról. — Nálunk 
is van egy vonzó ifjúsági munka Pompeiiról Morvay Győző tollából (megjel. 
Stampfelnál), a melyből jobban megtanulhatja a deák a római magánéletet, 
mint nagy régiségtanokból. — A németeknél pedig Bulwernek angolból for
dított munkája (Die letzten Tage von Pompeii, 4 kötet) nagyon elteijedt, 
melynél kitünőbb ifjúsági könyvet nem ösmerek, s ép azért nagyon meg
érdemelné az irodalmunkban való átültetést. Tudtommal Molnár Béda kő
szegi tanár, foglalkozott néhány éve az átültetés eszméjével, de nem akadt 
kiadója.

1 Mily érdekes fejezetek vannak ugyanezen tárgyakról Boissierban és 
Lanciámnál !
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ságfiit,* mert egy hasznos német műnek, mely épen e tárgyról szól, 
nyelvünkre való sikerült átültetésével érdemet szerzett magának isk. 
könyvirodalmunkban (Bichter: A görögök és rómaiak játékai, Kassa, 
1894. 83 képpel) s most csak a tulajdon szemléletével gyarapítva foglalta 
össze kerek egészszó bó'séges ösmereteit. — Werner Adolf elég vonzón csak 
annyit mond ugyan a pogány sírok világáról, a mennyit a régiségtanok 
és Langl képgyűjteményének szövege is nyújtanak, de megtoldja meg
ható elmélkedésének gyümölcseivel. — Szép tanulmány még a Hollósi 
Bupert igazgatóé a római művészetről, de szinte fölülmulhatatlan ked- 
vességű a Horváth Balázs Fóruma.** Mind a két dolgozat különben oly 
alapos is egyúttal, hogy méltán megérdemelték az újabb közlést ezen em
lékműben is, noha már a soproni benedekrendi s a kassai prémontrei 
főgymnasiumok programmjaiban megjelentek s egy szakfolyóiratunkban 
Finály Gábor és Incze Béni méltatták is őket érdemök szerint. Egyéb
iránt ők is csak azért közölték előzetesen dolgozataikat, mert már 
elhatározott dolog volt, hogy anyagi és egyéb okok miatt a szóban forgó

* A hittanárok teendője, hogy el ne mulaszszák tanítványaikkal meg- 
ösmertetni Beylly-nek gyönyörű könyvét : A Colosseum vértanúi (képek a 
római amphitheatrum történetéből), ford. Matyaczkó Tódor, Szatmár, 1897., 
2. kiadás.

** Hogy Horváth B. minő eszközökkel rendelkezik az iek. szemléltetés 
czéljaira, arról saját szemeimmel győződtem meg 189íi-ben a kassai tanár- 
gyűlés alkalmával. Van neki egy legöngyölhető képcsarnoka, mely a diadal- 
metet minden részletében, utjának minden pontján elénk állítja. Ilyen a 
lelkes tanító ! — Egyébiránt Baedeker és Gsell-Fels (kik egy időben haltak 
meg a tudomány és művészet kárára a múlt óvhen) pompás könyveinek 
legújabb kiadásai is szakemberek tollából közölnek minden tudnivalót a 
fórumról s kitűnő térképpel szolgálnak. — Nékem egy ötven frtos albumom 
van Kómáról, melyet ott vettem, s ennek a képein mutatom be tanítvá
nyaimnak a fórumot és egyebeket; a térviszonyokat pedig Pannonhalma 
fekvésével rögzítem meg imigyen : a vár =  a Capitolium, a milenniumi em
lék =  a Palatínus, a nagy út s kertünknek innenső fele =  a forum. — 
Iskolai használatra legeslegjobbnak vélem Zieglernek kedves és olcsó művét : 
Das alte Rom (Stuttgart, 4 Mk.), melynek 18 színnyomata képe erősen 
benyomódik a tanuló elméjébe. — A fődolog különben az, mit Wargha 
Samu, volt igazgatóm, tréfás túlzással így kötött tanítványai szívére : egy 
leendő philologus-tanárnak jobban kell tudnia Aeneas nemzetség-tábláját, 
mint a saját atyafiságát, a régi Kóma v. Athén helyrajzát pedig jobban, 
mint a saját helységét stb. — Hadd említsem föl végezetül, hogy a görög
római épitő-művészetnek klasszikus tanúja és tolmácsa : Marcus Vitruvius 
Pollio (vir. Augustus alatt) 10 könyve is megjelent magyar fordításban 
Fuchs Béla mérnöktől (kiadta az építők és mérnökök egyesülete, Budapest, 
1898.), s a fordítást én dolgoztam át stb.
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emlékkönyvből nem lesz semmi. így járt el a társaságnak több más tagja 
is, mivel nem győzvén bevárni az emlékkönyv sorsát, a maguk értesí
tőjében csakhamar beszámoltak úti élményeikről ; így Leffler Sámuel 
a nyíregyháziban, Beibner a miskolcziban, Számek a kolozsváriban, 
Keczer (a ki azóta a fórumot doctori értekezésül, sőt a Katholikus 
Szemle legutóbbi évfolyama számára egy hosszú czikkben népszerűén 
is feldolgozta) kétszer is a szakolczaiban, Sinka pedig egy debreczeni 
újságban (külön lenyomatát a kassai tanárgyűlés alkalmával kaptam 
Horváth Balázstól) s ottan leírt élményeinek csak egyik részét közli 
«Pompeii# czímmel az emlékkönyv, persze teljesen javított és bővített 
alakban, — Csengeri János (azóta már kolozsvári egyetemi professor) is 
közölte előzőleg bájos útirajzát az Erdélyi Múzeumban, s már ott nem 
tudtam betelni szépségeivel. — De legérettebb tanulmány hatását tette 
rám Geréb József (azóta már a gyakorló főgymn. tanára) dolgozata, a ki 
catói Ítéleteivel, komoly világnézetével a római gravitást érezteti, mű
veltségtörténelmi adalékaival pedig oly színvonalra emeli olvasóját, a 
melyért ez örökké hálás lehet. Azokat a művelődés-rétegeket hámozza 
szét (akárcsak Schliemann v. Dörpfeld a hiszárliki dombon) czikkében, 
melyek az örökváros talaján rakódtak le évezredek folytán, s mindegyik 
rétegnek kiemeli a maga jelentőségét még olyan tekintélylyel szemben 
is, a minő Buskin, a ki a «Velencze kövei#-ben nem győzi gáncsolni a 
renaissance művészetét.* Geréb úrnak czikke már előre veti fényét ama 
nagy munkának, mely szintén az ő tollából jelenik meg nem sokára a 
Marczali-féle világtörténelem egyik kötetéül. — Mindazonáltal, ha szá
mot vetek magammal, hogy melyik czikk tetszett a Geréb értekezése 
mellett legjobban, alig tudnám megmondani, mert egyikben ez, a má
sikban amaz a részlet vesztegette meg Ítéletemet. Kimondom tehát ered
ményűi : unus quisqe omne túlit punctum, quia miscuit utile dulci neque 
ullus eorum oleum et operám pendidit. Eleget fáradtak, eleget izadtak 
érte abban a rekkenő hőségben, hogy olvasmányaikat tapasztalataikkal 
kiegészíthessék. Hiszem, hogy tudásukra ég. módszerökre jótékony ha
tással lesz ez az útjok ; csak még Görögországot, Párist, Londont, Ber
lint és Münchent el ne mulaszszák meglátogatni s a bennök lelhető 
klassz, emlékeket átvizsgálni ! Ha megteszik, tudom : nem bánják meg. 
Expertus loquor !

Hátra volna még, hogy az emlékkönyv képeit is méltassam. Bövi- 
den csak annyit mondok rólok, hogy jól össze vannak válogatva (nagy
részt Guhl-Koner ösmert műve nyomán) s magyar viszonyoktól telőleg

* A renaissance klasszikus védelmét 1. még Berzeviczy (üti emlékek) 
művében, melyet a Magyar Pædagogiâban Csengeri J. méltatott érdeme 
szerint.

630
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elég sikerültek. — A könyv árát határozottan sokallom. — Az egyes 
czikkekre vonatkozólag utólag még megjegyzem, hogy szerettem volna 
a gymn. klasszikusokra való hivatkozásokat jobban érvényesítve látni, 
mint az emlékkönyvben tapasztaltam.'*'

Nem lehet azonban czólom, hogy általános beszámolómat apróbb 
kifogásokkal is megtoldjam. Pedig elég megjegyzésem volna midegyik- 
hez, még az útirajzot sem véve ki, mert olvasmányaim közben az újabb 
ásások (a fórumon bazilikák feltárása, a lapis niger, a portions Octaviæ 
stb.), a folyton felmerülő' vélemények, a biztosabb értesülések stb. napról- 
napra bővítik lapszéli jegyzeteimet, melyekkel e könyvet megjelente 
óta folyvást kisérem. Egyébként is több pontatlanság s néhány egyenet
lenség is akad benne, a melyeket olvasgató ember nem szeret egyked- 
vűleg nézni a könyvében. Ámde nem akarom kedvező Ítéletemet leron
tani izetlen gáncsoskodással, hanem egyszerűen a könyv jó oldalait 
tartva szem előtt, melegen ajánlom iskoláinknak s kívánom : teljesítse 
a reá váró tisztet, t. i. a klassz, tanulmányok mélyítését, behatóbbá, 
érdekesebbé s emlékezetesebbé tételét és hirdesse közoktatási kormá
nyunk áldozókészségét, valamint az út tervezőjének: bold. Klamarilmnk- 
nak emlékét, s a mi fő : a magyar tanárság buzgalmát, nemes törekvését 
s fenkölt ideálismusát, melylyel a tanításügy felvirágoztatásán lankadat
lanul munkálkodik a magyar nemzeti műveltség érdekében.

Bómss J usztin .

M A G Y A R  P Æ D A G O G IA I  T Á R S A S Á G .

Felolvasó ülés 189!) november 18-án.

Jelen vannak Heinrich Gusztáv dr. elnöklése mellett : Веке Manó, 
Balogh Péter, Böngérfi János, Badics Ferencz, Bartoniek Géza, Demeczky 
Mihály, György Aladár, Geréb József, Göőz József, Groó Vilmos, Gyomlay 
Gyula, Kovács János, Kerékgyártó Elek, Lakits Vendel, Neményi Imrei 
Nagy László, Négyesy László, Badó Vilmos, Schön József, Volenszky 
Gyula, Waldapfel János, Weszely Ödön, Trájtler Károly, utóbbi mint 
jegyző. Számos férfi és nővendég.

I. Elnök az ülést megnyitja. A napirend első tárgya dr. Weszely 
Ödön előadása : « A magyar írásbeli dolgozatokról«. (Az értekezés a 
folyóiratban fog megjelenni.) Hozzászól a kérdéshez : dr. Kerékgyártó 
Elek, a ki saját tapasztalatairól akar beszámolni és elmondja, hogy írás

* Ide vágó, ajánlatos mű : Bernhard Gy. A., Schriftquellen zur an
tiken Kunstgeschichte, Drezda és Berlin, Ehlermann, 1898, kötve 2 Mk.
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beli dolgozatokkal nemcsak a saját iskolájában rendezett versenyeket, de 
az egész országban. Az előadás kedvesen érintette öt, és az előadó 
helyesen sorolta fel azokat a hibákat, a melyek azelőtt is megvoltak, 
most is megvannak. A maga részéről hozzá fűzi még, hogy a család nem 
támogatja e részben az iskolát. Otthon hibásan beszélnek a szülők is ; a 
rossz beszédről le kellene őket előbb szoktatni. Új alapot kell rakni új 
módszerrel. A boltok kirakatain, czímíratokon hibás felírások vannak ; 
magának a tudományegyetemnek czímfelírása, közúti vasutak felírásai 
szintén hibásak. Ilyesmi iránt nincsen nálunk közérzék. Más nemzetek
nél ez nincsen így. Amerikában a legnagyobb súlyt a szép beszédre 
helyezik. A ki szépen beszél, jól is ír. Nálunk erre nem fektetnek súlyt. 
Még a törvényszékek ülésein, vagy pœdagogiai üléseken is mikor hallunk 
szép előadásokat ? Még számtalan példát sorol elő és végül arra a con- 
clusióra jut, hogy a mi nyelvtanításunk elejétől végig el van hibázva. 
Szerinte minden egyes írásbeli dolgozatból látni kellene, hogy a tanító 
miként műveli a gyermek lelkét. Üdvös dolog volna a kormány figyelmét 
arra hívni fel, hogy az anyanyelv miként való tanítására vezérkönyvet 
írasson. Elnök indítványára a kérdés további megvitatása egy későbbi 
ülésre marad.

II. A napirend második tárgya : Waldapfel János dr. értekezése : 
« A gyakorló iskola feladatairól«. (L. folyóiratunkban.)

Elnök köszönetét mond a felolvasónak s indítványozza, hogy 
miután előreláthatólag ezen tárgy még elő fog fordulni valamelyik köze
lebbi ülés napirendjén, a mikor több idő fog rendelkezésre állani, a vita 
halasztassék akkorra. Az ülés így határoz.

III. Nagy László ismerteti a báró Wodiáner-féle alapítványt. 
Az alapító 25,000 forintot bízott az Akadémia kezelésére abból a 
czélból, hogy kamataiból évenkint két néptanító 500—500 forinttal 
jutalmaztassák ; az adatok az iskolai fölöttes hatóságoktól a közoktatás- 
ügyi ministerium útján gyűjtendők be. Előadó javaslatot szándékozik 
benyújtani az Akadémiához a jutalom odaítélésénél követendő elvek és 
eljárásra vonatkozólag, a mely javaslatát először a Társaságnak kívánta 
bemutatni. Főbb pontjai : hogy első sorban az iskolai munkában szerzett 
érdemek tekintessenek s csak azután a társadalmi és esetleg irodalmi 
működés ; hogy ne kelljen évenkint mintegy 480 állami és felekezeti 
iskolai hatóság ajánlatait összevetni, turnusonként osztassanak a jutal
mak az ország öt kerülete szerint haladva ; hogy a bírálóbizottságba 
hívja be az Akadémia a tanítók képviselőit is, pl. az Országos bizottság 
1—2 tagját ; hogy a jutalmak Albert napján osztassanak ki. Hozzá
szólnak :

Dr. Neményi Imre a turnusonként való kiosztás ellen szólal föl. 
Szerinte elég, ha a 65 tanfelügyelő tesz javaslatot, a kik nemcsak az
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állami, bauern a felekezeti tanítókat is ismerik. Kívánatosnak tartaná, 
“hogy a kiválasztott jutalmazandók működését a jutalom végleges oda
ítélése előtt, egy pár szakértő kiküldött megfigyelné. Dr. Heinrich G. 
elnök ezen felülvizsgálás nehézségeire mutat rá s azt szükségtelennek 
tartja. Dr. Nógyesy László a Pædagogiai Társaságot, mint független és 
tudományos testületet alkalmasabbnak tartja az Országos Bizottságnál, 
mely inkább adminisztratív szervezet, arra, hogy a bírálóbizottságban 
kiküldöttje által részt vegyen. Elnök köszönetét mond az előadónak, 
hogy ez ügyet és javaslatát a Társasággal ismertette.

IV. A r. tagok zárt ülésén a titkár felolvasta az elnökség követ
kező előterjesztését :

«A «Besztercze-Naszódmegyei Általános Tanítóegyesület» átiratot 
intézett a M. P. Társasághoz, a melyben fölkéri, hogy «az ifjúsági íratok 
ismertetésére különös gondot fordítson», továbbá, hogy «a 6—12 éves 
növendékek részére ajánlható művekből egy könyvjegyzéket állítson 
össze és adasson ki».

Ugyanezen ügyben a Millenniumi Tanügyi Kongresszus családi 
nevelési szakosztálya a következő határozatot hozta (Kongr. Napló 
302. 1.) : «Fölötte kívánatos volna, ha a most közkézen forgó, de kivált 
az ezután megjelenő ifjúsági iratokat a Magyar Pædagogiai Társaság 
venné bírálat alá, s ha a szülők a családi gyermekkönyvtár s az igazgatók 
az iskolai ifjúsági könyvtárak számára csak olyan könyveket szereznének 
meg, melyeket a Psed. Társaság approbált».

Az elnökség teljes értékében méltányolja a gyermek- és ifjúsági 
irodalom nagy nevelő hatását s azért kívánatosnak tartja, hogy a Társa
ság működésében az eddiginél is nagyobb figyelemben részesüljön ez ügy. 
Azonban sem a Társaság szervezetével, sem alapszabályaival nem tartja 
összeegyeztethetőnek, hogy valamely approbálási eljárást rendszeresít
sen, vagy akár, hogy az ajánlható könyvek oly jegyzékét adja ki, a 
melyért testületileg felelősséget vállalhat. A Társaság szervezetével és 
czéljával összeférő egyedüli eszköz, a melyet alkalmazásba vehet, a 
szabad kritika, a melynek fölvilágosító hatásától várhatja egyfelől : ez 
irodalmi ág fejlesztését, másfelől : olvasóközönségének tájékozását.

Ennélfogva ez ügyben az elnökség a következő indítványt teszi :
«A M. P. Társaság megbízza folyóiratának szerkesztőjét, 

hogy a gyermek- és ifjúsági irodalom ismertetéséről gondoskod
jék; még pedig első sorban ez irodalmi ág újabb termékeire 
legyen figyelemmel s erre a czélra főleg a folyóirat novemberi és 
deczemberi füzeteinek irodalmi rovatát használja föl. »
Az így évről-évre fölszaporodó kritikai anyagból azután minden 

érdeklődő maga alkothatja meg véleményét az ajánlandó, vagy mel
lőzendő művek felől. »



Az ülés hozzájárul az indítványhoz. Titkár jelenti végre, hogy a 
társaságba felvételüket kérik : Bartoniek Géza (Budapest); Ciocan János 
(Budapest) ; Jankó László (Pápa) ; dr. Kaunitz Lajos (Budapest).

Az ülés véget ér.
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Nyilatkozat.* A «Magyar Pædagogia» novemberi számában 
értekezésem ellen megjelent czikk annyira megfeledkezik a tudo
mányos tárgyalás objectivitásáról, annyira személyeskedő, oly sértő 
módon igyekszik bennem a gondolkozót, sőt az erkölcsi személyi
séget is disqualificálni : hogy ízlésem, valamint jellemem egyaránt 
nem engedi meg, hogy az ily hangon írt czikk írójával szóba álljak.

A czikk hangja, irányzata különben fényesen igazolja m ind
azt, a mit az úgynevezett «tudományos» pædagogiârôl értekezésem
ben mondottam.

Schneller István.

Nyilatkozat. A Schneller ú r czikke által felszínre került kér
dések tudományos és erkölcsi részét a Magyar Pædagogia novem
beri számába írt megjegyzéseimmel elintéztem, még pedig oly 
módon, mely eddigi tudomásom szerint a hozzáértő és tisztesség
tudó emberek igen tekintélyes számának helyeslésével találkozott. 
Schneller úrnak legújabb, az ő «Ízléséből, valamint jelleméből 
egyaránt» — igaz — és .ta lán  még a «gondolkozó» és tudós 
magaérezte erejéből is szükségképen folyó nyilatkozata pedig, mely 
szerint velem többé szóba nem áll, a milyen könnyű és kényelmes 
neki, olyan kellemes rám nézve. Csak megtartsa !

Budapest, 1899 deczember 23.
Waldapfel János.

BEKÜLDÖTT MŰVEK.

Czuczor Gergely összes költői müvei. Első teljes kiadás. Életrajzzal 
és jegyzetekkel ellátva sajtó alá rendezte Zoltvány Irén. I—III. köt. 8.-r. 
(Az első kötet elején 98 1. életrajz, utána 23 1. bibliographia, 8 1. beveze
tés). 331., 278., 329. 1. Budapest, Franklin-Társulat. Ára a három kötetnek 
fűzve 5 frt, kötve 8 frt.

Jókai Mór : Kis Dekameron. Válogatott beszélyek a serdülő ifjúság 
számára kiszemelve s itt-ott módosítva. Negyedik kiadás. Neogrády Antal 
ötvennégy rajzával. Budapest. Franklin-Társulat. Ára 2 frt. Vászonkötés
ben 3 frt.

* A folyóirat lezárta után, deczember 22-én érkezett.
Szerk.



T érkép-vázla tok . Budapest. Franklin-Társulat. 4-rét.
A. I. füzet. A gymnasiumok és reáliskolák I. osztálya számára. 

14 (halványkék nyomású) vázlatképpel. Ára fűzve 15 kr.
A. II. füzet. A gymnasiumok és reáliskolák II. és III. osztálya szá

mára 29 vázlatképpel. Ára kötve 30 kr.
B. I. füzet. A felső kereskedelmi és polgári iskolák számára. 16 váz

lat. Ára fűzve 15 kr.
В . II. füzet. A kereskedelmi iskolák középső és a polgári iskolák 

második osztálya számára. 14 térképvázlattal. Ára fűzve 15 kr.
В . II. III. füzet. A kereskedelmi iskolák alsó és a polgári fiúiskolák

III. osztálya számára. 16 térkép. Ára fűzve 15 kr.
B. Teljes füzet. 39 térképvázlattal. Ára kötve 30 kr.
Ismétlő. Teljes füzet ismétlő térképekkel. 79 térképvázlattal. Ára 

kötve 50 kr.

Jeles író k  is k o la i tá ra . Budapest, Franklin-Társulat. Megjelentek a 
következő fűzetek :

LX. L a tin  o lva só kö n yv  C o rn e liu s  N épesből. A gymnasium III. osz
tálya számára. Szerkesztette Roseth Arnold. 170 1. és térkép. Ára 70 kr.

LXI. M. T u ll i i  C iceronis pro A. L ic in ia  A rch ia  poéta  oratio ad indi
ces. Magyarázta dr. Kapossy Lucián főgymnasiumi tanár. 56 1. Ára 30 kr.

LXII. V ö rö sm a rty  é le tra jza . ír ta  G y u la i Pál. Ötödik javított ki
adás. 240 1. Ára 1 frt 20 kr.

LXIII. S ze m e lv é n y e k  P lafonból. Bevezetéssel és magyarázó jegyze
tekkel ellátta dr. Simon József Sándor áll. főgymn. tanár. 191 1. Ára 1 frt.

LXIV. S ze m e lvén yek  O vidiusból. (Metamorphoses, Fasti). Az új tan
terv szerint a gymnasium IV. és Y. osztálya számára szerkesztette és ma
gyarázta Cseng é r i Já n o s  dr. egyetemi tanár. 42 képpel. 196 1. Ára 1 kor. 
60 fillér.

LXV. Szemelvények C. Ju liu s  C aesar  Commentarii de hello G allico  
czimű művéből. Magyarázta dr. Hittrieh Ödön gymnasiumi tanár. Gallia 
térképével és számos képpel. 163-(-71.

F ranczia  d iá ké le t. írta Laurie André. Francziából fordította Hegedűs 
Pál szegedi főreáliskolai tanár. Számos képpel. 408 1. Ára 5 kor.

Olcsó kö n y v tá r . Szerkeszti Gyulai Pál. Kiadja a Franklin-Társulat. 
Budapest. Egy-egy szám ára 10 kr. Újabb füzetek:

1147. sz. Mátyás deák. Hűség próbája. Két vígjáték. írta  K is fa lu d y  
K á ro ly . 52. sz. Ára 10 kr.

1153—1156. sz. A népköltészetről és népdalról. Irta Im r e  S á n d o r .  
247 1. Ára 50 kr.

1148—1152. sz. Roskadozó kastélyok. Beszély L esko vá r J á n k ó  után 
liorvátból Margelits Ede. 188 1. Ára 40 kr.

1157—1158. sz. A középkor főbb krónikásai a magyarok honfogla
lása koráig. írta M á r k i S á n d o r. 136 1. Ára 20 kr.

BEKÜLDÖTT MÜVEK. 6 3 5



63G BEKÜLDÖTT MŰVEK.

1169—1160. sz. Angol, franozia ев olasz költőkből. Fordította J á n o s i  

G u s z t á v .  106 1. Ára 40 fillér.
1161—1162. sz. Magyarok Kómában. ír ta  Kiedl Frigyes. 72 1. Ára 

40 fillér.

M a g y a r  k ö n y v t á r .  Szerkeszti Kadó Antal. Egy-egy füzet ára 15 kr.
142. sz. M o l i è r e  : A kéfiyeskedők (Les précieuses ridicules.) Vígjáték 

egy felv. Fordította Hevesi Sándor. 46 1.
143. sz. T h w ' y  Z o l t á n  : Urak és parasztok. 61 1.
144. sz. A r a n y  J á n o s  : Vojtina ars poétikája. Bevezetéssel ellátta Kele

men Béla. 23 1.
145. sz. T i n ó d i  S e b e s t y é n  : válogatott bistóriás énekei. Rendezte és 

bevezetéssel ellátta Perónyi Adolf. 60 1.
146. sz. J ó k a i  M ó r  : A nagyenyedi két fűzfa. Beszély. Bevezetéssel 

és jegyzetekkel ellátta Váró Ferencz. 35 1.
147. sz. S z a b ó n é  N o g á l l  J a n k a :  Móra és egyéb történetek. 66 1.

V e r n e  G y u l a  ö s s z e s  m u n k á i .  Képes magyar kiadás az eredeti fran- 
czia kiadás illusztráczióival. Megjelentek a 148—153. füzetek, a «Sándor 
Mátyás» ez. regény befejezése. Budapest, Franklin-Társulat. Füzetje 20 kr-

J u l i á n b a .  Elbeszélés serdülő leányok számára. ír ta  B .  B ü t t n e r  L i n a .  

160 1. Budapest. Szent-István-társulat. Ára vászonk. 80 kr.
D r .  K a r á c s o n  I m r e  : Szent Imre herczeg. Elet- és jellemrajz. Füg

gelékül a Szent Imréről szóló hymnusok. 150 1. Budapest. Szent-István- 
társulat. Ára kötve 60 kr.

K i s  b a r á t a i m n a k .  Versek, történetek. ír ta  Prónai Antal. Budapest. 
117 lap.

M is s ió  k ö n y v ,  oktatások és imádságok a missió-ájtatosságok alkal
mára. Szerkesztette Kisfaludy Lajos. Budapest, Szent-István-társulat. 92 1. 
Ára vászonköt. 20 kr.

A  m a g y a r  n é p  k ö n y v t á r a .  Kiadja a Szent-István-társulat. VH. és 
VIII. A magyar nemzet története. Elbeszéli B o d n á r  G á s p á r .  I. és П. kö
tet. 207 és 188 1. Ára ppköt. 40 és 30 kr.

H o r v á t h  J á n o s  : Méhészkedjünk ! Kiadja a Szent-István-társulat.
84 1. Ára 32 fillér.

V ő f é l - k ö n y v  keresztény katholikus vőfélek számára. írta H o r v á t h  

K á r o l y .  Szent-István-társulat. 48 1. Ára kötve 30 fillér.
N é p i r a t k á k .  Kiadja a Szent-István-társulat. 153. sz. Az ördög kelep- 

ezéje, vagyis : ki találta ki a pálinkát. írta F a r k a s  Z s i g m o n d .  10 1. Ára 
6 fillér. — 156. sz. Nagy véteknek nagy az ára. Elbeszélés. írta B. Bütt
ner Lina. 15 1. Ára 6 fillér.

E r d é l y  n a g y a s s z o n y a .  Krónikás történetek. Magyar leányok számára 
irta T ó t h  S á n d o r .  Pataky László tizenkilencz rajzával. Budapest, Lampel 
Bobért (Wodianer F. és Fiai.) 8.-r. 172 1. Ára diszköt. 2 frt 40 kr.
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F e k e t e  K a t ó  én m á s e l b e s z é l é s e k .  Irta F a y l n é  H e n t a l l e r  M á r i a .  

Kriesch Laura rajzával. 8.-r. 225 1. Lampel R. (Wodianer F. és Piai.) Ára 
díszes köt. 2 írt 50 kr.

S z í v .  A gyermekek számára irta E i l m o n d o  d e  A m i c i s .  Olaszból for
dította Eadó Antal. 273 1. Lampel R. (Wodianer F. és Fiai.) Ára 2 forint 
80 kr.

L e g s z e b b  m a g y a r  m e s é k .  A z  ifjúságnak meséli M ó k a  Bácsi (Halász 
Ignácz.) Második sorozat ; Conreder, Szemlér és Telegdy eredeti rajzaival 
és három színes liéppel. Lampel R. (Wodianer F. és Fiai.) 8.-r. 313. 1. Ára 
2 frt 40 kr.

P a r i s  é s  a z  1 0 0 0 - i k i  v i l á g k i á l l í t á s .  írta  S t r a u s z  A d o l f .  (Iparosok 
Olvasótára VI. évf. 1900. 1—3. szám.) Lampel R. (Wodianer F. Fiai.) Ára 
90 kr.

C h i n u c h  M i k r á h .  Héber olvasóköny genetikai tanmód szerint nép
iskolák I. osztályai számára. írta  B a l ó  T .  L i p ó t ,  székes főv. hittantanító. 
48 1. Ára 16 kr. Harmadik bőv. és jav. kiad. Budapest, Schwarz Ignácz 
kiadása.

H ivatalos nyugtázás.

Körösi Sándor (Fiume) rendes tag ajánlatából lefizetett lO frtot; 
Groó Vilmos (Budapest) rendes tag ajánlatából 5 frtot, Demeczky Mihály 
rendes tag ajánlatából 10 frtot.

1897- re : Zatskó Alajos B.-Gombos, Kardos Ferencz Baracska, 
Péter Lajos P.-Kamarás (98. és 99-re is), Koncsek Lajos Budapest 
(96-ra is).

1898- ra : Vilimszky Alajos Parnó, Szirtese Ignácz Budapest, 
Bévay György Budapest, Tóth Sámuel Gyönk, Marton Gyula Perjéte, 
Siroky Imre Miskolcz.

1899- re: Földi Jenő S.-Sz.-György, Zsuffa Fausztin N.-Bánya, 
Ludmann Ottó Eperjes, Várkonyi Odiló Pannonhalma, Vojnits Döme 
Esztergom, Balassa József Budapest, Szabó Árpád Sz.-Udvarhely, König 
Gyula Budapest (és 98-ra), Ciocan János Budapest (és 1900 ra), Simoni
des István Szeged, Sólyom János Kolozsvár, Posch Árpád Pozsony, 
Hidvéghy Sándor Gicz, Werner Adolf Eger, Horváth József Csurgó, 
Heinrich Józsa Kolozsvár, Dömök Erzsébet N.-Enyed, Gyöngyössy Ist
ván Segesvár, Bavasz Árpád Sz.-Udvarhely, Hamar János Beregszász, 
Kajcsa József Kis-Kapus, Heller Bernât Budapest, Csáder Gyula Pozsony, 
Békefi Bemig Budapest, Wehle Luczia Szolnok, Kacz Henrik Liptó Szt- 
Miklós, Loidl Klementin Csány, Balogh János F.-Pulya, Mohar József 
Győr, Steinberger Ferencz Szathmár, Trombitás Gyula Budapest, Kele
men Béla Székesfehérvár, Kovács József Úri, Vörös Mátyás Léva, Polgár 
György Miskolcz, Takács József Veszprém (1900-ra is), Laczkó Dezső
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Veszprém, Novák Sándor Budapest, Mally Nándor Sopron, Fleisch
hacker Laura Ipolyságh, Máté Lajos Erzsébetváros, Gockler Lajos N.- 
Becskerek, Láng Mihály Eperjes, Marx Tamás Sz.-Hubert, Györffy 
József Paks, Mócs Szaniszló Pécs, Pákh Berta Budapest, Andor Tivadar 
Budapest (98-ra is), Bökényi Dániel М.-Sziget, Kiss Rezső N.-Kálló 
(98-ra is), Jakab Antal Takta-Harkány, Kratky Andor Dognácska, 
Nedelka András Ürményháza, Fankovits Sándor Munkács, Demek Győző 
Nagyvárad, Huszár Imre Stájerlak, Danilovits János Kaposvár, Doroghy 
Ignácz Nagybánya. Freund Bernât N.-Biese, Molnár István Budapest 
(1900-rais), Császár Kilián Sopron, Végh Kálmán Késmárk, Szegess 
Mihály Veszprém, Csokonay Zsigmond Zircz, Csapó Antonin Esztergom, 
Scherer Sándor Baja, Schack Béla Budapest, Simonyi Zsigmond Buda
pest, Kramer József Kismarton, Kapi Gyula Sopron, Dóczi Imre Debre- 
czen, Bánóczi József Budapest, Jónás János Pozsony, Gergely János B.- 
Nádasd, Hermann Antal (98-ra is) Budapest, Románecz Mihály Ungvár, 
Schuschny H. Budapest, Dèzseri B. Antal Csetnek, Szloboda János Nagy- 
Teremia, György Lajos Losoncz, Gresits Miksa Losoncz, Müller Ottilia 
Znióváralja, Веке Andor Bonyhád (98-ra is), Miller Gyula M.-Sziget, 
Fazekas Sándor Debreczen, Marikovszky M. M.-Sziget, Mártonfy Lajos 
Szamosujvár, Rosenberg Auguszta Budapest, Requiny Géza Pécs, Tóth 
Pál Miskolcz, Remes Emil Nagy-A zár, Lichtenegger Győző Budapest, 
Lázár Lajos Galgócz, Lutz György Lipova, Babka György Szielnicz, 
Pék János Sz.-Fehérvár, Fésűs György Pozsony, Sevic Milán Belgrád, 
Szűcs Lajos Zenta, Kardos Ignácz Szegzárd, Endrédi St. Gábor Kőszeg, 
Velcsov Lukács Ö-Bessenyő, Faith Mátyás Körmöczbánya, Adorján 
Miklós Csurgó, Szurmó Ambrus N.-Kőrös, Somogyi Géza Znióváralja, 
Gerevich Emil Kassa, Sztankó Béla Budapest (97. és 98-ra is), Maurer 
János Budapest, Czapáry László Sz.-Fehérvár, Gebe Andor Ungvár, 
Panghy Özséb Esztergom (97. és 98-ra is), Gallauner Anna és Lujza Új
pest, Kovács Rezső Budapest (98-ra is), Wagner Lajos Pozsony (1900-ra 
is), Szinnyei József Budapest (98-ra is), Takács Menyhért Kassa (98-ra 
is), Heinrich Károly Budapest (97. és 98-ra is), Szekerese Fr. Ödön Jászó 
(97. és 98-ra is), Kun Ignácz Beszterczebánya (97. és 98-ra).

1900-ra : Burány Gergely Keszthely, Fejes Áron Sz.-Udvarhely, 
Mendel Jenő Hédervár, Speidl Ernő Resiczabánya, Tomory Imre 
Munkács.

E g y ú t ta l  s ü r g ő s e n  k é r i  a  h á tr a lé k o k  b e k ü ld é s é t .
Budapest, 1899 decz. 10-én.

Dr. G yulay Béla,
pénztárnok.

V., váczi körút 58.



Soknemű elfoglaltságom miatt nem szentelhetek annyi időt 
és buzgóságot a Magyar Poedagogia szerkesztésének, a mennyit e 
nagy hivatású folyóirat érdeke megkívánna, s azért a szerkesztéstől 
most, az év végével visszalépek.

Megragadom ez alkalmat és köszönetét mondok a tisztelt 
Pædagogiai Társaságnak, mely ismételten is megtisztelt bizalm á
val. De benső köszönetét mondok t. munkatársaimnak is, kik e 
folyóiratot négy éven át előkelő színvonalon tartani segítettek. Arra 
kérem őket, hogy szíves emlékezetök kísérjen engem, midőn ezen
nel — s őszintén szólva, nagy örömmel — visszatérek ahhoz a 
szerény, de nekem igen kedves tudományos foglalkozáshoz, melyet 
a szerkesztés ideje alatt jóformán alig folytathattam. Ítészemről 
kedves emlékeim közé fogom számítani közremüködésöket, mely 
lehetővé tette azt, hogy e folyóirat közleményei tartalmi érték és 
irodalmi forma tekintetében a mi viszonyainkhoz képest mindig 
megüssenek bizonyos tisztes mértéket.

Végül kérem Társaságunk tisztelt tagjait és t. m unkatár
saimat, hogy támogassák utódomat is azzal a jóindulattal, mely- 
lyel irántam voltak. A folyóiratra további fejlődésében az a feladat 
vár, hogy megtartva eddig elért elméleti és irodalmi színvonalát, 
közelebbi viszonyba lépjen az élettel is, kellő időben hozzá szóljon 
az oktatásügy napi kérdéseihez, azokat megvilágítsa elméleti szem
pontból, megoldásukban a szakköröknek is kezökre járjon, s jelen
tőségüket a tanférfiak szélesebb körei előtt is tolmácsolja, szóval 
eleven, tartalmas és komoly tanügyi közvéleményt teremtsen és 
azt irányozza. Az új szerkesztő képességei és lelkesedése kétség
telen zálogai lesznek a folyóirat ilyen egészséges irányú fejlődé
sének ; de épen azért szükség, hogy mindenki támogassa törekvé
sében. E kész és lelkes közreműködés mindnyájunk szent ügyét, 
a hazai oktatásügyet, a hazai kultúrát fogja előbbre vinni.

Budapesten, 1899 decz. 17.
Négyesy László.



Л F r a n k l in - T á r s u la t k ia d á sá b a n  B u d a p e s te n  m egjelen t :
J ó k a i M ór. C s a t a k é p e k  a  m a g y a r  s z a b a d s á g h a r c á b ó l .  Hatodik illusztrált disz- 

kiadás. Ara diszkötésben aranymetszéssel 9 frt.
A szabadságharcz 50-ik évfordulója alkalmából ez a könyv a Franklin-Társulat jubiláris 

kiadványa. Nincs erre a czélra alkalmasabb könyv m int Jókai örök szép «Csataképein, 
melyek egy emberöltőn át lelkesítői voltak az ifjúságnak. Ez a jubiláris kiadás végre 
külsőben adja őket, olyanban, melyhez fogható nincs jelenleg irodalmunkban, mert 
a Kimnach László mélyen átérzett rajzait Morelli Gmztáv finom művészettel metszette 
fába, elejétől végig. Tehát egy könyv, a melynek összes illusztrácziói fametszetek. 
A szerző ezt a kiadást 6 uj Csataképpel toldotta meg, melyek az eddigi kiadásokban 
hiányzanak.

J ó k a i M ór. K i s  d e k a m e r o n .  Negyedik illusztrált kiadás N e o g r á d y  A n t a l  
54 rajzával 2 frt. Diszes vászonkötésben 3 frt.

Jókainak ez a kedvelt könyve díszesen illusztrálva jelenik meg ezúttal.
J ó k a i M ór. A  m a g y a r  n e m z e t  tö r té n e te  regényes rajzokban. I. kötet. Ötödik 

képes kiadás 2 frt 50 kr. Vászonkötésben 3 frt 50 kr.
Jókai magyarok történetét valamennyi közül legjobban szereti és méltán a magyar 

ifjúság. A hazafiui lelkesedés kiapadhatlan kutforrása ez a könyv, melyet elolvasni 
szinte kötelessége minden magyar ifjúnak, Ez uj kiadás rajzai egytől-egyig hires 

.magyar történeti festmények másai, középületeinkről, templomainkból és gyűjte
ményeinkből.

B ra n k o v ics  G y ö r g y . A  m a g y a r  s z a b a d s á g h a r c z  tö r té n e te . Képekkel. Kötve 2 írt. 
Népies könnyed olvasmány. Kiválóan alkalmas az ifjúságnak.

Cox G yörgy. G ö r ö g  r e g é k .  Angolból fordította Komáromy Lajos tanár. Második 
javitott kiadás. 90 nagyrészt eredeti képpel 3 frt.
Diszes vászonkötésben 3 frt 50 kr.

Ez a könyv a görög isteni és hősi mondákat adja, eredeti szépségökben, a mint a 
mythust a klasszikus költők (első sorban Homéros és a tragikusok) alakították, 
menten a theogonia vagy philologia erőszakos rendszerezésétől és magyarázásától. 
Tartalmuknál és előadásuknál fogva különösen az alsóbb osztályok ifjúságának 
nyújtanak kedves és tanulságos olvasmányt, de nagy haszonnal és nem csekélyebb 
élvezettel olvashatja a felnőtt ifjúság, sőt bármely korú művelt ember is.

B efo n  D á n ie l. R o b i n s o n  C r u s o e  é le te  és v i s z o n t a g s á g a i .  Hatodik kiadás. Paget 
Walter 120 rajzával 1 frt 80 kr.
Vászonba kötve 2 frt 40 kr. Diszkiadás falemezes kötésben 4 frt.

Gaal Mózes nem szolgai fordítását adta a classikus munkának, hanem a mai viszonyok
nak megfelelő átdolgozását. Nagy gonddal és odaadással őrködött, hogy Defoe művét 
híven, de mindazonáltal érdekes alakban bocsássa a magyar ifjúság rendelkezésére. 
Végül Defoe életrajzát és a Bobinsonádok történetét adja. A képek az angol jubiláris 
kiadás művészi képei.

D eli. B á c s y  J a k a b .  Eegényes történet a XVII. századbeli haj du világból. 
Tizenöt a szövegbe nyomott rajzzal 1 frt 20 kr. Vászonkötésben 1 frt 80 kr.

Az érettebb ifjúság számára különösen alkalmas történeti rajz a bosnyák-magyar világból.
G aal M ózes. C s o n to s  S z i g f r i d  és B e r n i  D e t r e  a z  A m e l u n g o k  h ő s e . Vászon

kötésben 1 frt.
A germán mondavilág két legszebb alkotását, a Nibelung- és Hildebrand-mondákat 

adja Gaal e két füzetben. A képek Hermann Vogel, a német hőskor hivatott festő
jének rajzai.

— K o r d  és l a n t  h ő s e . Eegényes történet a magyar ifjúság számára. Szines 
vászonkötésben 2 fit.

H evesi L ajos. J e l k y  A n d r á s ,  bajai fiú rendkívüli kalandjai ötödfél világ
részben. Negyedik kiadás. 72 képpel 2 frt 40 kr. Diszes vászonkötésben 3 frt.

Jelky András, a magyar Bobinson, ifjúsági irodalmunk legkiválóbb termékei közt is 
első helyet foglal el.

K a rá d i Ig llácz . R e g é k  é s  m e s é k . Grimm regéinek felhasználásával átdolgozta 
Gaal Mózes 3. kiadás, 16 szines és számos szövegképpel. Kötve 2 frt.

Nem aféle gyárilag készült, hanem irodalmilag is számottevő mesekönyv. Gaal Mózes 
derék munkát végzett és hasznos szolgálatot te tt vele a magyar ifjúságnak. Ez a 
3. kiadás tartalomban teljesen eltér az előbbiektől s ott is beszerzendő, hol ilyen 
már van.

L au rie  A . D i á k - é l e t  A n g o l o r s z á g b a n .  Ford. Hegedűs P. 25 képpel 1 frt 80 kr. 
Vászon kötésben 2 frt 60 kr.

V arga  O ttó . M a g y a r o r s z á g  tö r té n e te . Fiataloknak és öregeknek. A Kisfaludy - 
Társaság által Lukács Krisztina díjjal koszoruzott pályamunka. Képekkel 
gazdagon illusztrált kiadás 7 frt. Vászonkötésben 8 frt.
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